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ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Марина КОЧЕЛІСОВА
нікальне геополітичне розташування Вишгорода,
ресурсно-економічний і людський потенціал нашого
міста привертають до нього все більше прихильників, які наочно бачать тут результати плідної співпраці влади по всій вертикалі. Надто — по змаганнях гран-прі «Формули-1 на воді», після яких про нас дізнався весь світ.
15 грудня ц. р. з Вишгородським міським головою Віктором
Решетняком зустрічався посол Литви в Україні Петрас Вайтієкунас. Ішлося про побратимство з одним із литовських міст
та співробітництво на різних теренах, зокрема в екологічнобезпечному (на чому особливо акцентував Віктор Олександрович) виробництві та оздоровчо-спортивному напрямках.
Литва — країна пострадянського простору — вже у Євро-

У

а-Фішка

Новорічно-різдвяні свята у Вишгороді

*15 – 20 грудня із 10:00 до 17:00 у Благодійному фонді св.
кн. Ольги (м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 7-а) — виставка з нагоди річниці творчого об єднання «Світлиця» (міський центр творчості «Джерело»).
*23 грудня 2011 року о 15:30 на площі біля адмінбудинку —
святковими вогнями засвітиться новорічна ялинка: конкурси, забави та вистава «Принцеса Риця, або Казка про королівський годин1) Які рубрики вам подобаються найбільше (підкресліть):
«Адмінкомісія»
«а-Фішка»
«Батьки і діти»
«Батьківські
університети»
«Благодійність»
«Благоустрій»
«Ваше здоров’я»
«Ваші права»
«Візитівка»
«Від першої особи»
«Вулиці нашого міста»
«Вустами дитини»
«Гайд-парк»
«Глас народний»
«Громада — влада»
«Дата»
«Дачні секрети»
«Два погляди
на одну ситуацію»
«День міста»
«Депутатська трибуна»
«Диваки»
«Дитячий майданчик»
«Дім. Сад. Город»
«Добрі новини»
«Житлово-комунальне
господарство»
«Законодавство»

союзі, відчутно змінилася і може запропонувати інвестиції в
міське комунальне господарство (як у Білій Церкві).
«Наша спільна мрія — реформи в житлово-комунальному
господарстві: дати місту і кошти, і нову техніку для ЖКГ. Тож
інвестиційні проекти Литви привабливі для міста й району, —
сказав голова Вишгородської РДА, що брав участь у обговоренні. — А район у нас потужний, перспективний, тож Вишгород по всіх параметрах заслуговує бути столицею Київської
області».
Олександр Приходько пообіцяв усіляку підтримку в отриманні Вишгородом статусу міста обласного значення та українсько-литовських партнерських стосунках на Вишгородщині. Петрас Вайтієкунас запросив мера Вишгорода Віктора
Решетняка до Литви — познайомитися ближче.

ник» у виконанні артистів Київського «Театру української традиції
«Дзеркало»
Рух автотранспорту по просп. Т. Шевченка до 16:30 обмежено.
*26 грудня о 16:00 у БК «Енергетик» — новорічна казка
«Синій птах» від МЦТ міського центру творчості «Джерело» (для
дітей із малозабезпечених родин — запрошення з подарунками
від мера, для всіх інших — вхід вільний)

Анкета читача
«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», «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 поряд»
«Субсидія»
«Сусіди», «Таке життя»
«Тема»
«Транспорт»
«Резонанс»
«Про все потроху»
«У комісіях міськради»
«У міськвиконкомі»
«Усміхніться»
«Феміда»

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

«ФізкультУРА»
«ФОТОмить», «Цікавинки»
«Як живеш, ветеране?»
2) Ваші пропозиції: які
нові рубрики потрібні
(напишіть)
3) Чи потрібна у газеті:
— реклама
— програма телебачення
— кросворди
— рецепти
(Будь ласка, поставте
«Так» або «Ні» навпроти
кожного рядка)
4) Якою мовою вам
зручніше читати новини:
– українською
– російською
– вірменською
– англійською
– хінді
– іншою
__________________
(зазначте, якою саме)
Заповнені анкети надсилайте на адресу: м.
Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2, редакція газети «Вишгород» або на
нашу електронну адресу:
ngvyshgorod@ukr.net.

Шановна гр омад о
міст а Вишгор од а!
Кожен рік, що минає, оцінюють з
огляду досягнень і втрачених можливостей, планів і сподівань на майбутнє. 2011 рік не виняток.
Для декого з нас він був досить
важким, для інших – найщасливішим. Але навряд чи можна сказати,
що події 2011 року залишили будького з нас байдужими.
Запрошую кожного мешканця міста
до відкритого діалогу з нагоди проведення мого щорічного звіту.
Прошу всіх вишгородців, які вболівають за своє місто, ставити запитання,
визначати нові цілі та перспективи, радити та пропонувати свіжі ідеї, спільно
розв’язувати нагальні проблеми.
Про ваші побажання щодо мого звіту
та будь-яких дискусійних питань телефонуйте: (04596) 54-203, 22-037, надсилайте в письмовій та електронній
формі на поштову адресу: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, Вишгородська
міська рада, e-mail: zvitvmr@gmail.com.
Тож давайте будувати наше майбутнє спільними зусиллями!
Віктор РЕШЕТНЯК

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
отримає приз від редакції —
безкоштовну передплату на 2012 рік

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

Від травм та
професійних
захворювань
Сергій ПІСКУН,
начальник відділення виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань у Вишгородському
районі Київської області
нвалідами від трудового каліцтва опікується Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Наше відділення забезпечує виплату коштів та медико-соціальну реабілітацію, відновлення здоров’я та працездатність людей, які через отримані
на виробництві травми або професійні
захворювання стали інвалідами праці.
Станом на 01.12.2011 р. страхові виплати здійснюються 136 потерпілим та
членам їх сімей. Тільки у поточному році
сума виплачених коштів склала понад
1,7 млн грн. Усі страхові виплати надходять своєчасно та в повному обсязі.
Інваліди праці постійно забезпечуються протезно-ортопедичними виробами (цьогорічні витрати на придбання
протезно-ортопедичних виробів для
інвалідів праці району склали понад
10 тис. грн). Три інваліди праці безкоштовно отримали від Фонду легкові спецавтомобілі. Медико-соціальних
послуг було надано на загальну суму
понад 35 тис. грн.
Вишгородське відділення виконавчої
дирекції Фонду контролює виконання
відповідних законодавчих актів і рішень
Уряду України щодо поліпшення стану
умов, безпеки праці і виробничого середовища. Так, у вересні ц. р. 25 спеціалістів підприємств, установ та організацій району, які відповідають за охорону
праці, підвищили свою кваліфікацію, а
першого грудня ц. р. представники нашого відділення та підприємств Вишгородщини взяли участь в обласному семінарі «Шляхи удосконалення системи
управління охороною праці на підприємствах Київщини».
А на підприємствах Вишгородського
району за 11 місяців 2011 року сталося
17 нещасних випадків (зокрема два — із
смертельними наслідками, два — групові; усього 19 потерпілих). Найбільше
нещасних випадків (43% від загальної
кількості у районі) — на підприємстві
ТОВ «Комплекс «Агромарс».
Звертаємо увагу роботодавців, що з
1 січня 2012 року вступає в дію новий
Порядок проведення розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232.
Наш спільний обов’язок — допомагати людям, які зазнали травм на виробництві, оточити їх увагою та турботою,
залучити до активного життя, забезпечити своєчасне отримання ними так
необхідної їм матеріальної та медикосоціальної допомоги.

І

Соціум

17 грудня 2011 року
День ліквідатора

Вишгород

«Історія ще гідно оцінить вас»

Іван БОНДАРЕНКО,

ФОТО – автора, «Вишгород»

14

грудня – День вшанування
пам’яті ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС. Цього дня 1986 року був прийнятий в експлуатацію комплекс
захисних споруд над зруйнованим
четвертим енергоблоком. Будівництво «саркофагу» вважається остаточною перемогою над наслідками
лиха всесвітнього масштабу.
У Вишгороді до пам’ятника чорнобильцям прийшли ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, представники
влади, учні шкіл та інші небайдужі громадяни міста – покласти квіти та вшанувати пам’ять людей, що 1986 року
рятували Україну.
До присутніх звернувся голова Вишгородської районної державної адміністрації Олександр Приходько:
«Я хочу попросити пробачення, що
ми несвоєчасно вирішуємо питання
пільг, яких потребують усі верстви населення, а також надання квартир людям, що роками їх чекають.
На будівельних майданчиках незабаром розпочнуть зводити житло. Також ми плануємо впродовж двох-трьох
місяців видати ліквідаторам державні
акти на користування землею у Вишгородському районі».
У ході мітингу учасники ліквідації
чорнобильської аварії були відзначені
Почесними грамотами Київської обласної державної адміністрації, Виш-

Зліва направо: голова Вишгородської районної ради – Олександр Носаль, голова Вишгородської РДА – Олександр Приходько, Вишгородський міський голова – Віктор Решетняк

городської райдержадміністрації та
Вишгородської районної ради, Подяками Вишгородського міського голови
за мужність, самовідданість і трудову
звитягу, виявлені під час приборкання
ядерного лиха на ЧАЕС, а також грошовими винагородами.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк подякував чорнобильцям за героїзм, який вони проявили під
час ліквідації аварії на Чорнобильській
атомній електростанції і зокрема, сказав:
«Шановні колеги-ліквідатори! Дорогі наші герої Чорнобиля! Ми з вами
у 1986 році чесно і добросовісно виконували свій військовий та громадянський обов’язок. Ви не «косили»
від поїздки в Чорнобиль, не ухилялися

Призовна дільниця

від повісток з військоматів, не тікали
подалі від радіації, а самовіддано працювали в зоні катастрофи. Я переконаний, що історія ще гідно оцінить ваш
подвиг і героїзм.
В першу чергу ми робимо все для
того, щоб допомогти вам. Ми завжди
готові вислухати ваші прохання і пропозиції. Співпраця з вами допоможе
нам рухатись у правильному руслі розвитку міста і благополуччя його громадян.
Міцного здоров’я, щастя та мирного
неба – всім, хто вижив у нерівній боротьбі з атомом»
Хвилиною мовчання вшанували
учасники мітингу пам’ять про загиблих
під час ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Явка на приписку

Микола ПРИБОРА,
військовий комісар Вишгородського районного
військового комісаріату, підполковник
На підставі Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» із 10 січня по 30 березня 2012 року проводиться приписка до призовної
дільниці Вишгородського району громадян 1995 року
народження (а також старших, що не пройшли приписку раніше), які постійно або тимчасово проживають на території Вишгородського району.
Призовники мають прибути на приписку за адресою:

м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 5, кімн. 17 — у точно
визначений час, маючи при собі документи, зазначені в
особистих повістках.
Ті, хто не отримав особистих повісток, мають прибути за вказаною адресою 25 січня 2012 року (з 9:00 до
13:00 і з 14:00 до 18:00) із документами, які засвідчують
особу.
Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити на певний час від
роботи (навчання) громадян, яким необхідно пройти приписку до призовної дільниці, та забезпечити їх своєчасну
явку до райвійськкомату.

Росію чекає арабська весна?
Підготував Іван БОНДАРЕНКО
ДЖЕРЕЛА: http://www.bbc.co.uk,
lenta.ru, tsn.ua

Н

езадоволені результатами
ви бо рів громадяни Російської Фе дерації звинувачують владу в їх фальсифікації.
Починаючи з 4 грудня ц. р., народ Росії протестує, а опозиція
практично щодня збирає людей на
мітинги, аби висловити своє невдоволення щодо їх результатів.
Збиратись на акції під лозунгом
«Народ проти незаконних виборів»
людей закликають через соціальні
мережі.
У результаті акцій в Москві були затримані сотні протестуючих, деякі з
них ще досі перебувають під арештом.
Влада не хоче йти на поступки і намагається заборонити мітинги, що прокотилися всією Росією.
Центральні вулиці російської столиці постійно охороняє поліція, яка попереджає про серйозність своїх намірів
щодо порушників правопорядку. Місце
проведення акцій та їх умови диктуються верхівкою практично безкомпромісно.
Так, 10 грудня ц. р. в Москві на Болотяній площі пройшов узгоджений
мітинг проти фальсифікації резуль-

татів виборів до ГосДуми. За різними оцінками, у ньому взяли участь від
20 до 80 тис. осіб. У той же день акції
пройшли в різних містах Росії та світу.
Мітингом на Болотній була прийнята
резолюція: основна вимога – скасувати підсумки виборів до ГосДуми. У
разі відмови влади її виконати учасники вирішили зібратися за два тижні, 24
грудня.
Політологи вважають, що сценарій
помаранчевої революції чи арабської
весни не матиме місце в Росії, адже
ядром цих подій було молоде покоління, яке в Росії складає незначну
кількість населення. Водночас протестують доволі хаотично, учасники не
мають чітко визначених лідерів, конкретних цілей, вимог, окрім скасування
результатів виборів. Ініціатива вже на
боці влади, яка взяла під контроль усі
можливі місця, ніші для організованого
протесту.
Нагадаємо, що на виборах до ГосДуми Росії, які відбулися 4 грудня, перемогла партія влади «Єдина Росія». На чолі
з президентом Дмитром Медведєвим
партія отримала трохи більше 49% голосів, втративши таким чином конституційну більшість, зате залишилася головною силою російського парламенту.
Друге місце дісталося комуністам –
КПРФ отримала 19,2%, третє – «Спра-

Сусіди

ведливій Росії» (13,25% голосів). Ще
12% голосів у ЛДПР. Решта партій не подолали семивідсотковий
бар’єр.
Політолог Олександр Палій підкреслює, що по масштабності фальсифікацій російські вибори дуже нагадували
2004 рік в Україні – з виборчими «каруселями», «мертвими душами», відкріпними талонами та вкиданням пачок
бюлетенів.
На відмінності ситуацій у Росії та
в Україні наголошує директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань:
«Цього разу на російських виборах ми
бачили фальсифікації у столиці. Не
десь у регіонах, а в Москві вкидалися
пачками бюлетені за «Єдину Росію».
Це вражає.
Дивлячись на ці кадри, зняті журналістами на мобільні телефони, я думав
– невже у Києві таке можливо? Мені
важко це уявити. Так, ми знаємо, що це
може відбуватися десь у глибинці, але
в самій столиці – ні, від цього ми вже
відвикли».
Тим часом правила виборів в Україні наближаються до російських. Так,
графи «Проти всіх», що була скасована в Росії ще у 2006 році, вже немає і
в українському законі про вибори. Яких
обмежень чекати іще?

Вишгород
Знай наших!
Вікторія ШМИГОРА

ФОТО — авторка та Марта КВІТКА, «Вишгород»,
ВМКП «Водоканал».

З

а офіційними даними Державної
статистики, Вишгородське МКП
«Водоканал» посіло третє місце
в Україні серед комунальних підприємств у напрямку «Збирання, очищення та розподілення води». Вітаємо з високою нагородою працівників міського
комунального підприємства і зичимо
процвітання, наснаги та здоров’я. Так
тримати!
Ще у ХІХ ст. відомий хімік Луї Пастер зазначав, що 80% хвороб людина випиває…
з водою. Головні «вороги» якісної питної
води — старі водопровідні споруди і мережі, зношеність яких дається взнаки, несвоєчасне проведення капітальних і поточних
планово-профілактичних ремонтів, ліквідації аварій.
Вишгородське міське комунальне підприємство (ВМКП) «Водоканал» (його три
роки очолює Георгій Чебан) ось уже вісім
років забезпечує жителів міста якісною
питною водою. Для водопостачання підприємством експлуатуються десять артезіанських свердловин: вісім — на території

Реагуємо оперативно
водопровідної насосної станції, та одна –
на території Вишгорода (просп. І. Мазепи).
Для відведення каналізаційних стоків
працюють три каналізаційні насосні станції
(КНС).
«Каналізаційні стоки міста по самопливній каналізації та двох каналізаційних
станціях — «Київська» і «Валки» — надходять на КНС «Центральна». По двох напірних колекторах для подальшого очищення
перекачуються у каналізаційну мережу м.
Києва, – розповідає Олександр Сорокін,
заступник директора з виробництва. – На
зовнішніх сполученнях є мережі 1939 р.
(фактично вони амортизовані, хоча й досі в
експлуатації), та переважна більшість – віком від 30 до 50 років (період інтенсивного

Усе під контролем

Наше місто
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«Ми відповідаємо
за артерії міста»

Наводимо порядок разом
будівництва) і потребують реконструкції.
Маємо дві зони водопостачання – нижню і верхню. По верхній (від вул. Ю. Кургузова до «Карата» — довжиною близько
трьох кілометрів) сталевий водопровід
прокладено у 1983-84 рр., розрахований
він на термін служби до п’ятнадцяти років
і потребує заміни.
Це найпроблемніша ділянка, адже там
найчастіше трапляються пориви. Є різні
варіанти її реконструкції, та все впирається у фінансування.
Необхідно будувати власні очисні споруди, бо щомісячна виплата штрафів не
по кишені. Вишгородська міська рада займається розв’язанням цієї проблеми. І
можливо, вже наступного року матимемо
власні очисні споруди».
Інтенсивно функціонує і водозабірна
станція на вул. Шкільній. «Водозабір працює із 1996 року. Ми називаємо його серцем міста, бо, як говорять, без води і ні
туди, і ні сюди.
Будували як додаткову водонасосну
станцію для підвищення тиску. До цього
воду постачала Дніпровська водонасосна станція. Нині це два резервуари по 5
тис. куб. м кожен, що наповнюються із
свердловин і забезпечують вишгородців
водою, – розповідає Сергій Кравченко,
начальник водозабірної станції. – Воду
не очищують, вона відповідає усім санітарним нормам, тому споживаємо чисту
нехлоровану і без реагентів. Аналіз проводять регулярно. На нашій дільниці працює двадцять осіб.
Головна проблема – енергопостачання,
але це не від нас залежить. Все інше – поточне, тобто певні поломки можна передбачити і завчасно усунути.
Ми беремо воду з того ж юрського (глибиною до 300 м) горизонту, що й пивзавод
«Оболонь».
На балансі ВМКП «Водоканал» — 47 км

водопровідно-каналізаційних мер е ж і з відповідними спорудами. Для забезпечення надійної їх експлуатації цілодобово
працює аварійно-відновлювальна служба.
У даний час вкрай потрібне автономне електропостачання водопровідної станції, а також
надійне централізоване електропостачання.
Вирішення цього питання потребує суттєвої
допомоги з боку міської та районної влад.
За прогнозами, у зв’язку з інтенсивним житловим будівництвом кількість споживачів, які
користуватимуться послугами з водопостачання та водовідведення, до 2015 року зросте майже вдвічі. А це, в свою чергу, збільшить
обсяг водопостачання та водовідведення до
14 тис. куб. м на добу (вода) та 13 тис. 500
куб. м (стоки).
Нині використовують близько 3,5 тис.
кубів води, у святкові дні — до 5 тис.
Тому необхідні дві додаткові артезіанські
свердловини глибиною 304 м з потужністю не менше 70 куб. м/год, новий резервуар чистої води об’ємом 5 тис. куб.
м, нові насосні агрегати, реконструкція
водопровідної та каналізаційної мереж.
Виконання цього комплексу завдань дозволить стабільно працювати підприємству та забезпечить населення послугами з водопостачання та водовідведення.
Головний економіст підприємства Галина
Кузьменко: «У нашому комунальному підприємстві працює близько 100 осіб. Середня заробітна плата становить майже
дві тисячі гривень».
Важливу роль відіграє і атмосфера у
колективі. «На підприємстві я – 24 роки.
Колектив у нас дружний. Із задоволенням
приходжу на роботу», – каже Олена Ленок,
бухгалтер, голова профкому ВМКП «Водоканал».
Що ж стосується заборгованості, то 80
% користувачів вчасно сплачують за послуги. Для того, щоб сплатити за спожиту
воду, потрібні не такі вже великі кошти. Але
із них, як із крапельок, утворюється потік,
який дозволяє працювати «Водоканалу»
та забезпечувати вишгородців чистою водою».
Директор Вишгородського МКП «Водоканал» Георгій Чебан: «Це – наша
спільна перемога. Ми відповідаємо за
життєво важливі артерії міста, які повністю
забезпечують вишгородців питною водою.
Однак я дуже прошу мешканців не лишатися байдужими та зробити свій внесок у
збереження чистої питної води для усіх нас
– дбайте про чистоту водних ресурсів, прибирайте за собою після відпочинку на березі водойм, не кидайте у каналізацію усякий
непотреб. Наш спільний добробут справді
залежить від кожного – пам’ятайте про це.
Бажаю усім веселих свят, гарного настрою
та якнайбільше нагод пишатися своїм містом!»
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Увага: конкурс!
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
спеціаліста 1 категорії апарату виконкому.
Вимоги:
– вища освіта;
– вільне володіння українською мовою;
– знання ПК;
– досвід роботи в державних установах за фахом не
менше двох років.
Документи
приймають
упродовж місяця з дня публікації
оголошення
за
адресою: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка. 1, кімн. 63.
Тел: (04596) 54-554.
***
Вишгородська
міська
рада оголошує конкурс на
право укладання договорів
оренди нерухомого майна
Нежитлове приміщення (підвал) загальною площею 151
кв. м, розташоване за адресою: м. Вишгород, вул. Б.
Хмельницького, буд. 7:
– цільове використання
об’єкта – розміщення спортивної громадської організації (ДОЗВІЛЛЯ дітей,
юнацтва, розвиток фахових
здібностей та залучення до
занять фізичною культурою
і спортом);
– початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції,
складає 1221,06 грн, без
урахування ПДВ; базовий
місяць – жовтень.
Умови конкурсу:
* оренда на п’ять років без
права викупу та передачі в
суборенду;
* страхування об’єкта оренди на користь орендодавця;
*
щомісячна
індексація
орендної плати в залежності
від рівня індексу інфляції;
* косметичний ремонт орендованого приміщення та
благоустрій прилеглої території об’єкту; дотримання
санітарно-екологічних і протипожежних норм експлуатації, правил охорони праці;
* неможливість компенсації у разі припинення
або розірвання договору
невід’ємного
поліпшення
орендованого майна;
* переможець компенсує
витрати за експертну оцінку
об’єкта оренди.
Заяви на участь у конкурсі та
пропозиції щодо збільшення
суми орендної плати за місяць надавати до 11 січня
2012 року (включно). Конкурс відбудеться 17 січня
2012 року о 10:00 за адресою: м. Вишгород, просп.
Т. Шевченка, буд. 1, кімната № 67. Телефон для довідок: (04596) 26-589.

Вітання
У молодій сім ї депутата
міської ради Олексія МОМОТА народилася донечка.
Вітаємо Олексія Вікторовича та його дружину Марину з
радісною подією.
Хай примножується ваш рід.
Здоров я, гараздів, родинного тепла!
Міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
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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)
збирають людей на округах, запрошують міського голову,

Вишгород

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

«Кирпулька» та її підопічні

Світлана СВИСТУН

З

а своєю природою жінка –
турботлива господиня, здатна захистити найслабшого,
подати руку допомоги найнужденнішому. І це не залежить від того,
які вона має статки. Щира жінка поділиться останнім.
А я щаслива тим, що маю змогу
щодня робити добрі справи для тих,
хто, може, й зневірився у житті, кому
важко виживати в умовах нинішньої
економічної кризи.
Кожного місяця це — різні люди,
списки їх складають у районному Червоному Хресті. Здебільшого – інваліди,
самотні люди похилого віку — деякі навіть не можуть прийти до кафе самостійно, а тому обіди їм розносять по оселях
медичні сестри та волонтери Червоного
Хреста.
Але є серед відвідувачів кафе і молоді
інваліди дитинства, і онкохворі, яких немає кому доглядати, і сироти. (Дві дів-

Депутатська трибуна

чини — Галина Ландяк та Наташа Глоба
— до кафе приходять постійно.)
Ідея допомагати нужденним не виникла спонтанно. На початку організації
гарячих обідів у місті кошти на це виділяла благодійна організація з німецького міста Льоррах.
Але пунктуальні й економні німці з
2000 року ні на копійку не збільшили загальну суму надходжень. І якщо на початку організації гарячого харчування
можна було прогодувати на ті кошти 40
людей, то через 6-7 років їх вистачало
на меню тільки для десятьох.
А останні три роки — і того менше,
адже відчутно зросла вартість продуктів. Кафе, що готувало обіди для підопічних Червоного Хреста, відмовилось
від цього.
Таміла Орел у пошуках спонсора обійшла всі їдальні міста, і всюди чула «ні»
під різними приводами. Не оминула
вона й «Кирпульку», запитала — чи не
можу я взяти на себе хоча б частково
функції благодійної організації, адже
звиклі до гарячого харчування нужденні мешканці міста у розпачі. Щоправда,
сума, яку переказують німці, мізерна.
Звісно, я погодилась. Така турбота
про інших повністю відповідала моєму
життєвому кредо – не проходити повз
людей, які власними силами не в змозі
розв’язати свої проблеми, і найпотрібнішу з них – не бути голодними, коли навколо безліч смачних, але недоступних
харчів.
Пізніше я взагалі відмовилась від

грошової допомоги з Льорраху (на ті
невеличкі кошти обласний Червоний
Хрест щомісяця формує продуктові набори для нужденних вишгородців).
Уже три роки годуємо 20 мешканців
міста щодня безкоштовно. Український
Червоний Хрест нагородив мене своєю
найвищою відзнакою.
Але, скажу відверто, роблю не за нагороди, а за покликом свого серця, за
обов’язком депутата. Коли балотувалася до місцевої ради, точно знала, що
для мене завжди знайдеться робота,
потрібна місту і насамперед його мешканцям.
Не тільки виборцям свого округу, на
прохання яких складаю акти обстеження житлових умов для отримання матеріальної допомоги (таких актів уже
понад 50, і більшість вже отримала допомогу). Під час проведення всесвітніх
змагань «Формули-1 на воді» у кафе
харчувалися 30 працівників Міністерства з надзвичайних ситуацій.
А благодійні вечори учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС стали
вже традиційними. Надаю допомогу
продуктами благодійному фонду святої Ольги. На прохання мерії частувала
дітей, що зібралися у Будинку культури
«Енергетик» з нагоди Дня захисту дітей
— вистачило всім, а напекли ми понад
300 смачних пиріжків.
Жодний захід у місті, в якому потрібна участь кафе, мене не обходить.
Але як депутат намагаюсь розв’язати й
інші проблеми. Подарувала п’ять теле-

«Не лукавити перед людьми»

Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
депутат округу № 9 (вул. Київська, 10,
18, 20, вул. Ю. Кургузова, 2, 4-а, 4-б)
жовтні 2010 року в ході виборчої
компанії я твердо дотримувався
свого головного життєвого правила: «Не лукавити перед людьми».
Саме тому я не обіцяв своїм виборцям золоті гори, а просто і ясно говорив, що можна реально зробити зараз, а що — в недалекій перспективі.
Сьогодні я можу впевнено сказати, що
свої зобов’язання перед жителями свого округу дотримав. Так, за власні кошти
відновив декоративну огорожу біля будинків (вул. Київська, 18, вул. Ю. Кургузова, 4-а), там же вивіз декілька «КАМАЗів» багаторічного сміття, домігся, щоб
з прибудинкової території вивезли залізобетонні плити, здійснював поточний
ремонт дитячого майданчика, знайшов
можливість озеленити новостворену бетонну доріжку, тобто займався звичайними буденними справами.
Для мене дуже важливо, що я проживаю на території свого виборчого округу. Тобто маю можливість щодня спілкуватися з виборцями. У разі необхідності
скласти акта обстеження матеріальних
умов тій чи іншій людині — оперативно
це здійснюю. Якщо треба порадитися з
мешканцями будинку, можу це зробити
прямо на подвір’ї.
Нещодавно разом із колегами-депутатами від партії «Нова політика»
організував громадську приймальню

фонних апаратів відділенню швидкої
допомоги Вишгородської центральної
районної лікарні і щомісяця оплачую
зв’язок. У Вишгородській ЗОШ № 1 організувала святковий обід для ветеранів Великої Вітчизняної війни. На вулиці
В. Симоненка, 5 на прохання виборців
встановила пісочницю.
Для депутата немає дрібниць — важливо все, чим живе місто. Своє головне
завдання вбачаю у сприянні його розвитку, активній допомозі незахищеним
верствам населення – малозабезпеченим, інвалідам, багатодітним родинам.
Завжди ставлю себе на місце того,
хто звернувся по допомогу. І завжди
знаходжу можливість зробити це так,
щоб людина не відчувала себе приниженою.
Мої підопічні по-різному оцінюють
мою роботу. Деякі надсилають відгуки,
по-філософськи оцінюючи ситуацію, в
яку потрапили…
«Доля посилає нам тяжкі випробування, але подолати їх допомагають такі
жінки, як С. І. Свистун. Їх теж посилає
нам доля», — переконаний Іван Панасович Кондратьєв.
Що ж, у цьому є сенс. «Хай наша вдячність долине до працівників Червоного
Хреста та колективу кафе «Кирпулька»,
завдяки яким частка щасливчиків споживає смачні гарячі обіди», — такими
словами закінчує він свій лист.
У кожної людини, як бачимо, своє
щастя. Моє ж щастя у тому, щоб робити
щасливими інших.

У

у приміщенні міжшкільного навчально-виробничого комбінату на вул.
Шкільній. Тепер за будь-якої погоди
ми можемо спілкуватися з виборцями і
розв’язувати їх нагальні проблеми.
А їх, повірте, на окрузі дуже багато.
В першу чергу, це капітальний ремонт
покрівель. І ось, дивлячись на цю проблему, я все більше переконуюся, що
плоскі покрівлі на багатоповерхових будинках себе не виправдали.
Немає нічого надійнішого, як шатрові
дахи, як це у приватних будинках. Вся Європа так живе, і ми так жили з діда-прадіда.
У цьому році ми відремонтували покрівлю над двома під’їздами на вул.
Київській, 18. Зробили все згідно із будівельними нормами: поклали новий

руберойд, залили бітумом.
Але скільки ця покрівля справно простоїть під дощами і морозами — сказати важко. Ось чому я вважаю, що на
покрівлі має бути єврочерепиця та інші
сучасні матеріали. Міська рада має розробити цільову програму «Покрівлі міста» і поетапно її реалізовувати: будинок
за будинком.
Я ніколи не вів скрупульозної бухгалтерії зроблених мною добрих справ.
Вважаю, що цього не мають робити
справжні добродійники. Коли влітку
тривали підготовчі роботи до чемпіонату світу з «Формули-1 на воді», я без
вагань допомагав місту автонавантажувачем, автокранами та самоскидами,
рівняв майданчики, надавав пісок, ще-

бінь тощо. Знав – це потрібно місту, всім
його жителям, і не рахував своїх витрат.
При найменшій змозі я матеріально
допомагав одиноким літнім людям, хворим на операції, не цурався прохань від
громадських організацій. І впевнений:
кожному за все буде віддячено по заслузі у свій час.
Близькі і друзі добре знають моє захоплення спортом. Цю міську галузь я
підтримував і буду всебічно сприяти її
розвитку.
Особливу увагу приділяю дитячоюнацькому напрямку, нашим талантам
і надіям. Наші спортсмени мають стати
гордістю міста.
Але їм ми маємо надати імпульс.
Тому дитячі турніри, спартакіади і чемпіонати – це моя стихія і підтримка. Мені
байдуже, звідки дитина — з міста чи району, мого округу чи іншого, головне,
щоб вона фізично і духовно розвивалася, бо вона — наше майбутнє.
Можу іще довго розповідати про свої
депутатські будні, бува, доводиться виступати навіть миротворцем у сімейних
конфліктах, сусідських чварах тощо. Та я
твердо переконаний, що депутати міської ради мають у першу чергу своїми рішеннями забезпечити в місті всі умови
для його стабільного суспільно-економічного розвитку. Тоді всі дрібні та серйозні проблеми, всілякі негаразди — на
кшталт дірявих покрівель, іржавих труб у
підвалах —відпадуть самі по собі. Це велика відповідальність перед громадою,
велика праця, але її треба зробити.

Вишгород
Прес-конференція
Вікторія ШМИГОРА
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грудня голова Київської облдержадміністрації
Анатолій
Присяжнюк зібрав журналістів
обласних та районних ЗМІ, щоб підвести підсумки зробленого за рік.
За рівнем соціально-економічного
розвитку Київська область – у трійці лідерів серед регіонів України. Провідні
галузі промислового комплексу – машинобудівна й металообробна, харчова, електроенергетична, легка, хімічна
та нафтохімічна, деревообробна, целюлозно-паперова.
Успішно діють місцеві програми розвитку малого підприємництва в усіх районах та містах обласного підпорядкування: 163 об’єкти (10 бізнес-центрів,
чотири бізнес-інкубатори, 13 фондів
підтримки підприємництва, 12 лізингових центрів, 44 кредитні спілки, п’ять інвестиційних компаній, 75 інформаційноконсультативних установ). Функціонує
100 громадських об’єднань підприємців.
У січні–жовтні 2011 року (у порівнянні
з минулим роком) промислове виробництво зросло на 8%, продукція сільського господарства – на 11,4%.
Працевлаштовано 19,6 тис. незайнятих та безробітних громадян. Сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 43,7%.
Із метою забезпечення продовольчої
безпеки населення в області прийнято
програму «Зерно Київщини на 20112015 роки», згідно з якою за кошти обласного бюджету в обласний Аграрний
фонд закуплено 10 тис. тонн зерна про-

Влада – громада
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К иї в щ ин а – у т р ій ц і л ід ер ів
довольчої пшениці.
Збудовано овочесховища у Васильківському та Вишгородському районах
потужністю 15 та 18 тис. тонн відповідно.
Головний напрямок інвестиційної політики облдержадміністрації – створення сприятливих умов для подальшого
розвитку підприємництва, сприяння
діяльності суб’єктів господарювання,
допомога в реалізації економічно і соціально значущих для області інвестиційних проектів із залученням усіх джерел
фінансових ресурсів.
Так, 29 липня ц.р. у місті Вишгороді
відбувся II інвестиційний форум Київської області «Стабільність та зростання» у рамках міжнародних спортивних
подій, що вперше відбулися в Україні,
– етапу Гран-прі чемпіонату світу «Формула-1 на воді».
Загалом обсяги інвестицій в основний капітал у порівняльних цінах зросли на 13,1% і склали 7768,8 млн $, обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на
5,7% – 1702,8 млн $, експорту товарів
– на 30,7%.
Газифіковано понад 98% населених
пунктів Київщини.
Важливою складовою в господарському комплексі Київської області є
добре розвинена транспортна інфраструктура. У 2011 році виконано робіт
з реконструкції доріг на 88.2 млн грн на
площі 390 тис. м2. Реконструйовано дорогу Київ-Вишгород протяжністю 4 км
та оновлено асфальтобетонне покриття
дамби на Київській ГЕС протяжністю 2
кілометри.
Велика увага приділяється охороні

здоров’я людей. У рамках впровадження в області Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» за
участю Президента України урочисто
відкрито радіологічний корпус Київського обласного онкологічного диспансера; реанімаційне відділення у
Білоцерківській центральній районній
лікарні. Закінчено будівництво поліклініки центральної районної лікарні на
1000 відвідувань за зміну у м. Бровари.
Введено в експлуатацію рентгенологічний кабінет у Києво-Святошинській
центральній районній лікарні.
Функціонують медичні амбулаторії
загальної практики сімейної медицини: у с. Бишів Макарівського району на
100 відвідувань за зміну з денним стаціонаром на 25 ліжок та селищі Глеваха
Васильківського району з пропускною
спроможністю 150 пацієнтів на день.
2011-го здано в експлуатацію поліклініку Броварської центральної районної
лікарні, Ірпінську міську поліклініку.
На медичну галузь у 2011 році витрачено понад 1 млрд грн. На освітню
галузь – 1,5 млрд грн.
Цього року завершено реформування інтернатних закладів у Вишгородському та Іванківському районах, на
черзі – Тетіївський.
Щодо реформування житлово-комунального комплексу Київської області,
передбачається виділення 10 млрд грн,
губернатор запевнив, що найближчим
часом підвищення тарифів на послуги ЖКГ не буде. Втім, все залежить від

вартості газу.
Ще одна проблема – виплати чорнобильцям. Із цього приводу губернатор
сказав: «На Київщині на сьогоднішній
день проводяться перевірки осіб, які
брали участь в ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС. Ми маємо на сьогодні понад
100 тис. постанов судів про збільшення
пенсій і змушені перевірити справедливість цих виплат. Долучені перевірок представники Пенсійного фонду,
правоохоронці, контрольно-ревізійне
управління. Тільки на Білоцерківщині
виявлено більше 2 тис. підробних судових постанов та понад 200 неправомірних рішень судів».
Земельна реформа – особлива турбота влади. Анатолій Присяжнюк зазначив: «За цей рік держава повернула на
Київщині 10 тис. га незаконно розданої
землі. Близько 100 кримінальних справ
у цій сфері передано до судів».

Місцеве самоврядування у відмінній формі
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — стоп-кадри відеорепортажу
ТРК «ВишеГрад»
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грудня у БК «Енергетик» відбулися урочистості з нагоди
відзначення Дня місцевого самоврядування та здобутків Вишгородського районного спортивного
товариства «Діназ» у 2011 році.
Вже саме оформлення зали налаштовувало на динамічне свято. На сцені
— прожектори кольоровими променями розрізають простір.
Під емблемою Партії регіонів — надпис: «Славимо Вишгородський край»,
зліва — «СТ «Діназ» — переможець чемпіонату Київської області — володар
суперкубку», справа — «Успішний розвиток місцевого самоврядування — запорука добробуту громади».
Посередині — величезний екран,
який одразу ж прикував увагу присутніх. Слайд-шоу наче перегортає сторінки недавньої історії: голова РДА
Олександр Приходько, голова райради

Співає «Візерунок»
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Олександр Носаль, віце-губернатор
Ярослав Москаленко, Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, голова Київської облдержадміністрації
Анатолій Присяжнюк… засідання… відкриття руху дизель-потягу «Вишгород
— Київ»… національний музей «Битва
за Київ» у Нових Петрівцях… пам’ятник
чорнобильцям… матчі «Діназу»… футбольний м’яч із квітів… головний тренер
національної збірної України з футболу
Олег Блохін… Президент Віктор Янукович на Гаврилівській птахофабриці…
алея Милосердя на набережній Київського водосховища… «Формула-1 на
воді» у Вишгороді…
І — під бурхливі оплески — голос
ведучого: «Це слайд-шоу про кожного
із нас». До трибуни виходять Ярослав
Москаленко, Олександр Приходько,
Олександр Носаль. Говорять про те,
що ми будуємо європейську демократію, про злагоду і команду однодумців,
досягнення, дякують присутнім у залі
колишнім керівникам району Миколі
Кирієнку та Василю Буткевичу (Василя

Партнерство

Івановича не забули
привітати із днем народження). Віктор Решетняк дякує обласній
і районній владі за підтримку вишгородців,
які допомагають зробити наше місто європейським і мріють, щоб
Вишгород став столицею Київщини, а вишгородській громаді —
за те, що зберігається
вже зроблене.
Блок нагороджень.
Відзначають ефективну
роботу кращих із кращих працівників місце- Ярослав Москаленко
вого самоврядування та Віктор Решетняк
(серед них — і міський
депутат Вадим Геращенко) та керівників ансамблі «Калиновий цвіт» і «Деснянські
підприємств і установ району — Почес- зорі», народний козацький хор «Джереними грамотами КОДА, РДА, цінними ло», аматорський колектив «Деснянка»)
подарунками і сертифікатами на суму заспівав красиво, потужно («Ой, у лузі
від шести до десяти тисяч гривень, По- червона калина»). Вокальний ансамбль
дяками Вишгородської райради та пар- «Візерунок» (ЦТ «Дивосвіт») та хореотійними грамотами.
графічне вітання «Мозаїки» (БК «ЕнерДалі — увага спорту, вручення ФК гетик») у біло-голубих строях. І врешті
«Діназ» кубку і суперкубку. На сцені — — неповторний живий звук ансамблю
представники усіх футбольних команд і барабанщиць, які вітали спортивні таклубів Вишгородщини. І слід віддати на- ланти нашого краю.
лежне наполегливості нашого земляка
Глядачі шалено аплодували і нашим,
Ярослава Москаленка: за 12 років — 18 і столичним зіркам — Василю Бондаркоманд (понад 800 футболістів), з яких чуку, народній артистці України Наталі
16 брали участь у змаганнях на Кубок Бучинській та співочому ректору Кирайону, чемпіонаті з міні-футболу, із 76- ївського національного університету
го місця — потрапили до десятки кра- культури і мистецтв Михайлу Поплавщих команд Київщини, вийшли у Першу ському. Після свого виступу у колі висоі Вищу ліги, спортивно-оздоровчі комп- копрофесійних танцюристок і музиканлекси впевнено крокують районом…
тів він зізнався: «Я приїхав сюди тому,
Тож не дивно, що серед нагородже- що мене запросив мій друг і товариш по
них грамотами РДА і райради були й обласній раді Ярослав Москаленко. Був
переможці та призери обласної спарта- у Вишгороді вісім років тому — і мені є з
кіади серед депутатів місцевих рад Іри- чим порівняти. У Вишгороді — прекрасна Побідаш, Віктор Павленко, Наталія ні дороги, чисто. Це – кращий район і
Рудько.
місто в Україні. У мене водій із ВишгоМузичні привітання. Зведений хор рода, то я знаю, що тут все добре, і це
(народний хор «Вишгород», вокальні заслуга керівництва міста».
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Батьківські
університети

Школа і позашкілля

Курені змагалися на рівних
Батьківський комітет 1-А класу
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»

Лунають
музика
і спів… Ц

Олена РОГОВЕНКО,
вихователь-методист
ДНЗ «Ластівка»

Я

ким би різним не було
життя, а музика таки лікує, підносить дух, пробуджує найкращі наші (іноді
майже сплячі міцним сном)
почуття.
І ми це відчули, коли, за доброю традицією, до вихованців
дошкільного навчального закладу «Ластівка» завітали юні таланти – учні Вишгородської дитячої музичної школи — зі своїми
наставниками: директором А. Л.
Барнич, завучем Н. К. Таміловою та викладачами П. Р. Руден-

Виступи юних музикантів…
ко, В. В. Рибченко, І. Ф. Безою і
В. В. Старенькою.
Діти — вдячні слухачі. Після
кожної композиції чи пісні вони
голосно й щиро вигукували такі
дорослі слова «Браво!», «Чудово!», «Як красиво!» Виконавці
спочатку були дещо здивовані,
та згодом задоволено посміхалися, дякуючи за увагу маленьким слухачам…
Керівники та вчителі музичної школи запросили вихованців нашого дитсадка стати їх
учнями, навчатися грі на різних
музичних інструментах. А наші
малята (як розповіли наступного дня батьки) весь вечір удома
обговорювали цікавий концерт,
розповідали про інструменти,
звучання яких у маленьких руках
виконавців зробило дивовижне
відкриття — музика і діти є од-

… захоплено слухають
дошкільнята
ним цілим, вона цікавить дітей,
вчить і виховує їх.
Радимо батькам прислухатись до запрошення музичних
керівників і записати дітей до
Вишгородської дитячої музичної школи, до будь-якого гуртка у місті, де звучить музика та
плекають молоді таланти.

Гей ви, козаченьки, — вітер в чистім полі,
Научіть нащадків так любити волю.
Гей ви, козаченьки, — спомин з рути-м’яти,
Научить минулу славу повернути.
і чудові слова з відомої пісні у
виконанні Н. Яремчука неабияк
актуальні саме зараз, коли наша
ще така молода держава має величезну потребу у свідомих громадянах, спроможних вкладати свої інтелектуальні і фізичні сили у її розвиток,
розбудову і процвітання.
І тому одним із основних завдань школи є не тільки дати освіту, а й виховати
справжнього патріота. Саме для цього й
організували в 1-А класі спортивне свято «Нащадки козацького роду» — до Дня
Збройних сил України.
Не первачки, а вояки війська Запорізького — два козацькі курені «Чайка» і
«Запорожці» на чолі зі своїми славними
отаманами — виборювали між собою
право називатися найсильнішими, найспритнішими і найвправнішими. Презентація команд, конкурс емблем і девізів,
змагання... Були перегони, «Біг до річки»,
«Галушки», «Осідлай коня», «Переправа
на човні», «Збір урожаю». Особливо повеселив глядачів конкурс на швидке одягання козацького строю (креативний підхід до звичних нам речей).
Глядачі не лише вболівали, а й активно брали участь у вікторинах з призами!
А ще танцювали, грали на сопілці, аплодували показовому виступу вихованця
школи бойових мистецтв.
Суворе журі (у складі заступника директора з виховної роботи Тамари Павлусенко, вчителя фізичної культури Наталії Свінчак під головуванням директора
школи Світлани Лозицької) оцінювало
справедливо. Перемогла дружба (хоча і

Виховна година
Іван БОНДАРЕНКО,

ФізкультУРА

з відривом в один бал), і без нагород не
лишився ніхто.
Команди отримали по смачному козацькому пирогу і перехідному кубку,
куренні отамани — призи, а кожний учасник змагань — по подарунку. Всі лишилися задоволені.
А якою була гарною в українському
вбранні наша вчителька Любов Скибинська! Завдяки її невичерпному ентузіазму і старанню і відбулося це дійство, за
що їй велике спасибі: було цікаво, весело
і повчально. Із нетерпінням чекаємо нових заходів.

О

кремо хочеться додати, що такий творчий підхід у неї до всього. Це педагогноватор зі своїми розробленими методиками навчання і виховання дітей. Акцент в яких – це індивідуальний підхід до кожного учня, розкриття потенціалу,
здатності зацікавити і заохотити. І діти з великим ентузіазмом відкликаються
на таку увагу і відношення до себе, їм ЦІКАВО, а це головне – основа успіху у
педагогічній роботі. Певна річ, що всього цього не було б без великої любові до дітей і
своєї професії. Ми, батьки, це все дуже цінуємо і розуміємо, як нам повезло з нашою
Любов’ю Василівною.

ІНТЕЛЕКТ руйнує стереотипи

ФОТО — автор, «Вишгород»

У

Вишгород

День боротьби з ВІЛ/СНІДом
всеукраїнські акції та заходи
продемонстрували: цю страшну недугу краще попередити, бо вона
вже «висунула» нашу державу на друге місце в Європі за кількістю хворих.
Вперше синдром набутого імунодефіциту був зафіксований 1983 року у
США. Тоді хворий помер за декілька
місяців, нині ж хворі на СНІД вмирають щодня. А як вони живуть?
Вишгородська районна гімназія «Інтелект» показала дещо інший підхід до
проблеми: провела не просто виховну
годину — театралізовану конференцію
для учнів 8-9 класів і вчителів (організатори — заступник директора з виховної
роботи Тетяна Нагорна та педагогиорганізатори Ірина Радченко і Світла-

на Більченко). А директор гімназії Інна
Шубко наголосила, що це захід до Дня
ТОЛЕРАНТНОСТІ по відношенню до ВІЛінфікованих людей.
Багато хто вважає, що хвороба ніяк
його не стосується і ніколи не зможе уразити. Саме тому старшокласники гімназії
ознайомили своїх однолітків зі шляхами
проникнення вірусу до організму і необхідністю вживати запобіжні засоби для
уникнення зараження.
Семеро акторів одягли чорні мантії з
надписом ВІЛ/СНІД — як символ чорної
пандемії, що охопила світ і косить усіх
без винятку: старих, молодих і навіть немовлят.
«Отримати діагноз СНІД – серйозне
випробування для людини та її близьких.
Фізично вона ще довго може почуватися
добре, а от психологічний стан багато в
чому залежить від розуміння, співчуття і
підтримки тих, хто її оточує», – розпові-

ла учениця школи. Спеціаліст районної
служби у справах дітей Катерина Грищенко та старша медсестра Вишгородської районної організації Товариства
Червоного Хреста України Валентина
Кашка додали, що вірус ВІЛ/СНІДу не
передається дотиками і повітрям, натомість він розповсюджується через кров,
наркотики, статевим шляхом, тому загрози при звичайному спілкуванні з такими людьми абсолютно немає.
Свого часу епідемія вразила вокаліста групи «Queen» Фредді Меркюрі, артиста балету Рудольфа Нурієва, трубача
і джазмена Майлза Девіса. Американський актор Рок Хадсон став першою
знаменитістю, яка публічно розкрила
свій ВІЛ-статус і зруйнувала стереотип
про те, що епідемія вражає лише «найнижчі» верстви населення.
Варто нагадати, що гімназія «Інтелект» є обласним опорним закладом із
впровадження зберігаючих та формуючих здоров’я методик у навчально-виховний процес і регулярно проводить
здорові заходи. Використовуються нові
підходи у викладання предметів: замість стандартного опитування — бесіди-тренінги, фізкультхвилинки, робота
в групах.
Учителі гімназії постійно працюють
над тим, щоб діти росли здоровими і
мислячими громадянами держави, прищеплюють їм любов до ближнього, навчають відчувати проблеми інших людей,
як свої, і ставитися до них з розумінням.
І саме такі якості продемонстрували
учні на конференції в підтримку ВІЛінфікованих, скинувши чорні мантії нерозуміння і байдужості з плечей усіх присутніх в залі.
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06:05, 07:00, 07:30, 08:00
Новини
06:20 Д/ф «Микола Суворий»
07:20 Невідоме від відомих
07:25 Здорове харчування
07:40 Мультфільм
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:30 Точка зору
09:50 Театральні сезони
10:30 Контрольна робота
11:00 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:25 Право на захист
12:45 Армія
13:05 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:40 Ближче до народу
16:20 Д/ф «Ніколай
Строгий»
17:00 ЗАПАЛЕННЯ
НОВОРІЧНИХ ВОГНІВ НА
ГОЛОВНІЙ ЯЛИНЦІ УКРАЇНИ
18:30 Новини
18:50 Діловий світ
19:05 ТЕЛЕМАРАФОН
20:40 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:35 ТЕЛЕМАРАФОН
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:25 «Смакуємо»
09:55 «Краса по-українськи»
11:15 Х/ф «Інтердівчинка»
13:50 Х/ф «П’ять
наречених»
15:45 «Пекельна кухня»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
18:20 «Холостячки. Нове
кохання»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 Х/ф «Наших б’ють»
23:00 «Tkachenko.ua»
23:35 ТСН
23:55 Х/ф «Крокодил
розбушувався»
01:30 «Мама в законі»
02:25 Т/с «Інтерни»
03:15 Х/ф«Прогулянка»
04:45 «Холостячки. Нове
кохання»
05:45 «Чесно»

05:25 Світанок
06:15 Ділові факти
06:30 Т/с «Таксі».
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:20 Х/ф «Помста»
12:45 Факти. День
12:55 На рівних
13:10 Т/с «Помста»
14:00 Х/ф «Без права на
помилку»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:20 Факти. Підсумок дня
22:35 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00:55 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:55 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннор-2»
02:40 Факти
03:10 Свобода слова

6.00,7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30,3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.55, 16.55,23.50
Світбізнесу
10.15 Як це?
11.15,1.50,5.00
Мультляндія
13.20,0.00 Громадська
приймальня
15.00, 9.00, 21.00, 23.30
СТН
15.10,21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.00 Запалюємо
новорічні вогні на головній
ялинці України.
19.20,20.50 Міська варта
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:30 Т/с «Адвокат»
06:20 Т/с «Адвокат»
07:05 «Нез’ясовно, але
факт»
08:05 «Неймовірна правда
про зірок»
09:05 Х/ф «Час щастя»
11:35 Х/ф «Час щастя-2»
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 «Зіркове життя.
Життя з чужим обличчям»
20:55 «Куб»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 Х/ф «Ас»
00:25 Т/с «Доктор Хаус»
01:25 Т/с «Адвокат»
02:15 «Вікна-Спорт»

06:35 «Підйом»
06:40 М/с «Барбоскіни»
06:50 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
07:05, 07:40 «Підйом»
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:05 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:30 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Аферисти
21:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
22:15 Т/с «Вороніни»
23:20 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:00 Світ за тиждень
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 «Блискучий світ»
14:00 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край світу
18:30 Служба новин
«Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Пенсійна реформа
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Маленькі вихованці
22:30: Х/ф «Наречений з
Маямі»

05:00 Т/с «Горобини грона
червоні»
08:00 Профілактика
14:00 «Незвичайний
концерт з М.Аверіним»
15:50 Детективи
16:15 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати-5»
22:55 «Свати-5. Життя без
гриму. Фільм про фільм»
23:55 «Позаочі»
01:00 Х/ф «Знайомство з
Факерами»
02:50 «Подробиці»
03:50 Д/ф «Улюбленець
долі Юрій Яковлєв»
04:35 Д/ф «Любов крізь
роки»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
11:00 Х/ф «Сибіряк»
13:00 «Нехай говорять»
13:50 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 Т/с «Гонитва за
тінню»
22:15 Х/ф «Час відьом»

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 «Шаман»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 Чесний понеділок
22:25 «Школа лихослів’я»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00«Модний вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50 «Поле чудес»
16:55 «Воля та
справедливість»
18:35 «Давай одружимося!»
19:50, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
22:40 «Доля на вибір»
23:50 «Познер»
00:55 Нічні новини

06:15 «Легенди
бандитського Києва»
07:15 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
08:30 «Легальний доход»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Правда життя».
Фетиш та фетишисти
09:10 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Д/с «Православні святі»
13:25 Т/с «Штрафбат»
16:25 Х/ф «Друге життя
Федора Строгова»
18:20 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

7

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25, 13:20 «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»
10:30,11:30, 12:30 «Спільний
проект 5 каналу та
інформаційного агентства
УНІАН» Прес-конференції у
прямому ефірі»
15:20, 16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
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 Лялечка
11:45 Косметичний
ремонт
12:15 Т/с «Універ»
12:40 Маша та моделі
13:20 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»
21:40 Т/с «Закрита школа»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Гра престолів»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:25 Тема дня
06:50 Огляд преси
07:15 Ера бізнесу
07:25 Здорове харчування
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Святковий концерт
до Дня Святого Миколая
10:05 Здоров’я
11:00 РОЗШИРЕНЕ
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
13:05 Хай щастить
13:25 Темний силует
13:40 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Свій серед
чужих, чужий серед своїх»
17:10 Т/с «Епоха честі-2»
18:00 Новини
18:25 Хокей. Чемпіонат
України. «Сокіл» (Київ) «Донбас-2» (Донецьк)
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:50 «Шість кадрів»
10:30 «Сімейні
мелодрами»
11:20 «Не бреши мені - 2»
12:15 Х/ф «Наших б’ють»
13:50 Концерт «Легенди
Ретро-FM»
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: «Телевізійна
служба новин»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:25 «Гроші»
23:25 ТСН
23:45Х/ф «Паразити»
01:15 «Мама в законі»
02:10 Т/с «Інтерни»

05:35 Світанок
06:35 Т/с «Таксі»
07:40 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Далекобійники»
12:35 Анекдоти по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти по-українськи
13:45 Під прицілом
14:45 Т/с «Морські дияволи»
16:40 Т/с «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:25 Т/с «Таксі»
22:50 Факти. Підсумок дня
23:05 Т/с «Зграя»
01:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
02:05 «Термінатор:
Хроніки Сари Коннор-2»

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 Служба новин
«Соціальний пульс»
06:30 Мультфільми
06:55 Економічний пульс
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
пенсійна реформа
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Страховий
агент»
13:00 Мультфільми
14:00 Маленькі вихованці
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
18:30 Служба новин
«Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальна держава
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Операція
«Святий Януарій»

05:25 Т/с «Танго з
ангелом»
06:15 Д/с «Слідство
вели... »
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
З новим ранком
07:00, 08:00, 09:00 Новини
09:10 Т/с «Свати 5»
10:20 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 «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»
22:55 Д/ф «Свати-5.
Життя без гриму»
23:55 «Моя країна.
Відчиніть, міліція!»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія»
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»
12:10 Т/с «Ментовскі
війни - 5»
13:10 «Нехай говорять»
14:10 Т/с «Слід»
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 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 «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 «Шаман»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «ГРУ. Таємниці
військової розвідки»
22:30 «Таємнича Росія»
23:25 Кулінарний двобій
00:25 «Один день. Нова
версія»

Сон – це єдине безкоштовне задоволення, що у нас залишилось.

06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:40 Х/ф «Ас»
13:45 «Зіркове життя.
Життя з чужим обличчям»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Зіркові холостяки»
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»
02:30 Х/ф «Непрямі
докази»

05:45 М/с «Назад у
майбутнє»
06:10 М/с «Джуманджи»
06:35 «Підйом»
06:40 М/с «Барбоскіни»
06:50 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
07:05 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:30 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 ТОП-100
21:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
22:15 Т/с «Вороніни»
23:20 Т/с «Щоденники
вампіра»
00:15 Репортер

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»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
17:15 «Українські пристрасті»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
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, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «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, 01:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Маленькі гіганти
великого кіно»
23:50 Нічні новини

07:15 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
08:30 «Легальний доход»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького»
15:30 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
18:30 «Речовий доказ».
Кривавий фанатський
фронт
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»

06:00 Дізнайся як
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 Лялечка
11:45 Косметичний
ремонт
12:15 Т/с «Універ»
12:40 Маша та моделі
13:20 Одна за всіх
13:45 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»
21:40 Т/с «Закрита школа»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Гра престолів»

СЕРЕДА 21 ГРУДНЯ 2011 РОКУ

8

Телепрограма

17 грудня 2011 року

Вишгород

Кожного чоловіка десь
чекає жінка. Але невідомо де ... Тому не
кожному
вдається
уникнути зустрічі.

06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:50 «Куб»
11:55 «Весільні битви»
13:45 «Зіркове життя.
Зіркові холостяки»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя. З
чудовиська в красуню»
20:10 «МастерШеф.
ФІнал»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф.
Оголошення переможця»
00:35 Т/с «Доктор Хаус»
01:25 Т/с «Адвокат»

06:10 М/с «Джуманджи»
06:35 «Підйом»
06:40 М/с «Барбоскіни»
06:50 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
07:05 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:30 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Кадети»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Ревізор
21:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
22:15 Т/с «Вороніни»
23:20 Т/с «Щоденники
вампіра»
01:00 Т/с «Межа»

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»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:00 «Час новин»
18:15 «Лісовий патруль»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
22:20 «Особливий погляд»
23:00 «Київський час»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»

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»
08:50 «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 «Шаман»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Увага: розшук!»
22:15 «Таємнича Росія»
23:10 Квартирне питання

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»
12:20 «Слід»
13:15 «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!»
19:50«Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання
23:50 Нічні новини
00:05 «Убивство»

07:15 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
08:30 «Легальний доход»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького»
15:25 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
18:30 «Правда життя»
Шукачі скарбів
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і порядок»

07:05 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 Лялечка
11:45 Косметичний ремонт
12:15 Т/с «Універ»
12:40 Маша та моделі
13:20 Одна за всіх
13:45 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»
21:40 Т/с «Закрита школа»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Гра престолів»

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:25 Тема дня
07:25 Здорове харчування
07:35 Глас народу
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
11:00 ПІДСУМКОВА
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
14:00 Фестиваль дитячої
творчості «Змінимо світ на
краще»
14:20 Караоке для
дорослих
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Призначення»
17:15 Т/с «Епоха честі-2»
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:00 ПІДСУМКОВА
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА
21:00 Підсумки дня
21:45 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:50 «Сімейні мелодрами»
10:45 «Не бреши мені - 2»
11:45 «Чесно»
12:35 «Ілюзія безпеки»
13:25 Концерт «Легенди
Ретро-FM»
15:50 «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»
21:45 «Краса по-українськи»
23:55 ТСН
00:10 Х/ф «Шепіт»
01:45 «Мама в законі»
02:40 Т/с «Інтерни»
03:05 Т/с «Одружені. З
дітьми»
03:50 Х/ф«Паразити»
05:15 Концерт «Легенди
Ретро-FM»

05:30 Світанок
06:20 Ділові факти
06:35 Т/с «Таксі».
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:40 Під прицілом
14:40 Т/с «Морські
дияволи»
16:35 Т/с «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:25 Т/с «Таксі»
22:50 Факти. Підсумок
23:05 «Зграя»

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 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»

06:00 «Соціальний пульс»
06:30 Мультфільми
06:55 Економічний пульс
07:00 Країна порад
08:00 Соціальна держава
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Шантажист»
13:20 Мультфільми
14:00 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
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 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Роби - раз!»

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»
10:20 Т/с «Свати-5. Життя
без гриму. М.Добринін»
11:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
13:35 «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»
22:55 Д/ф «Свати-5.
Життя без гриму»

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»
12:10 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:10 «Нехай говорять»
14:15 Т/с «Слід»
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 Т/с «Гонитва за тінню»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мій особистий
ворог»
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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
07:35 Глас народу
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
12:00 Новини
12:35 Крок до зірок
13:30 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
15:00 Новини
15:40 Обережно, модерн!
16:10 Х/ф «Тегеран-43»
17:35 Т/с «Поворот ключа»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:25 Глибинне буріння
19:55 Концерт до 10-річчя
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 НТЕРВ’Ю ПРЕМ’ЄРМІНІСТРА УКРАЇНИ МИКОЛИ
АЗАРОВА
21:55 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Підсумки

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:50 «Сімейні
мелодрами»
10:45 «Не бреши мені - 2»
11:45 «Чесно»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Ревнива зараза»
13:30 Концерт «Старі пісні
про головне»
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
20:15 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:25 «Ілюзія безпеки. Що
у пляшці?»
23:25 ТСН
23:45 Х/ф «Скабка»
01:10 «Мама в законі»
02:05 ТСН
02:25 Т/с «Одружені. З
дітьми»

05:30 Світанок
06:20 Ділові факти
06:35 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:40 Під прицілом
14:40 Т/с «Морські
дияволи»
16:40 Т/с «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 Т/с «Морські
дияволи»
22:25 Т/с «Таксі»
22:55 Факти. Підсумок дня
23:10 «Зграя»

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 «Призначення»
13:20 Мультфільми
14:00 Атлас світу тварин
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
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 Атлас світу тварин
22:30 Х/ф «Загальмований
рефлекс»

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»
10:20 Д/ф «Свати-5.
Дитячі історії»
11:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели..»
13:35 «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»
22:55 Д/ф «Свати-5.
Фільм про фільм-2»
23:55 Д/ф «Жадібність»
00:55 Х/ф «Тренувальний
день»

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»
12:10 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:10 «Нехай говорять»
14:15 Т/с «Слід»
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 Т/с «Гонитва за тінню»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мій особистий
ворог»
00:45 Х/ф «Протистояння»

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 «Шаман»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Жіночий погляд»
22:20 «Завжди попереду»
23:20 Дачна відповідь
00:25 «Один день»
01:00 Т/с «Ставка на
життя»

Якщо страуса лякати
кожні 15см, то можна
садити картоплю.

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:50 Х/ф «Їсти подано!
або Обережно, Кохання»
13:50 «Зіркове життя. З
чудовиська в красуню»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів.
Протистояння шкіл»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Зіркові схуднення»
20:10 «Зважені та
щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та
щасливі»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:00 Т/с «Адвокат»
02:35 «Вікна-Спорт»

06:35 «Підйом»
06:40 М/с «Барбоскіни»
06:50 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
07:05, 07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:55 М/с «Маска»
14:30 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Кухня на двох
21:10 Т/с «Третя планета
від Сонця»
22:15 Т/с «Вороніни»
23:15 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»
15:20 «Лісовий патруль»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:45 «Технопарк»
00:00 «Час новин»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»
01:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»

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, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «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!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:50 Нічні новини

06:10 «Легенди
бандитського Києва»
07:15 Х/ф «Людина в
прохідному дворі»
08:30 «Легальний доход»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького»
15:25 Х/ф «Русь
споконвічна»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Правда про
визволення Києва
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»

06:00 Дізнайся як
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 Лялечка
11:45 Косметичний
ремонт
12:15 Т/с «Універ»
12:40 Маша та моделі
13:20 Одна за всіх
13:45 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»
21:40 Т/с «Закрита школа»
22:30 Т/с «Спліт»
23:00 Т/с «Гра престолів»
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– Дівчино, а скільки
вам років?
– Дев›ятнадцять років і
... сімдесят два місяці.

06:25 Х/ф «Вона Вас
кохає»
08:00 Х/ф «Їсти подано!
або Обережно, Кохання»
10:00 Х/ф «Я все вирішу
сама»
16:40 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4. Гала-концерт»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4. Оголошення
переможця»
00:45 «ВусоЛапоХвіст»
01:45 «Бізнес+»
01:50 Х/ф «За два
кілометри до Нового року»
03:25 Х/ф «Непрямі
докази»
04:10 Нічний ефір

06:35 «Підйом»
06:35 М/с «Барбоскіни»
06:45 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
07:05, 07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі
разом»
10:10 Т/с «Татусеві дочки»
11:55 Т/с «Третя планета
від Сонця»
12:55 М/с «Фінес і Ферб»
13:30 М/с «Бетмен»
13:50 М/с «Маска»
14:25 М/с «Пригоди Джекі
Чана»
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Т/с «Кадети»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Інтуїція
21:10 Х/ф «Дюплекс»
23:00 Х/ф «Інтерв’ю з
вампіром»
01:25 Репортер
01:45 Погода
01:50 Т/с «Шина»
03:15 Т/с «Пліткарка»

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»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
22:25 «Фактор безпеки»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»

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 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 Х/ф «Відставник-3»
19:30 «Історія
всеросійського обману.
Народна медицина».
Частина 2 «Цілителі»
21:20 Х/ф «Репортаж долі»
23:20 Х/ф «Ронін»
01:40 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»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:15 «Хочу знати»
15:50 Т/с «Життя та
пригоди Мішки Япончика»
16:55 «Чекай на мене»
18:35 «Давай одружимося!»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Час»
21:30 «Нехай говорять»
22:40 «Прожекторперісхілтон»
23:35 «Що? Де? Коли?»
Фінал року
01:00 Х/ф «На тверезу
голову»

05:50 «Легенди
бандитського Києва»
06:55 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
08:30 «Легальний доход»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького»
15:30 Х/ф «Без права на
помилку»
17:15 Х/ф «Перехоплення»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Батьківщина
або смерть»
21:30 «Свідок»
22:00 Х/ф «Біле золото»
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 Лялечка
11:45 Косметичний ремонт
12:15 Секс-битва
12:40 Маша та моделі
13:20 Одна за всіх
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40 Дом-2
15:35 Т/с «Ранетки»
16:30 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
06:25 Тема дня
07:15 Ера бізнесу
07:25 Здорове
харчування
07:40 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
09:00 Феєрія життя
09:45 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
11:05 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я»
12:55 Околиця
13:25 Аудієнція
13:50 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
15:00 Новини
15:35 Т/с «Поворот ключа»
16:15 Х/ф «Тегеран-43»
17:35 Наша пісня
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 М.Поплавський
«Шоу продовжується»
21:00 Підсумки дня
21:10 Плюс-мінус
21:15 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі
22:50 Шустер-Lіve

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 8:00, 9:00 ТСН
07:15 Дісней!
09:50 «Сімейні
мелодрами»
10:45 «Не бреши мені - 2»
11:45 «Чесно»
12:40 «Ілюзія безпеки»
13:35 «Старі пісні про
головне»
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
20:15 «Велика різниця
по-українському»
21:10 Х/ф «Я, робот»
23:10Х/ф «Роботрополіс»
00:40 «Мама в законі»
01:35 Х/ф «Скабка»

05:30 Світанок
06:20 Ділові факти
06:35 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:35 Під прицілом
14:35 Т/с «Морські
дияволи»
16:40 Т/с «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 Х/ф «Подорож до
центру Землі»
22:05 Х/ф «Посилка»
00:35 Голі та смішні
01:30 Спорт

6.00,7.00,8.00,15.00,
17.00,19.00,21.00, 23.30
СТН
6.30,19.25 Столиця
7.25,3.00 Муз. програма
8.55,16.55 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»

06:55 Економічний пульс
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 «Загін»
14:00 Атлас світу тварин
15:00 «Соціальний пульс»
15:15 Відлуння джунглів
15:50 Мультфільми
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 Віцин, котрого ми
не знали
22:30: Х/ф «Коли я був
співаком»

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»
10:20 Д/ф «Свати-5.
Фільм про фільм-2»
11:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
14:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 «Вечірній квартал.
Новий рік»
23:40 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
02:10 Х/ф «Таксист»

07:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Дикий - 2»
10:00 Т/с «Гонитва за
тінню»
11:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
12:00 «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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06:10 Мультфільм
06:50 Наші - найкращі!
07:05 Ера здоров’я
07:30 Корисні поради
07:40 Наші - найкращі!
07:45 На олімпійський
Лондон
08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:10 Х/ф «Батальони
просять вогню»
17:50 В гостях у
Д. Гордона
18:45 Зелений коридор
19:25 Золотий гусак
19:55 М.Поплавський
«Шоу продовжується»
21:00 Підсумки дня
21:20 Зворотний зв’язок
21:30 М.Поплавський
«Шоу продовжується»
22:30 Мегалот
22:35 Суперлото, Трійка,
Кено
22:45 Новини
22:55 Нічна Різдвяна
Літургія під проводом
Святішого Отця
Бенедикта ХVІ

06:30 Мультфільм
«Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі - 2»
08:15 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:05 Дісней!
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:50 «Чотири весілля»
13:00 Х/ф «Перлина Нілу»
14:50 Х/ф «Весільний
переполох»
16:45 «Велика різниця
по-українськи»
17:40 Х/ф «Новорічний
детектив»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Іронія долі, або
З легкою парою!»
23:40Х/ф «Я, робот»
01:35 Х/ф «Роботрополіс»
02:55 Х/ф «Блондинка з
амбіціями»
04:20 Х/ф «Перлина Нілу»

05:20 Факти
05:50 Козирне життя
06:15 Х/ф «Різдвяний
будиночок»
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
12:35 Останній герой
13:45 Стоп-10
14:45 Провокатор
15:45 Максимум
в Україні
16:45 Х/ф «Подорож до
центру Землі»
18:45 Факти. Підсумок дня
19:00 Т/с «Бомбило»
22:00 Наша Russіa
23:10 Х/ф «10 000 років
до н.е.»
01:15 Х/ф«Посилка»

6.00,7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25,16.50 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
життя
13.25,16.20,0.55,5.00
Мультляндія
13.45 Час відповідей
14.50 Україна насправді
18.45 Х/ф «Випробування
вірності»
21.00,0.25 СТН. Тижневик
21.30 ЕUROпейська
столиця
22.00 Х/ф «Гордість і
пристрасть»

06:20 «Караоке на
Майдані»
07:05 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
07:15 «Їмо вдома»
08:20 «Зважені та
щасливі»
11:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4. Гала-концерт»
13:45 «Танцюють всі!-4.
Оголошення переможця»
15:50 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:05 «Весільні битви»
23:20 «Х-Фактор.
Революція. Підсумки
голосування»
00:35 «Куб»
01:30 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»
03:40 «Мобільна
скринька»
03:55 Нічний ефір

04:55 Т/с «Курсанти»
05:40 Т/с «Журнал мод»
07:05 Х/ф «Нещасливий»
08:45 Казки братів Грімм
«Пані Метелиця»
10:00 Ревізор
11:00 Аферисти
12:05 ТОП-100
13:15 Новий погляд
14:15 Даєш молодь
14:55 Файна Юкрайна
16:05 Х/ф «Дюплекс»
18:00 Х/ф «Свекруха монстр»
20:05 Х/ф «Тупий і ще
тупіше»
22:15 Х/ф «Фред Клаус,
брат Санти»
00:45 Спортрепортер
00:50 Х/ф «Королеви
вбивства»

06:00 Х/ф «Близнюки»
07:20 Мультфільми
07:45 Цивілізація Incognіta
08:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
08:25 Мультфільми
09:00 Сафарі
10:00 Віцин, котрого ми
не знали
11:05 Х/ф «Хто, якщо не ми»
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 Невідома планета
17:00 Нові пісні про
головне
18:30 «Соціальний пульс
вихідних»
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Сильні світу сього
20:20 Ронін
20:50 Невезучий щасливчик
21:55 Нові пісні про головне
23:10 Х/ф «Здрастуй,
столице!»

05:30 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
07:40 «Формула любові»
08:35 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Вирваний з
натовпу»
11:20 «Найрозумніший»
13:15 Х/ф «Сто днів до
наказу»
14:50 «Золотий грамофон.
Церемонія нагородження»
18:00 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
19:00 «Розсміши коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Концерт
І. Алегрової в
«Олімпійському»
22:55 «Розбір польотів»
23:55 Х/ф «Любов з
повідомленням»
01:50 «WSOP. Фінал
Чемпіонат світу з покеру»
03:20 «Подробиці»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Людинаамфібія»
09:15 Х/ф «Він, вона та я»
11:10 Т/с «Прощавай,
Макаров»
15:10 Х/ф «Коли не
вистачає любові»
17:10 Т/с «Будинок біля
великої річки»
19:00 Події
19:20 Т/с «Будинок біля
великої річки»
21:15 Т/с «Будинок біля
великої річки»
23:10 Х/ф «Заручники»
01:15 Т/с «Прощавай,
Макаров»
03:30 Події
03:50 Т/с «Прощавай,
Макаров»
04:35 Х/ф «Сім наречених
єфрейтора Збруєва»

05:25 Огляд
06:00, 08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
06:20 Лотерея «Золотий
ключ»
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»
15:20 Очна ставка.
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія.
17:25 Професія репортер
17:55 «Програма
максимум»
19:00 «Російські сенсації»
19:55 Ти не повіриш!
20:50 «Останнє слово»
21:55 Х/ф «Друге кохання»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 «Генії та лиходії»
06:35 Х/ф «Таро, син
Дракона»
08:00 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Леонід Філатов.
Щоб пам’ятали...»
12:15 Леонід Філатов.
«Про Федота-стрільця,
хороброго молодця»
13:30 «Лев Дуров. «Я
завжди наспівую, коли
хочеться кричати»
14:40, 18:20 Х/ф
«Благословіть жінку»
19:15 «Болеро». Фінал
21:00 «Час»
21:25 «Золотий
грамофон»
00:50 Х/ф «Летюча миша»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:15 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:45 Т/с «Загадкові
вбивства Агати Крісті»
11:30 «Речовий доказ».
Кривавий фанатський
фронт
12:00 «Головний свідок»
12:45 Х/ф «Батьківщина
або смерть»
14:30 Т/с «Штрафбат»
23:00 Х/ф «Місто на
кордоні»
01:20 Х/ф «29 пальм»
03:00 «Речовий доказ»
04:00 «Правда життя»

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 «Світська кухня»
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»
18:15 «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»

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

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ!

Відкриття магазину
«Домашній текстиль»
(виробник «Ярослав»)
— вул. Дніпровська, 4

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
10:15 Жіноча ліга
10:40 Одна за всіх
11:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:30 ТЕТ
13:25 Конвеєр кохання
13:55 Секс-битва
14:20 МосГорСмєх
14:50 Дайош молодьож!
16:10 Т/с «Універ»
18:00 Х/ф «П’ятий
елемент»
20:15 Дайош молодьож!
21:10 Т/с «Універ»
23:00 Х/ф «Брама»
00:35 До світанку
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06:10 Крок до зірок
06:55 «Шоу продовжується»
07:50 Сільський час
08:20 Укравтоконтинент
08:45 Мультфільм
08:50 Корисні поради
09:05 Як це?
09:35 Хто в домі хазяїн?
10:00 Крок до зірок
10:45 Кумири і кумирчики
11:10 Шеф-кухар країни
12:05 Караоке для дорослих
12:55 Різдвяне
Привітання і Апостольське
Благословення Святішого
Отця Бенедикта ХVI
13:45 Православна
енциклопедія
14:35 Іспит для влади
16:05 Маю честь запросити
16:50 В гостях у Д. Гордона
17:40 Золотий гусак
18:10 Ближче до народу
18:45 Діловий світ
19:15 Слов’янський
базар-2011
20:40 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:35 На олімпійський
Лондон

06:10 Х/ф «Інспектор
Гаджет - 2»
07:50 М/ф «Горбоконик»
09:05 Лотерея «Лото-забава»
10:00 Дісней!
10:50 «Дикі і смішні»
11:15 «Хованки»
12:05 «Міняю жінку - 4»
13:10 «Смакуємо»
13:35 «Я так живу»
14:10 Х/ф «Новорічний
детектив»
16:00 Х/ф «Іронія долі, або
З легкою парою!»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 Х/ф «Ялинки»
21:55 «10 кроків до
кохання»
22:55 «Світське життя»
23:55 «ТСН»
00:45 Х/ф «Доріан Грей»
02:40 Х/ф «Віртуальні
бійці»

06:00 Х/ф «Хто, якщо не ми»
07:25 Мультфільми
08:00 «Соціальний пульс
вихідних»
08:30 Мультфільми
09:00 П’єр Рішар.
Невезучий щасливчик
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:40 Мультфільми
11:10 Х/ф «Як стати
щасливим»
13:15 За сім морів
14:00 Шлях до перемоги
14:15 Здорове життя
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 Невідома планета
21:20 Х/ф «Розплющ очі»
23:40 Світські хроніки
00:15 Т/с «Відчайдушні
батьки»

05:50 «Найрозумніший»
07:25 М/с «Свято
новорічної ялинки»
08:35 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:45 «Ранкова Пошта з
Пугачовою та Галкіним»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
09:55 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
10:55 Т/с «Сільський
романс»
14:50 «Вечірній квартал.
Новий рік»
17:45 Т/с «Життя і пригоди
Мішки Япончика»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Т/с «Життя і пригоди
Мішки Япончика»
23:25 Х/ф «Співак на
весіллі»
01:15 «Подробиці тижня»

05:35 Квартирне питання
06:15 Анекдоти по-українськи
06:35 ЄвроФуд-2012
07:20 Т/с «Бомбило»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Х/ф «Мишаче
полювання»
14:25 Т/с «Помста»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Наша Russіa
20:10 Останній герой
21:15 Х/ф «Операція
«Горгона»
01:10 Х/ф «Грім у
тропіках»
03:00 Інтерактив
03:15 Х/ф «Мишаче
полювання»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Смугастий
рейс»
09:00 Х/ф «Коли не
вистачає любові»
11:00 Т/с «Прощавай,
Макаров»
15:00 Х/ф «Спасибі за
любов»
17:10 Т/с «Будинок біля
великої річки»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Будинок біля
великої рчіки»
21:25 Т/с «Будинок біля
великої річки»
23:20 Х/ф «Сторонній»
01:25 Х/ф «Відділ. Страшні
лейтенанти»
02:50 Т/с «Прощавай,
Макаров»
03:40 Події тижня

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

6.00,7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в будинку
господар?
7.30 В 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
15.55,2.30,5.00
Мультляндія
16.20 Концерт М.
Поплавського «Шоу
продовжується»
18.35,0.50 Х/ф
«Повернення немає»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу
22.00 Х/ф «Благородний
венеціанець»
23.50 Громадська
приймальня

06:25 Х/ф «Новорічні
пригоди Маші і Віті»
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.
Фінал»
18:00 «МастерШеф.
Оголошення переможця»
19:00 «Битва
екстрасенсів. Третя
світова. Фінал»
21:15 Х/ф «Янгол
пролетів»
23:15 Х/ф «Повернення
блудного тата»
01:25 «Неймовірні історії
кохання»
02:15 Нічний ефір

05:30 Т/с «Курсанти»
06:15 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:35 Казки братів Грімм
«Хоробрий кравець»
09:50 Казки братів Грімм
«Пані Метелиця»
11:05 Х/ф «Санта
Молодший»
12:55 Шоуманія
13:50 Х/ф «Свекруха монстр»
15:55 Х/ф «Чарівники з
Вейверлі Плейс»
18:00 Х/ф «Тупий і ще
тупіший»
20:10 Х/ф «Чорна блискавка»
22:20 Хто проти
блондинок?
23:35 Х/ф «Апартаменти
Джо»
01:15 Спортрепортер
01:20 Х/ф «Санта
Молодший»

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»

06:00, 08:00, 11:00, 14:00
Сьогодні
06:15 Лотерея «Російське
лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 «Перша передача»
08:55 «Розлучення поросійськи»
09:55 Дачна відповідь
11:20 «Різдвяна зустріч
НТВ»
13:10 Своя гра
14:20 Слідство вели...
15:20 І знову здрастуйте!
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
17:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма»
18:00 Щиросерде зізнання
18:50 «Центральне
телебачення»
19:55 «Яна Рудковська і
Євген Плющенко. Наша
сповідь»
20:55 «НТВшники»
22:00 Х/ф «Підводні
камені».
00:00 Х/ф «Гангстер»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Старша
сестра»
07:50 «Смак»
08:25 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:20 «Спеціальне
завдання»
13:40 Х/ф «Спецназ»
16:45 «Владислав Галкін.
Посмішка на пам’ять»
17:55 Х/ф «Шукайте жінку»
21:00 «Час»
22:00 «Мульт особистості»
22:35 «Yesterday lіve»
23:40 Х/ф «Ботанічний
сад»
01:35 Х/ф «Ми із джазу»
03:05 Х/ф «Мій молодший
брат»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:20 Т/с «Павутиння»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Правда про
визволення Києва
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Моя країна»
14:00 Д/с «Православні
святі»
15:00 Т/с «Право на
помилування»
19:00 Х/ф «Загублений у
Сибіру»
21:20 Х/ф «Заміна»
23:50 Х/ф «Шаблезуба
тварюка»
01:50 Х/ф «Фландрія»
03:20 «Речовий доказ»
03:50 «Правда життя»
04:55 «Агенти впливу»
05:30 «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 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:15 Це любов
11:45 Конвеєр кохання
12:10 Х/ф «П’ятий
елемент»
14:25 Дайош молодьож!
15:50 Т/с «Універ»
18:05 Х/ф «Гітлер капут»
19:45 Дайош молодьож!
20:40 Т/с «Універ»
23:00 Х/ф «Реальна
любов»
01:20 Х/ф «Гітлер капут»

Безкоштовні оголошення

Потрібна домогосподарка (до 45 років): порядна, відповідальна, охайна, з досвідом роботи.
Графік роботи: 3-5 днів/тиждень (у Вишгороді).
Тел: (045 96) 223-48, 223-49

Фітопаробочка

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

Атестат П № 431491, виданий
26.06.1985 р. на ім’я Марії Іванівни ХОЛОДОК Димерською
заочною середньою школою,
с. Димер, Вишгородського району, вважати недійсним.

Гараж цегляний. «Автомобіліст» 5 000 у. о.
Тел: (093) 690-04-85
Ліжка і тумбу під телевізор. Тел: (04596) 57-284

Свідоцтво про восьмирічну
освіту НО 016443, видане 1994
р. середньою школою № 2, м.
Вишгорода на ім’я Валентини
Володимирівни ГАПОН, вважати недійсним.

(097) 340-79-38,
(063) 536-33-20,
м. Вишгород

ІНШЕ

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
Оформлення весіль тканиною, кульками.
Тел: (063) 269-51-24

Втрачене свідоцтво про реєстрацію платника податку на
додану вартість № 100126348,
видане 04.07.2008 р. на ім’я
ФОП Ігоря Георгійовича Турчанова, вважати недійсним

Юридичні послуги, будь-які правові питання. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55
ПІДПРИЄМСТВО в м. Вишгороді (р-н заводу «Карат»)
ЗАПРОШУЄ на постійну роботу малярів-жінок.
З/п від 3000 грн.
Тел. 067-659-54-58

Вважати недійсною втрачену книгу обліку доходів ФОП Павла
Олександровича КОВАЛЯ, іден. код 3093513297

До новорічних свят —

П Р О К АТ дитячих

СУМУЄМО

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

Вишгород

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.

СПАСИБІ ЗА ПІДТРИМКУ
Немає нічого у світі гіршого, ніж втрата рідної, дорогої
людини, якого б віку вона не
була. Але набагато легше пережити горе, коли підтримують не тільки рідні.
Щиро дякуємо за таку
підтримку всім, хто допоміг
гідно провести в останню
путь Клавдію Олександрівну
ШТРАХОВУ — колишню вчительку Вишгородської ЗОШ
№1 — і насамперед її випускному класу та педагогічному колективу школи.
Родина

Після тяжкої тривалої хвороби, на 78-му році життя не
стало Клавдії Олександрівни
ШТРАХОВОЇ – колишнього вчителя фізкультури Вишгородської
ЗОШ №1, оптимістки до останніх
днів, Педагога з великої літери.
Все своє життя вона присвятила дітям. У пам’яті покоління 1970-90 років залишилися
яскраві святкові паради школярів у дні всенародних урочистостей. Їх беззмінним постановником завжди була
Клавдія Олександрівна.
Чимало випускників продовжили її шлях, закінчивши
спеціальні фізкультурні заклади — вони вчилися у своєї наставниці долати незгоди, щодня відточувати майстерність на шляху до спортивних перемог.
Навіть коли серйозно захворіла і змушена була піти
із школи, Клавдія Олександрівна приходила до нас, підтримувала слушною порадою, ділилася досвідом з молодими вчителями.
Педагогічний та учнівський колективи ЗОШ №1 глибоко
сумують з приводу її передчасної смерті. Висловлюємо
співчуття рідним та близьким нашої колишньої колеги

Тема

Вишгород

17 грудня 2011 року

Діти і кримінал

Абетка
Марина КОЧЕЛІСОВА

У школах та на батьківських зборах
проводяться правові години, тренінги,
акції, бесіди з дітьми і дорослими. В них
активну участь беруть дільничні та працівники КМСД (про батьківські збори у
Вишгородській ЗОШ № 1 — читайте у
наступному номері).
Кримінальній міліції у справах дітей
допомагають дільничні. Так, в одному з вишгородських загальноосвітніх
середніх навчальних закладів сторонні
дорослі особи вкрали сумку з грошима,
мобільним телефоном та документами.
Камера відеоспостереження, яку
встановили саме того дня, зафіксувала
лише силует. Але допомогли школярі:
описали зовнішність невідомих.
Разом із дільничним Володимиром
Бондаренком і добровільними помічниками міліції (є такі серед вишгородців, либонь, ще пам’ятають ДНД — добровільні
народні дружини) працівники КМСД
встановили можливу особу зловмисника,
який «працював» із помічниками.
Затриманий повернув вкрадене. Нині
триває слідство.
І все ж підліткові негаразди не оминають нашого міста й району. На запитання: «Що ж робити?» Артур Райнш
відповідає: «Робити все по закону. А це
означає: заборона продажу неповнолітнім алкоголю і тютюну та цілого переліку
ліків у аптеках; довірчі стосунки у родинах; правова обізнаність.
Змалечку дітям необхідно повторювати: відповідальність за скоєне є завжди:
іноді розплата настає через багато років; не роби іншому того, чого не хочеш
проти себе. Пояснювати, що часто причиною злочину може бути провокативна
поведінка (відвертий одяг у дівчат, гуляння поночі на високих підборах) або
синдром жертви (вчасно знятий галас і
крики по допомогу відлякують нападників, а страх і мовчання призводять до ще
більшої агресії з боку злочинців).
Батьки! Не купуйте дорогих мобільників! Контролюйте, з ким дружать ваші
діти — вплив компаній на нестійку психіку підлітка може бути й негативний.
Б’ють в голову гормони росту — до
спортзалу! Хай ваші діти займаються
активними видами спорту, танцюють,
змагаються — не шкодуйте на це грошей!
Хотілося, щоб і в осередках культури
побільшало гуртків. От закрили секцію
сучасного танцю в БК «Енергетик», а
гроші ж — не все, головне, що діти були
зайняті, не вешталися вулицями…»
А ще начальник КМСД Райнш мріє
про відновлення ДНД (добровільних
народних дружин), бо вважає, що долучаючи громадськість можна дати лад у
суспільстві. І серйозно планує створити
«Зелену кімнату» — спеціальне приміщення для профілактичної роботи з неповнолітніми порушниками або жертвами злочинів.
Побажаймо йому, його працівникам
і усім правоохоронцям в День міліції

ФОТО — Марта КВІТКА, Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

іти і кримінал… Навіть коли ці
слова поряд — це дико й незрозуміло. Тим не менш, як би добре ви не виховували свою дитину,
затулити її від суспільства неможливо. А в нашому суспільстві, на жаль, є
і кримінал, і діти у криміналі.
Що це таке і чому, ми дізнавалися
в підполковника Артура Віталійовича Райнша, – начальника відділення
кримінальної міліції у справах дітей
(ВКМСД) Вишгородського райвідділу
ГУ МВС України у Київській області.
Звісно, найперше було цікаво дізнатися, які люди працюють у такому важливому для Вишгородщини відділенні.
Відділення кримінальної міліції у
справах дітей (ВКМСД) — одна із структур кримінальної міліції Вишгородського РВ ГУ МВС України у Київській області. І знайти її можна за адресою: м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 3, каб.
37, тел: (04596) 22-065 (понеділок –
п ятниця: з 9:00 до 18:00).
У відділенні — чотири працівники:

Д

піклування, і лише шість — вишгородці.
«Палітра» злочинів: пограбування, хуліганство, крадіжки.
Серед правопорушень дітей і підлітків, що тягнуть адміністративну відповідальність: вживання алкогольних напоїв та куріння у громадських
Працівники торгівлі!
місцях; вживання і розповсюКожен із нас відповідає за майбутні поколін- дження наркотичних засобів та
ня. Продаючи спиртне (пиво, алкогольні й їх прекурсорів (речовин, з яких
слабкоалкогольні напої) та цигарки дітям, ви не можна виготовляти наркотики
просто порушуєте закон.
— Ред.).
Задумайтесь: хтось може запропонувати
Причини девіантної поведінтютюн і алкоголь і вашій дитині. Пивний алко- ки підлітків: невиконання батьголізм серед молоді — це не жарт. А що далі?.. ками своїх обов’язків; скрутний матеріальний стан родин і
начальник (в міліції з 1993 року — був проблеми працевлаштування неповнодільничним і старшим дільничним), літніх; недостатня кількість соціальних
старший уповноважений Михайло Гав- працівників, які могли б впливати на
рищук — відповідальний за правий бе- психологічний клімат у сім’ях; спадкова
рег (у міліції близько 16 років, із них 10 схильність до насильства, «підживлена»
— в кримінальній міліції у справах дітей) сценами знущання над людьми і тварита два оперуповноважені: відповідаль- нами на телеекранах і в Інтернеті (клікна за лівий берег Юлія Калаба (чотири ніть «Шкільні бійки» — і ви такого надироки в міліції, рік у — відділенні, дуже витесь!)
старанна, додатково веде й діловодство) і за Вишгород — КаВласники магазинів, кіосків і розватерина Порплик (п’ять років і в
жальних закладів, де продаються алміліції, і в КМСД).
когольні/слабоалкогольні
напої
та
Чоловіки мають родини (по тютюнові вироби, притягатимуться до
двоє дітей, жінки — вихователі у адмінвідповідальності (від 30 до 100 неодитсадках), дівчата іще незаміж- податкованих мінімумів доходу громадян
ні.
або вище, як зазначить суд)
Артур Райнш у міліції після
За поданням працівників ВКМСД до оргасеми років служби в армії, де був нів виконавчої влади, окрім значних штрафів,
командиром відділення, взводу. порушники позбавлятимуться ліцензії на проПоважає порядок і вважає, що даж, якщо буде виявлено продаж вищезазнавсе має бути за законом. Каже: чених виробів неповнолітнім (до 18 років)
«Пішов служити до міліції — тож
працюй совісно!»
Що робити
Має контакт із місцевою владою, із
Правоохоронці тісно співпрацюють
міськими і районними службами, пере- з відповідними службами. Так, КМСД
лік телефонів шкіл, з якими обмінюється спільно із Службою у справах дітей,
інформацією не листами, а особисто. А центром опіки дитини, ЦСССДМ (ценпаперовий формалізм, звітність, яку не- тром соціальних служб для сім’ї, дітей
обхідно подавати щонайменше на три та молоді) та відділом освіти впродовж
адреси (ГУ, прокуратура, РДА), трохи 2011 року проведено 47 рейдів по насезаважає. Та підполковник Райнш розу- лених пунктах району, зокрема 14 рейміє, що без цього ніяк — тож звіти готує дів по культурно-розважальПрацівники аптечних кіосків та медичних
старанно, у позаробочий час.
них закладах, ігрових залах,
закладів!
Працівники КМСД керуються За- комп’ютерних клубах. ОбстеУ двадцять першому столітті хворобливий
коном України «Про органи і служби у жено умови проживання 233
потяг до смертельного зілля набув широкосправах дітей та спеціальні установи дітей у 114 сім’ях.
для дітей», зокрема статтею 5. Їх робота
Притягнуто до відповідаль- го розмаху. Щодня хтось вперше бере в руки
— запобігати правопорушенням непо- ності 11 осіб, які долучали не- шприц із отрутою, не замислюючись над тим,
внолітніх, виявляти, припиняти та роз- повнолітніх до розпивання що за першою дозою буде наступна, а потім —
кривати злочини, розшукувати дітей, спиртних напоїв, і 14 продав- прірва.
Серед молоді поширюються лікарські засощо зникли, залишили родини. Цікаво, ців, які продавали підліткам
що із родин тікають більше сільські діти слабкоалкогольні напої та тю- би, ефедрін та його похідні. Не продавайте ліків
— причому із нормальних, на перший тюнові вироби (52 продавці по- неповнолітнім! Нехай по пігулки в аптеку приходять батьки — збережімо дітей!
погляд, сімей.
переджені під розписку).
Статистика
При виконавчих комітеІз 23 підлітків (віком 14-18 років): 7 тах сільських рад утворено оперативні міцного здоров’я та гарної спортив— учні середніх навчальних закладів, 2 штаби, до складу яких увійшли вчителі, ної форми, міцних нервів і досконалих
— школи-інтернату, 5 — ПТУ, 4 — пра- медики, депутати, працівники міліції. юридичних знань, витримки і мудрості.
цюють, 5 — не навчаються і не працю- У вечірні та нічні години запроваджено Хай вас завжди чекають у ваших теплих
ють. Цікаво, що 15 — із неповних сімей, чергування дорослих, проводяться рей- родинних гніздах, а ваша служба якнайскоріше стане суто представницькою.
двоє — діти, позбавлені батьківського ди по вулицях.

!

!

!
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Правоохоронці

Як живеш,
міліціє?
Розповідає начальник Вишгородського РВ Головного управління Міністерства внутрішніх
справ (ГУ МВС) у Київській області
Леонід Паланичко:
— У райвідділі — 161 працівник.
Серед них — 27 жінок: 8 — у слідчому відділі, 3 — в оперативній службі (відділення кримінальної міліції у
справах дітей (КМСД) і карного розшуку), 3 — у паспортному столі (вільний найм), 1 — у патрульній службі
(облік), 3 — у штабі, 4 — у секторі
інформтехніки, 2 — помічники дільничного.
Є три подружні пари. На квартобліку понад три десятки працівників
райвідділу (востаннє вишгородські
міліціонери отримували житло у
1988 році).
Більшість у РВ — приїжджі з інших
областей: Хмельницька, Львівська...
Я — з Мур-Курилівців Вінницької області, начальник слідства — з Чорнобиля, заступник з оперативної
роботи — білорус, заступник по громадській безпеці прийшов із столичного РВ, начштабу — з Іванківського
району, заступник по роботі з персоналом — з Криму, інші начальники
служб — з Харкова та Макарівського
району Київщини.
Квартири орендують. Це при
тому, що найпопулярніші зарплатні
— 1350 – 1500 – 1550 грн. Але мешканці Вишгородщини в райвідділ
працювати не йдуть — поряд столиця, де відсоткові надбавки, вдвічі
більша зарплатня, регулярне забезпечення одягом і взуттям.
Звісно, міліція — орган державної
виконавчої влади, тож постачання
має бути. Та реалії дещо інші.
У райвідділі 18 автомашин «на ходу»
(із штатних 23-х), і на всі виділено 4 тонни бензину на 11 місяців (а лише конвойна машина «бере» до 1 т). Отримані
від міста дві «Таврії» вже вичерпали
свій термін служби.
У районі понад 80 тис. мешканців.
Норма — 1 дільничний на 2,5 тис. У
міліції громадської безпеки некомплект 7 осіб. Є 4 дільничні + 1 помічник. (Якщо порівняти із 1991 роком,
коли я був дільничним, нас було
шість + 1 вакансія.)
Одягаємо працівників райвідділу
(два костюми на рік) по черзі (10 на
місяць): а має ж бути і зимова, і літня,
і осіння форма. Недофінансування у
фонді зарплати, виплаті відпускних,
матеріальній допомозі. Усього 30
тис. грн на рік виділено на весь районний відділ на оплату тепла, води,
світла, телефонів, оргтехніки, інтернету, канцтоварів.
Труднощі долаємо завдяки порозумінню з першим заступником голови Київської облдержадміністрації
Ярославом Москаленком та головою
Вишгородської райдержадміністрації Олександром Приходьком.
Старі кадри виходять на пенсію. Їм
на зміну — молодь, у якої відсутність
досвіду поєднується із завзяттям,
бажанням навести порядок у рідному місті й районі. За 3-5 років вони
набувають професійних навичок, як
кажуть, втягуються у роботу — і є результат.
Щоб не казали про правоохоронців, а без них поки що наше суспільство не виживе. Тож свідомі громадяни, охочі працювати у міліції,
можуть звертатися до нашого відділу
кадрів за телефоном (04596) 22-068.

Дата

17 грудня 2011 року
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Календар

Цей день
в історії
17 грудня – День працівника державної виконавчої служби
1903 – перший політ літака
1926 – перший всесоюзний перепис
населення
Іменини: Олександр, Василь, Геннадій, Дмитро
18 грудня – Міжнародний день
мігранта
1953 – розпочато кольорове телевізійне мовлення з використанням
системи NTSC
Іменини: Захар, Савва, Тимофій
19 грудня – Міжнародний день допомоги бідним; День адвокатури
1991 – вручено останній в історії СРСР орден Червоної Зірки
Іменини: Максим, Микола, Опанас
20 грудня – Міжнародний день
солідарності людей; День української міліції
1991 – в Україні прийнятий Закон
про міліцію
Іменини: Олексій, Антон, Григорій,
Павло
22 грудня – День енергетика;
День працівників дипломатичної
служби
1920 – в Німеччині почало роботу
перше радіо
1895 – німецький фізик В. Рентген
зробив перший рентгенівський
знімок
Іменини: Іван, Станіслав, Степан,
Йосип
23 грудня – Всесвітній день сноубординга; День штабних спеціальностей і військ спеціального
зв’язку

Ліра

Ліквідаторам
ЧАЕС
Цей акровірш присвячую
людям, яким людство завдячує
своїм майбуттям.
Їм — мужнім, справжнім героям
тих пекельних днів — шана наша
Галина МОРОЗ,
14 грудня 2011 р.

Лічені секунди, щоб цей шлях пройти.
Ігнорує розум «бери» з висоти.
Кайданний спецзахист тіло тягне вниз,
Вібрує серце, ноги віднялись.
Інтерес до страху, брат, не проявляй,
Думки всі жахливі далі відганяй!
Атом в’ївся в тіло, душу отруїв,
Та потрібно жити, щоб цей край розцвів.
Один, другий, третій, … у безсмертя йдуть,
Радість щоб живущим і життя вернуть.
На здоров’ї — рана, в скронях — сивина,
А у снах постійно ядерна війна.
Чиста в тебе совість, все зробив, що зміг,
Атом ти приборкав, людство уберіг.
Ехом відгукнуться ті пекельні дні —
Слава переможцям в «ядерній війні»!
Лічені…
Ігнорує…
Кайданний…
Вібрує…
Інтерес…
Думки...
Атом
Та потрібно…
Один…
Радості…
А вони ще й досі у безсмертя йдуть,
Мужню у майбутнє нам проклавши путь.

Вишгород

Цивілізована держава
від своїх громадян не відвертається
Депутатська трибуна

Навесні цього року світ, затамувавши
подих, слідкував за подіями на АЕС «Фукусіма». Аварія на атомній станції в Японії нагадала людству про страшну Чорнобильську трагедію. 26 квітня 1986 року світ
вперше відчув справжню загрозу «мирного атома».
Аварія на Чорнобильській АЕС стала
справжнім горем для всієї України, завдала непоправної шкоди життю і здоров’ю
мільйонів людей. Лише на Київщині проживає понад 800 тисяч осіб, які постраждали від вибуху на Чорнобильській АЕС.
Події 26 квітня 1986 року ще довго не
зітруться з пам’яті нинішніх і майбутніх поколінь, з пам’яті тих, хто героїчно, не шкодуючи власного здоров’я і життя, рятував не
лише Україну а й більшу частину Європи від
згубного впливу радіації.
Одна лише Україна за часів незалежності витратила на ліквідацію наслідків аварії на
ЧАЕС понад 12 млн доларів.
Але, як сказав колишній генеральний секретар ООН Кофі Анан: «Я сподіваюся, що
люди, які так активно жертвують кошти на

Гайд-парк

ефективне подолання технічних наслідків
аварії, не забудуть і про людський бік Чорнобиля».
Та люди залишилися сам-на-сам зі своїми проблемами. Чиновники швидко про них
забули, намагаючись позбавити їх і так мізерної підтримки. Для порівняння: японська
влада виплатить постраждалим від аварії на
Фукусімі 49 мільярдів доларів в якості компенсації. Українська влада змушує людей
поневірятися по судах, чиновницьких кабінетах і випрошувати те, що передбачено
законом.
Верхом цинізму є спроби позбавити громадян, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, доплат, щомісячної
компенсації сім’ям за втрату годувальника
та інших пільг, що давали можливість хоч
якось підтримувати здоров’я і виживати.
Сьогодні позбавлення пільг — це не
шлях цивілізованої держави. Не можна відвертатися від власних громадян.
Як народний депутат я вніс на розгляд
Верховної Ради України проект закону, що
гарантує спеціальні доплати постраждалим
внаслідок Чорнобильської катастрофи. Він,

зокрема, передбачає компенсацію вартості
продуктів харчування не менше 50 відсотків
від розміру мінімальної заробітної плати,
безкоштовне харчування учнів, студентів,
щомісячну грошову допомогу громадянам,
які мешкають на територіях радіоактивного
забруднення.
Визнаю, це не той рівень соціальної захищеності, що мав би бути, але це – реальна підтримка постраждалих, яка може виплачуватися вже сьогодні.
Київська обласна організація «ВО «Батьківщина» робить все можливе задля того,
аби ви, герої, не почували себе знедоленими і покинутими у важкий час.
Дякую вам, шановні ліквідатори аварії на
ЧАЕС, за героїзм та мужність, за сміливість
та відвагу! Нехай у ваших родинах завжди
панує благополуччя та спокій, мир і злагода!
Схиляю голову перед пам’яттю тисяч загиблих…
З повагою
народний депутат України,
голова Київської обласної організації
«ВО «Батьківщина»
Костянтин БОНДАРЄВ

Хороший чорнобилець…

Петро КОЛОМІЄЦЬ

«Чорнобильських» — 5 грн 20 коп.
щомісяця. Відсудив мінімум — виконавча служба їх «загубила».
Моя пенсія інваліда Чорнобиля ІІ
групи — 2,5 тис. грн, за цьогорічним
рішенням суду вона має бути 7,5 тис.
грн. Отримував ці гроші два місяці (вересень і жовтень).
У листопаді й грудні одержав аж…
1247 грн. Зателефонував до Пенсійного
фонду — мені пояснили, що нарахована вся сума (7,5 тис. грн), а виплачено,
через відсутність фінансування за рішенням судів, іншу. І послалися на Постанову Кабміну щодо чорнобильських
виплат № 745, яка вступила в силу 22
липня 2011 року.
Виходить, що ми йдемо до сучасної
Європи, а діємо методами феодалізму. Рішення суду про заборону наметів і демонстрацій у Донецьку виконується, а рішення

суду про виплату чорнобильцям — ні.
Пам’ятні знаки чорнобильцям ставлять, а закону не дотримуються. Ми не
просили пільг, коли рятували Україну
— і світ! — від ядерної небезпеки. Нас
нагороджували почесними грамотами,
значками, а потім продекларували пільги (які не надаються згідно із законом
останні три роки).
Відмінити пільги зовсім державі, либонь, невигідно: підрив авторитету.
Говорити ж про липових чорнобильців та одиничні виплати (по 30-40 тисяч)
необхідно із зазначенням конкретних
прізвищ. А також порахувати вартість
ліків, які потрібні нелиповим чорнобильцям щодня.
Я живий, а з моїх колег залишилося
лишень двоє. Мабуть, гасло «Хороший
чорнобилець — мертвий чорнобилець»
таки на часі.

Пенсійні виплати Офіційно
чорнобильцям підвищено

пенсійної виплати у середньому: для І
групи — з 767 грн (у 2011 році) до 1553
грн (у 2012 році), II групи – із 767 грн (у
2011 році) до 1272 грн (у 2012 році), ІІІ
групи — із 767 грн (у 2011 році) до 1087
грн (у 2012 році).
Перерахунок пенсійних виплат буде
здійснено Пенсійним фондом до 15
червня 2012 року.
Четверте. Непрацездатні особи,
які втратили годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Осучаснити з 01.01.2012 р. заробіток до 2006 року (як для усіх пенсіонерів України) та перерахувати пенсії.
Збільшити з 01.01.2012 р. розмір щомісячної компенсації сім’ям за втрату
годувальника — із 10 до 12%.
Це дасть можливість збільшити
розмір пенсійної виплати у середньому з 1787 грн (у 2011 році) до 3750 грн (у
2012 році).
Перерахунок пенсійних виплат буде
здійснено Пенсійним фондом до 15
грудня 2011 року.
П’яте. Для громадян, потерпілих
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Збільшити з 01.07.2012 р. розмір
додаткової пенсії за шкоду, заподіяну
здоров’ю — із 5, 10 і 15% до 6, 12 і 18%.
Це дасть можливість збільшити розмір цих пенсійних виплат із 38, 77 і 115
грн (у 2011 році) до 51, 101 і 152 грн (у
2012 році).
Перерахунок пенсійних виплат буде
здійснено Пенсійним фондом до 15
червня 2012 року.

а чорнобильських мітингах я з
початку листопада. Політичні
партії з усіх сил намагаються
перевести зібрання народу в свої акції. Між тим, людей — різні пільгові
категорії населення — практично нацьковують один на одного.
Я на Чорнобильській атомній із 1982
року, будував її. На ліквідації аварії
(об’єкти 30 і 10-кілометрової зони, «рудий» ліс) — чотири роки.
Із зони вивели мене за станом
здоров’я. Двічі на рік — у лікарні (вартість ліків — окрема тема).
50% за квартиру — пільга тільки у
мене, на родину це не розповсюджується. Безкоштовний проїзд у метро в середньому — раз у місяць. Безкоштовно
у санаторіях не оздоровлювався ні разу.

Н

Оксана ТАРАСЕНКО,
начальник управління
Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі

К

абінетом Міністрів України 23
листопада 2011 року прийнято Постанову № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
Зазначеною Постановою передбачено:
Перше. Для інвалідів-ліквідаторів
аварії на Чорнобильській АЕС.
Осучаснити заробіток до 2006 р. (як для
усіх пенсіонерів України) та здійснити з
01.01.2012 р. перерахунок пенсій.
Збільшити з 01.01.2012 р. розмір
додаткової пенсії за шкоду, заподіяну
здоров’ю – із 30, 20 і 15% до 50, 40 і 30 %
(як для інвалідів війни).
Встановити з 01.01.2012 р. мінімальний розмір пенсійної виплати для
інвалідів-ліквідаторів у відсотках до прожиткового мінімум для осіб, які втратили
працездатність: І група – 285 %; ІІ група
– 255 %; ІІІ група – 225%.
Це дасть можливість збільшити розмір
пенсійної виплати у середньому з 1 815
грн (у 2011 році) до 4 129 грн (у 2012 році).
Перерахунок пенсійних виплат буде
здійснено Пенсійним фондом до 15

грудня 2011 року.
Друге. Для дітей-інвалідів із числа
потерпілих від Чорнобильської катастрофи.
Збільшити з 01.01.2012 р. розмір пенсійної виплати із 380 грн (у 2011 році) до
842 грн (у 2012 році).
Збільшити з 01.01.2012 р. розмір
додаткової пенсії за шкоду, заподіяну
здоров’ю – із 15 до 18 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Це дасть можливість збільшити пенсійну виплату з 495 грн (у 2011 році) до 994
грн (у 2012 році).
Перерахунок пенсійних виплат буде
здійснено Пенсійним фондом до 15 грудня 2011 року.
Третє. Для інвалідів із числа потерпілих внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Збільшити з 01.07.2012 розмір пенсійної виплати на 70% проти 2011 року,
встановивши пенсійну виплату на рівні
інших інвалідів І групи — 1250 грн, II групи
— 1070 грн, III групи — 935 грн.
Збільшити розмір додаткової пенсії за
шкоду, заподіяну здоров’ю, з 01.07.2012
р. для І групи — із 30 до 36%, II групи — із
20 до 24%, III групи – із 15 до 18% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Це дасть можливість збільшити розмір

КОЛО жінки

Вишгород
Новий рік на порозі
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Щоб не роздраконити Дракошу

Підготувала Вікторія ШМИГОРА

У

повітрі запахло мандаринками та ялинковою свіжістю,
останні акорди відбиває 2011
рік, і всього два тижні відділяють
нас від припорошеного очікуванням див Нового року. А у голові тисячі запитань: що кому подарувати,
святковий стіл, одяг, зачіска…?
2012-й – рік Чорного Водяного Дракона, тому дуже важливо знати, в чому
зустрічати Новий рік, щоб він із перших
же хвилин став успішним, а хазяїн року
був гарно до вас налаштований.
2012 рік рекомендується зустрічати
у родинному колі, активно і, звичайно,
позитивно. Для такої зустрічі просто
необхідні різноманітні ігри, азарт і постійний рух.
Організація Нового року вимагатиме
від вас великої творчої наснаги. Старі
розіграші, пісні та жарти не проходять.
Для того, щоб задобрити Дракона, потрібні свіженькі ідеї. Гучна музика, ілюмінація — обов’язково.

ПРАВИЛЬНІ кольори
і ПРАВИЛЬНИЙ одяг
Новий рік зустрічати краще у «водяних» кольорах (блакитний, синій,
чорний), припустимі також улюблені
кольори Дракона – червоний, зелений.
Яскравий та блискучий одяг обов’язково буде до смаку творчому Дракону.
Якщо від 2012 року ви чекаєте впливу

і влади — ідеальне зелене вбрання з
помаранчевими аксесуарами. Тим, хто
мріє знайти внутрішню гармонію в Новому році, найкраще зупинити свій вибір на блакитному, синьому, зеленому
кольорах.
Мрієте про гроші – вибирайте чорне із золотим. Якщо ваша робота
пов’язана з творчістю, то успіх принесуть жовтий, чорний, помаранчевий
кольори одягу. Червоне, зелене чи фіолетове новорічне вбрання найкраще
пасуватиме тим, хто мріє в 2012 році
відшукати свою другу половинку.
Блискучі коштовності, незвичайний
манікюр і макіяж – відмінний вибір. Зачіску на Новий рік прикрасьте яскравими пасмами. Чудово підійде лак для
волосся із сріблястими, золотистими,
бронзовими блискітками. Із відкритими плечима та глибоким декольте у
вбранні можна використовувати блискучий спрей або крем для тіла.

Новорічний стіл
Дракону подобаються і східні страви,
і звичайні курячі стегенця. Не забудьте
включити в меню фруктові салати.
Новорічний стіл точно буде до смаку
Дракону, якщо приготуєте «палаючу»
м’ясну страву або «палаюче» морозиво, фрукти. Єдине, чого він категорично не сприйме, це — напівфабрикати,
консервація, не з’їдені раніше, заздалегідь приготовані та не один раз заморожені продукти.

Тепер в оселі оселився
Й живе, як добра давнина,
Єдиний спомин залишився
І його мудра сивина.
У цій хатинці оживає,
Все на полицях, у речах.
У стінах гомін, сміх лунає,
І вогник теплий не зачах.

Основний інгредієнт
2012 рік особливий не тільки тому,
що він високосний. Астрологи вважають його «кармічним» роком. Не забудьте за декілька хвилин до півночі подякувати подумки старому року Кролика,
згадайте все хороше. А з початком
відліку курантів подумайте про світле
майбутнє. Налаштуйтеся на те, щоб
дарувати свою любов оточуючим — це
неодмінно повернеться сторицею.
За традицією, зустрічаємо Новий
рік у ніч із 31 грудня на 1 січня. Проте
астрологічний новий рік Дракона настане у ніч на 23 січня 2012. Тому не
забудьте організувати гарне родинне
свято, нехай і невеличке, ще й цієї ночі.
Тоді 2012 рік неодмінно принесе бажану удачу і щастя. Веселих свят!

Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У

К

олись у Стародавньому Римі
капусту подавали патриціям
після розкішних обідів, вважали її вишуканими ласощами. Стародавні історики Катон і Пліній, лікарі
Діоскорид, Гален і Авіценна оспівували цей овоч недарма.
Археологічні розкопки свідчать, що
людина почала вирощувати капусту
наприкінці кам’яного віку. За що так цінували її наші пращури?
Вживання капусти зміцнює організм, підвищує стійкість до багатьох захворювань, лікує безсоння і головний
біль. Вчені пояснюють це тим, що вона
містить майже весь набір вітамінів, і,
зокрема, противиразковий вітамін U,
фітонциди, ферменти, солі калію, кальцію, фосфору, сірки, заліза, йоду.
Клітковина капусти поліпшує моторну діяльність кишківника і позитивно
впливає на розвиток корисної кишкової мікрофлори. Капуста виводить з
організму шлаки і холестерин, що запобігає розвитку атеросклерозу.

Володимир ТКАЧ вручає подяку міського
голови Благодійному фонду святої Ольги

«Санітаром кишківника» називають
квашену капусту, бо вона містить молочну і оцтову кислоти, що пригнічують
розвиток гнильних бактерій.
Із капусти в розсіл переходить багато корисних речовин, тому його використовують як дієтичний продукт із
цілющими властивостями (зокрема
розсіл вживають для поліпшення апетиту, при хворобах печінки, хронічних
закрепах, геморої тощо).
Народна медицина приписує квашеній капусті надзвичайно цілющі властивості. Її рекомендують вживати за
будь-яких захворювань — починаючи
від звичайної застуди і закінчуючи епілепсією та бронхіальною астмою. Надзвичайно корисна вона і для чоловіків
— щоденне вживання її може значно
підвищити потенцію і зберегти її до похилого віку.
Рецепт квашеної капусти
(на 3-літрову банку)
Нашинкувати капусту, додати натертої моркви, добре перемішати і не

Батьківська хатина

Стоїть на виднім придоріжжі
Старенька хатка, як журба.
Залишилось колишнє збіжжя,
Але господаря нема.

Меценатів і волонтерів
відзначив міський голова

Квашена капуста

Ліра
Микола НІКОЛАЄНКО,
с. Н. Петрівці

Благодійність

переддень Дня благодійника працівників БФ святої Ольги та меценатів привітав начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради Володимир Ткач.
Він вручив від міського голови Віктора Решетняка подяку
благодійному фонду за плідну роботу протягом 2011 року.
За чистоту шляхетних помислів і вчинків, безкорисливу допомогу тим, хто потребує духовної і матеріальної підтримки, відданість ідеалам гуманізму – були також відзначені міським головою
благодійники, меценати та волонтери. Це — Микола Литвиненко, Юрій Нестеренко, Валентина Яковенко, Галина Вовчук, Неля
Саннікова, Тетяна Чупак та інші.
Президент благодійного фонду Володимир Малишев подякував міському голові за увагу, яку він приділяє справі благодійництва та меценатства у місті та за його підтримку діяльності фонду.
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Комора вітамінів
дуже щільно заповнити банку. Додати 2 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки солі
(без верху) і залити капусту холодною
перевареною водою. Залишити у приміщенні за кімнатної температури. Під
банку поставити миску, куди стікатиме зайва вода. Через 4-5 днів квашена
капуста готова.
Маски з квашеної капусти
* За жирної вугруватої шкіри на очищене обличчя накласти товстим шаром
квашену капусту, накрити її серветкою,
а через півгодини зняти, сполоснути
обличчя прохолодною водою, нанести
зволожуючий крем. Таку маску слід робити раз на тиждень.
* Змочити соком квашеної капусти
марлеву серветку і на 20 хвилин прикласти її до обличчя. Потім сполоснути
його прохолодною водою.
* 1 чайну ложку соку квашеної капусти змішати з яєчним жовтком і 1 чайною ложкою рослинної олії. Накласти
на обличчя, змити через 15-20 хвилин.
Маска придатна для будь-якої шкіри.

Тут в ностальгії знову й знову
І біль, і сум, що нагадав
Про те почуте добре слово,
Що від батьків я завжди мав.
Прийду на батьківське подвір’я,
Сльозою стежку орошу
Тут все моє, я щиро вірю,
У серці все святе ношу.

Меню

Дрібниця,
а приємно
* Зелень (кріп, петрушку) дрібно посікти, перемішати із сіллю (на 1 кг зелені
250 г солі), щільно укласти у скляні банки, присипавши зверху шаром солі 0,5
см, накрити папером, обв’язати ниткою і поставити у прохолодне місце.
* Часник опустіть на кілька секунд у
розплавлений парафін, обсушіть, потім складіть у капронову панчоху і повісьте у сухе місце.
* Цибуля краще за все зберігається у
вінках.
* Молоко не прокисне, якщо у нього
покласти лист хрону.
* Інший спосіб: посуд з молоком накрийте кришкою, поставте у каструлю,
наповнену водою, прикрийте зверху
серветкою або рушником, кінці якого
опустіть у воду.
* М’ясо залишиться свіжим 4-5 днів,
якщо обсушити його, покласти у каструлю, залити кислим молоком, зверху накрити тарілкою, притиснути вантажем і поставити у прохолодне місце.
* Лимони зберігаються кілька тижнів,
якщо покласти їх у банки із свіжою водою і поставити у холодильник.
* Щоб швидко зварити картоплю – додайте у воду ложку жиру чи вершкового масла.
* Розпустіть борошно для соусу чи
млинців у солоній воді – тоді в тісті не
буде грудок.
* Якщо немає дріжджів, змішайте
склянку муки із склянкою теплої води,
залиште на 5-6 годин. Потім додайте
склянку пива і столову ложку цукру,
розмішайте і поставте у тепле місце.
Тісто на таких дріжджах дуже пухке.
Зберігати домашні дріжджі можна у
холодильнику.
* Хто не встиг зварити варення влітку, може зробити це зараз. Кілограм
лимонів разом із шкіркою пропустіть
через м’ясорубку і змішайте з кілограмом цукру. Не забудьте тільки вийняти
кісточки. Все! Швидке варення готове.
Воно може стояти у холодильнику кілька місяців, якщо не з їсте його раніше –
дуже смачне (а один лимон забезпечує
добову потребу людини у вітаміні С).
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Ваше здоров’я

ДЕРЕВО
ЖИТТЯ
впливає
на вагу
е легендарний лікар
Гі п п о к р а т г о в о р и в :
«Якщо захворів — спочатку зверни увагу на хребет». А древні слов’яни не без
пафосу, але цілком справедливо називали хребет «деревом життя».

Щ

Зміни в положенні хребта позначаються на стані всього організму, зокрема — на роботі
ендокринної системи і якості обміну речовин.
Від спинного мозку до внутрішніх органів тягнуться нервові закінчення, якими курсують
нервові імпульси. Якщо хребет
довгий час знаходиться в неправильному положенні, нерви
(а разом із ними й кровоносні
судини) затискаються, що погіршує провідність. А чимало
нервових волокон (як підрахували анатоми, в середньому 60
тис. одиниць протягом життя)
гинуть. Тим часом, у 40-50% гіпертоніків тиск нормалізується
після корекції шийного та грудного відділів хребта.
Через проблеми зі спиною
можуть виникати варикоз, целюліт і вугри, головні болі, ендокринні порушення, проблеми дихальної, травної, сечостатевої та
серцево-судинної систем, хвороби нирок та інші «приємності»
роду людського. Тут вже не до
занять спортом і не до турботи
про фігуру! Сил ледве вистачає
на те, щоб сяк-так підняти себе
на роботу, пережити день, доповзти додому, проковтнути напівфабрикат і впасти в ліжко.
Недуги, що призводять до зайвої ваги:
— порушення в роботі гіпофіза — «начальника» ендокринної
системи (він виробляє гормони,
що впливають, крім усього іншого, на обмін речовин). Гіпофіз
пов’язаний з 1-м шийним хребцем;
— порушення функцій щитовидної залози, яка контролює
діяльність багатьох органів і систем організму, можуть розвинутися через защемлення нервів у
районі 7-го шийного хребця;
— проблеми з підшлунковою
залозою (7-й грудний хребець).
За однією з дієтологічних гіпотез, в основі всіх видів ожиріння
лежить гіперінсулінізм — надлишкове вироблення інсуліну
підшлунковою залозою, через
що хворі постійно відчувають голод і змушені часто їсти;
— хвороби нирок (10-11-й
хребці грудного відділу) або порушення серцевої діяльності
(2-й хребець грудного відділу)
можуть провокувати сильні набряки, що додають не один кілограм;
— захворювання лімфатичної
системи (12-й грудний хребець)
можуть викликати порушення
тканинного обміну.

Спосіб життя

ФізкультУРА

Вишгород

Козацькі забави-2011

Анатолій МИСЬКО,
голова Вишгородського
фізкультурного товариства «Україна»
же вдвадцяте Україна відзначила День своїх Збройних
сил. Тож традиційні «Козацькі звитяги» — спортивні змагання старшокласників, присвячені
цій події, — незамінний елемент
у системі фізичного і патріотичного виховання школярів Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я».
У спортивній залі школи після уроків
гамірно і багатолюдно: школярі, вчителі,
керівництво школи, громадські діячі, випускники школи — призери чемпіонатів
світу та Європи з кікбоксингу Денис Коровай і Олег Паланичко… Головний суддя — директор школи Світлана Лозицька
— та автор цього допису відкрили змагання, диригентами яких були вчитель
фізкультури Наталія Свінчак та вчитель
захисту Вітчизни Володимир Кабачинський.
Дві команди юнаків (отроків) по 10
учнів 9-10-х та 11-х класів кожна завзято змагалися в естафетах («Козацька
межа», «Переправа», «Влучність»), одя-
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ганні захисного костюма, конкурсі капітанів на спритність (Тимофій Кочетков
— Олександр Буренок), перетягуванні
кодоли (линви).
У підтягуванні на перекладині у висі
перші місця вибороли Артем Дубовик
та Євген Гриненко (25 підтягувань), Ігор
Негоденко (24), Михайло Остапенко (18
підтягувань). У стрибунцях із скакалкою
— Владислав Пуюл (90) та Ігор Коваль
(60).
У результаті напруженого й емоційного спортивного храбрування, під шквал
гучних оплесків і галасливого ґвалту вбо-

Нюанси роботи
Розпитував Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»

З

міни до законів, поправки, уточнення та інші перетворення не оминають жодну державну установу
України. Судова система теж переживає
складні часи. Це помітно з того, скільки
нерозглянутих справ чекають свого часу
і яка кількість нових з’являється щодня.
Суди ледве витримують навантаження,
проте виконують свої функції.
Докладніше про це розповів виконуючий обов’язки заступника голови Вишгородського районного суду Володимир
Підкурганний.
— Володимире Володимировичу, хто
має право бути суддею? Хто призначає і
звільняє суддів?
— Суддею може стати громадянин України, якому виповнилось 25 років і який має
вищу юридичну освіту, три роки юридичного стажу, володіє державною мовою і мешкає на території України не менше 10 років.
Призначає суддів Президент держави
на 5 років. Після завершення цього терміну
суддя призначається на посаду безстроково – Верховною Радою України.
— Як і будь-який державний орган, суд
має забезпечувати потреби суспільства.
Нині чимало говорять про недовіру до
правосуддя: люди вважають, що суд не
захишає їхні права. Чи можливо змінити
таке ставлення до вітчизняної Феміди?
— Справді, за останніми дослідженннями
суспільної думки, рівень довіри до судової
системи в державі є меншим 10 %. Тому в
умовах сьогодення відповідальність кожного з працюючих є надзвичайно великою.

З кожним судовим засіданням та рішенням працівники судової системи зобов’язані
підвищувати віру людей в справедливий і
чесний суд, який стоїть на варті прав і свобод людини. Іншого шляху просто не існує.
Тим більше, від сьогоднішнього покоління українців, в першу чергу від активної
молоді, залежить майбутнє держави. І хоча
в масштабах України наш суд є одним з численних гвинтиків державного механізму,
потрібно не лише пам’ятати, а й розуміти,
що ми теж відповідаємо, хай лише в межах
району, за реалізацію державної політики.
Як відомо, сила влади, в тому числі і судової, перевіряється саме ефективністю її
діяльності на місцях. Більше того, суддя має
ставитися до своєї роботи та до людей не з
висоти свого крісла, а з точки захисту прав
людини, громадянина, українця.
У кожному конкретному випадку потрібно думати, як допомогти людині вирішити
її проблеми в межах закону. Це наш нелегкий обов’язок, але хочу зазначити, що це
обов’язок, який кожен добровільно взяв на
свої плечі. Тому ми не маємо морального
права підвести як державу, що нам довірила цю роботу, так і людей, які на нас сподіваються.
— Чи є недофінансування Вишгородського районного суду?
— Фінансуються суди на підставі Закону
України «Про бюджет», який ухвалює Верховна Рада. Важливішою у даний час є наполеглива праця суддів у тих умовах, які є.
Адже від нашої повсякденної роботи залежать долі людей, і у багатьох випадках саме
суд є останньою їхньою надією.
— Які справи розглядаються в першу
чергу? Хто з позивачів має переваги?
— Одним із основних принципів демократичної держави є рівність усіх людей перед законом. А строки розгляду справ різні
лише в залежності від їх складності і категорій. До речі, завдяки малій судовій реформі, що відбулася влітку минулого року, законодавством спрощено процес розгляду
цивільних справ (їх в суді найбільше), і нині
значно швидше можна розраховувати на
отримання рішення суду.
— Чи збільшилось навантаження на
одного суддю у порівнянні з минулим
роком?
— У середньому суддя протягом року
розглядає понад тисячу справ різних категорій. Цьогорічний показник несуттєво відрізняється від минулорічного.

лівальників, найбільше очків отримала
збірна команда 9-10-х класів. Інтегральний рахунок зустрічі 13:10.
Добра прикмета! Перемога молодшої
за віком команди над старшою наочно
підтверджує покращання здоров’я народу.
А за законами козацького побратимства, обом командам присуджено 1 місце. Переможці та призери нагороджені
дипломами та грамотами, а Світлані
Лозицькій, Наталії Свінчак і Володимиру Кабачинському вручені грамоти ФСТ
«Україна» титульного дня.

Феміда
— У Вишгородському районі чимало
громадян позивалися до суду щодо перерахування чорнобильських пенсій…
— …Упродовж поточного року Вишгородським районним судом розглянуто близько
4000 таких справ. Сьогодні суд може задовольнити позов щодо перерахунку пенсій за
6 місяців, що передують дню звернення до
суду, оскільки для такої категорії справ законом встановлений саме такий строк позивної давності. Позови по справах щодо
перерахування чорнобильських пенсій, виплат дітям війни суд вправі задовольняти
лише по 22 липня 2011 року, бо після цієї
дати почав діяти новий нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України.
— Скільки працівників у Вишгородському районному суді та який вік працюючих?
— Штатна чисельність Вишгородського
районного суду – 45 осіб, з них 10 суддів.
Вони переважно молоді, для багатьох із них
Вишгородський суд є першим місцем роботи, і саме тут вони пізнають тонкощі юриспруденції.
Робота помічників, секретарів та інших
працівників суду не така легка, як може
здатися на перший погляд. Вона вимагає
постійної концентрації, уваги і відповідальності. І їм треба подякувати за те, що, попри
невелику зарплатню, вони прагнуть робити
свою справу добре. Без цих помічників суд
би просто не зміг нормально функціонувати. Тому День працівників суду в першу чергу є їхнім святом, з чим і вітаю їх від імені усіх
суддів.
— Як завадити корупції у судочинстві
– й у Вишгородському районному суді
зокрема?
— Боротьба з корупцією сьогодні – одне
із ключових завдань нашої держави. Прийнятий Парламентом антикорупційний
пакет законодавчих актів вже діє, проте
осторонь не повинно залишатись і суспільство, яке також має реагувати на корупційні
прояви. Для того, щоб судова влада була
справедливою, кожен має поставити собі
запитання: «Хто її такою зробить? Хто, як не
ми?!»
Щосереди та щоп’ятниці з 9-ої до 13ої години у Вишгородському районному
суді – прийом громадян керівництвом та
керівником апарату суду.
Прийом проводиться суто з організаційних питань. Консультацій з приводу
деталей розгляду справи суд не надає.

Споживач

Вишгород

Н

аше управління систематично перевіряє порядок
надання житлово-комунальних послуг (ЖКП) населенню у районах, де переглядаються та встановлюються тарифи на
ЖКП, що не відповідають економічно обґрунтованим витратам
на їх виробництво.
В області спостерігається тенденція погіршення стану житлового фонду, значна частина якого
потребує реконструкції та теплової
санації. Майже кожний третій ліфт
відпрацював встановлений термін
експлуатації.
117 житлових будинків площею
32,2 тис. кв. м «дихають на ладан»,
17 будинків взагалі аварійні (площа 2,8 тис. кв. м). Однак на капітальні ремонти виділяється 10-15
млн грн (30% від розрахункової потреби).
Альтернатива житлово-комунальним підприємствам – об’єднання
співвласників
багатоквартирних
будинків (ОСББ). Проте площа, яку
вони обслуговують, ще невеличка — 1060,17 тис. кв. м. Але якщо
минулого року існувало всього 4
об’єднання у Білій Церкві та Ржищеві, то поточного створено вже 33
ОСББ. Є такі об єднання й у Вишгороді.
Співвласники турбуються перш
за все про збереження спільного
майна (трубопроводи, ліфтове гос-
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В аварійному режимі

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

17 грудня 2011 року

Споживач має відстоювати свої права. Це дозволить уникнути свавілля з боку продавців, дилерів, посередників,
розповсюджувачів, а виробникам та реалізаторам товарів
подарство, сходові клітини тощо).
Тому й не дивно, що в цих будинках
справні ліфти, нормально працює
система тепло- і водопостачання.
Водночас із 2767 ліфтів Київщини потребують ремонту або заміни
923. Обслуговують ліфти 15 підприємств різних форм власності.
За користування ліфтами мешканці заборгували 1569,3 тис. грн, що
майже на 500 тисяч грн більше, ніж
минулого року.
На даний час не працює 17
ліфтів: 3 – через пошкодження та
крадіжки, 6 – капітально ремонтуються, 8 – з інших технологічних
причин. Відпрацювали понад 25
років більше половини ліфтів області. Для поновлення роботи непрацюючих ліфтів потрібно 17,1
млн грн, а для модернізації застарілих 117 ліфтів — 28,2 млн грн.
Щодо водо-тепломереж, то поточного року спостерігається зменшення фізичних обсягів підйому та
подачі води за рахунок раціонального використання водних ресурсів
та встановлення будинкових і квартирних приладів обліку води.
За рахунок коштів місцевих бюджетів найближчим часом планується реконструкція каналізаційних
очисних споруд у Броварах, Бучі,
Боярці, Василькові, Фастові, Обухові — зараз виготовляється проектно-кошторисна документація.
Потребує поліпшення і робота тепломагістралей. Трипільська

ДРЕС та Білоцерківська ТЕЦ виробили теплоенергії менше на 17,93
тис. Гкал. Через значну зношеність
теплових мереж централізованого
теплопостачання втрати теплової
енергії при її передачі споживачам
залишаються значними і складають майже 10%.
Значно нижчі від середньообласних показників фактичні витрати
електроенергії на виробництво тепла у Борисполі, Кагарлику, з питомих витрат палива — у смт. Володарка, Макарові та в м. Тетіїв.
Зношеність основних фондів випереджає модернізацію комунальної теплоенергетики, що негативно
впливає на формування тарифів.
Понад 88% котелень Київської
області працюють на природному
газі, решта – використовують альтернативні види палива. За рахунок
впровадження енергозберігаючих
технологій, реконструкції газових
і електромереж, використання сучасного обладнання, зокрема лічильників енергії, зекономлено 4,8
тис. у.п.
Дещо зменшено й заборгованість населення за надані комунальні послуги – на 66,6 млн грн
(загальна заборгованість із урахуванням минулих боргів становить
212,2 млн грн).
Упродовж поточного року органами місцевого самоврядування
переглянуто та встановлено тарифи на 9 підприємствах із водопос-

та послуг уникати зайвих витрат від відшкодування збитків
за неякісну продукцію та послуги, а також економічних та
адміністративних санкцій з боку держави.
тачання та 10 — з водовідведення,
на 18 підприємствах з теплопостачання, на 9 підприємствах з утримання будинків та прибудинкових
територій.
Саме органи місцевого самоврядування відповідають за стале
функціонування підприємств житлово-комунальної сфери і мають
можливість під час формування
тарифів ураховувати місцеві особливості.
З початку 2011 року перевірено
68 підприємств з надання житловокомунальних послуг. Порушення вимог законодавства встановлено на
42 підприємствах (61,8% від кількості перевірених).
Встановлено 288 порушень, зокрема: невідповідність вимогам
нормативно-правових актів України та нормативних документів,
відсутність договорів, повної та
доступної інформації для споживачів, надання послуг не в повному
обсязі.
Кожен четвертий будинок потребує проведення капітального
або поточного ремонту. Водночас
упродовж останніх років із цією
метою виділяється 4-5 млн грн, що
становить 15% від розрахункової
потреби.
Зростає кількість договорів,
укладених між споживачами та
житлово-комунальними підприємствами (на даний час — 86%). Але
не завжди ці договори виконуються

належним чином.
Так, у м. Буча в будинках на
вул. Енергетиків, Вокзальній,
Новому шосе порушено вимоги «Правил утримання житлових будинків та прибудинкових
територій» — відсутні вхідні двері
допоміжних приміщень, де знаходяться вузли управління центрального опалення.
Електрощитові відкриті для доступу сторонніх осіб. У будинку № 3
по Новому шосе зруйновані східці,
металеві елементи сходових клітин
не пофарбовані, облущена фарба
на стінах. Скарги мешканців розглядаються несвоєчасно.
За неякісне надання послуг із
січня по червень 2011 року Бучанським управлінням житлово-комунального господарства (ЖКГ)
зроблені перерахунки споживачам
на суму 1732,06 грн.
У роботі із забезпечення прав та
інтересів споживачів беруть участь
близько 10 різних установ та організацій обласного й районного рівнів. Населення області отримує інформацію про роботу Управління,
надруковану в засобах масової інформації (ЗМІ), щодо роз’яснення
законодавства у справах захисту
прав споживачів. Спільна робота з
органами виконавчої влади суттєво впливає на покращення якості
товарів та послуг, сприяє європейській моделі ділового вдосконалення.
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Вишгород

Власн. Інф.

На Миколая

Фото - Марта Квітка, «Вишгород»

Чудеса у «Надії»

абуть, ніхто так не чекає новорічних свят, як
діти. Але передує головній події року поява
у кожній домівці 19 грудня Святого Миколая
– покровителя моряків та водїів, здатного подарувати чудеса кожному з нас. Недарма називають
Святого – Чудотворцем. Треба тільки щиро попросити його…І ранком цього дня під подушкою дитина знайде від нього сюрприз, а дорослий раптом усвідомить, що збулось і його побажання.
Обходячи свої володіння, найперше завітав Святий Миколай у Вишгородську районну школу «Надія» до тих, хто чекав від нього не тільки солодощів.
Адже кожний з учнів цієї незвичайної школи мріє
про те, щоб фізичні вади не перешкоджали отримати спочатку загальну освіту, а потім стати класним
фахівцем і допомагати рідним.
Як щиро зустрічали ці діти Святого Миколая та
його янголят! Ролі їх виконували восьмикласники

М

ФОТОмить

Вітання
13 грудня відзначив своє 55-річчя
Володимир Іванович ДАШКО!
Любові, здоров’я і доброї долі!
Щоб завжди вдавалися справи чудові,
Щоб ріки достатку текли, не міліли.
Натхнення і настрою. Щастя та сили!
Рідні та близькі
ВІТАЄМО з днем народження дорогу, любу доцю,
мамочку Оксану Анатоліївну КАВУН,
бажаємо здоров’я, успіхів, благополуччя!
Щоб веселкою щастя твоя повнилась доля,
Щоб краси і здоров’я дарувала доволі,
Щоб, як квітка весняна, все життя ти цвіла.
Щоб людина кохана завжди поруч була.
Твої рідні

гімназії «Інтелект», а 11- класник Олександр Скарлат так «вжився» у роль Чудотворця, що від початку
вистави і до самого її кінця за кожним його рухом
уважно спостерігав маленький хлопчик, якого привела мама на свято. Йому першому і вручив Святий
Миколай подарунок.
Втім, всі учні «Надії» отримали цього дня солодощі та пиріжки з маком. Їх роздавали вчителі з
«Інтелекту» на чолі з директором Інною Шубко. А з
ними, в свою чергу, поділилися педагоги «Надії»
чарівними «миколайчиками» – гостинцем від мера
Віктора Решетняка, якого у школі вважають хресним батьком і який ніколи не забуває привітати
своїх підопічних з будь-яким святом. А з цим – тим
більше.
Діти читали вірші, співали і обіцяли Святому Миколаю та його небесним янголятам добре вчитися,
слухатися батьків, дорослих, любити країну, в якій
живуть і краще якої у світі немає .Ось таких патріотів
виховують у «Надії»!

Дожити до 100

День донора

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

13 грудня Павлу Андрійовичу ЯРОШИНУ виповнилося 92 роки.
Вітали учасника бойових дій голова міської ради ветеранів Петро Жуланов та голова комітету ветеранів Великої Вітчизняної війни при раді ветеранів Іван Швець.
Зичили імениннику міцного здоров’я та невичерпної
життєвої енергії.
До привітань приєднується й редакція газети «Вишгород».

Доступне
житло
Будівництво житлового
будинку (м. Вишгород,
вул. В. Симоненка, 4-а; забудовник — ТОВ
«Ніка-Лтд») включено до Державної програми підтримки будівництва і придбання
доступного житла громадянами України.

Добра новина

ВІДКРИВАЄ завод з виробництва
металочерепиці та профнастилів
ЗАПРОШУЄМО: керівника представництва та менеджерів з реалізації (досвід роботи — не менш як
два роки)
Тел: (050)311-87-51,
e-mail: sav3878751@gmail.com

Відповідно до умов Програми, громадянин, що перебуває на квартирному обліку, отримує з державного
бюджету підтримку в розмірі 30 % вартості житла, а решту 70 % сплачує за
рахунок власних або позичених коштів.
Охочим взяти участь у цій програмі
необхідно звернутися до виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
(м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, четвертий поверх адмінбудинку, кабінет №
96, квартвідділ. Тел: (04596) 54-171).

СЮРПРИЗ ВІД «АШАНА»

Гіпермаркет на Петрівці у Києві давно
вже став улюбленим для мешканців
міста.
А з 15 грудня вони мають мож-

ливість дістатися закладу щопівгодини з 10-ї до 22-ї.
Про це потурбувалася адміністрація
маркету.

Новорічний ДИВОсвіт

Головний редактор
Марина Кочелісова

Т. в. о. заступника головного
редактора — Вікторія Шмигора
Кореспонденти —

Центр творчості «ДИВОсвіт» у грудні нагадує вітальню Діда
Мороза з метушливими ельфами, які заклопотано поспішають кожен зі своєю місією у підготовці одного великого
казкового дійства. Цього року це «КАЗКА про ЛУСКУНЧИКА
та чарівний горіх Кракатук».
Маленькі Кондитери вишикувалися
з величезними черпаками, Ласуни – зі
здоровенними льодяниками. Юрби Мишей та Іграшок гасають по сцені.
По прозорій завісі линуть 3D-снігопади і
неймовірні рожеві зорепади.
У фойє — в майстерні Діда Мороза
— батьки і сценографи виготовляють
безліч білого і сріблястого, золотистого
і пухнастого декору. А з хорового класу
звучить різдвяна «Тиха ніч»…
І ти розумієш: свято вже на порозі!

Фотокореспондент, набірник —
Андрій Максімов

Оператор комп’ютерної верстки
— Тетяна Рогоза
Бухгалтер —

Марта Квітка, Іван Бондаренко
Літературний редактор —
Оксана Ракоїд
П ог ля д и р е да кції
н е з а вжд и з б і г аються з ду м кою
а вт ор і в пу бліка цій .
Р е 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 р ність да ни х
н е с ут ь а вт ор и 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 ада ння м а те р іа лів —
середа, 13-00

а-Фішка

За підготовкою новорічних свят спостерігали,
допомагали, співчували автори з Майстерні писаного
слова творчого об’єднання «Різні Люди»

Дві сотні юних артистів, яскравих костюмів, безліч творчих ідей та емоцій – із
цього і створюється наша ДИВО-казка.
Звідусіль лунають мелодії Чайковського. У танцкласі то Янголята кружляють під «Вальс сніжинок», то лунає мелодія «Танцю феї Драже» в різноманітних
варіаціях – це танцюють Ляльки, Шоколад і Цукерки.
Сопілки виграють мелодію російського танцю, барабани вистукують «Марш
олов’яних солдатиків».

22 грудня

(четвер) з 9:00 до
12:00 ранку в приміщенні Вишгородської центральної районної лікарні (вул. Ю. Кургузова, 1) біля приймального відділення (тел: 52675)
працюватиме пункт ПЛАТНОГО
прийому крові (за порцію 100 грн).
Напередодні не вживати жирної та
гострої їжі й алкогольних напоїв.
Приходити натщесерце (не поснідавши), при собі мати паспорт.
Адміністрація Вишгородської ЦРЛ

Своє ПРЕДСТАВНИЦТВО
у Вишгороді

Вітаємо!
20 грудня святкуватиме свій ювілей Раїса
Павлівна КУЦЕНКО.
Живи, шановна, довго-довго
І не лічи свої роки.
Хай щастя, радість і здоров’я
Тобі всміхаються завжди!
Колектив ресторану «Галс»

Державні програми

У Вишгороді

Ірина Поліщук
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети
у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи
Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції:
07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б
Наклад 3000 примірників

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

P.S.

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
17.12.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

Навіть коли
тебе з’їли,
у тебе є два
виходи...

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

