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Андеграундовий гурт «Гайдамаки»

Про проведення двомісячника
благоустрою у м. Вишгороді
Рішення від 12 березня 2012 року № 21
метою поліпшення благоустрою, озеленення, санітарного стану міста, автомобільних доріг, прилеглих до них територій
та впорядкування цвинтарів, відповідно до Закону
України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням від 30.10.2006
р. № 1/23 «Про затвердження Правил благоустрою території, дотримання тиші в громадських
місцях, торгівлі на ринку у м. Вишгороді» I сесії
Вишгородської міської ради V скликання, оголошується двомісячник:
1. Для організації і проведення двомісячника
благоустрою з 19 березня 2012 року по 19 травня
2012 року створити міський штаб — відповідно до
додатку 1.
2. Оголосити загальноміські суботники 7
квітня 2012 року та 14 квітня 2012 року з метою
приведення до належного стану прибудинкових
територій.
2.1. Керівникам підприємств, установ, організа-

цій, головам житлових кооперативів, ОСББ, старшим будинків сприяти й в організації проведенні
суботників.
3. Суб’єктам підприємницької діяльності, які
здійснюють господарську діяльність на території
міста, виконати роботи з благоустрою власних та
прилеглих територій, встановити урни для сміття,
якщо такі не встановлені, біля об’єктів господарювання — в термін до 25 квітня 2012 року.
3.1. Суб’єктам підприємницької діяльності забезпечити прибирання закріпленої території та
вивіз сміття на полігон ТПВ (с. Старі Петрівці)
4. ВМКП «Водоканал» (Г.В. Чебан), ВРКП
«Вишгородтепломережа»(Ю.Т. Колупайло), Вишгородська дільниця ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго»
(О.Д. Литвиненко), Центр електрозв’язку № 8
(В.А. Слюсар), Вишгородській філії експлуатації газового господарства (М.М. Нікулін) — до 25
квітня 2012 р. провести відновлення благоустрою
та озеленення місць розриття при виконанні ремонтних робіт.
Далі на стор. 3

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Закарбована мить

Вітаємо

Шановні працівники
житлово-комунального
господарства
і побутового
обслуговування!

В

ід вишгородської громади щиро вітаємо вас із професійним
святом! Немає інших галузей, які
були б настільки
тісно пов’язана із
забезпеченням
комфортного
проживання
людей, життєдіяльності
підприємств і
установ, лікарень, шкіл і дитячих садків.
Саме ви відповідаєте за нормальний
ритм «серця» міста – комунальну та побутову сфери. Щиро зичимо вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя,
благополуччя й успіхів у нелегкій, але
такій потрібній людям справі!
І нехай вдячність від людей щоденно
зігріває вас.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

У виконавчому комітеті

З

> 11

ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

Виходить з 4 листопада 1995 року

«Ми не байдужі»

а-Фішка

Запрошуємо команди та спонсорів для участі у благодійному турнірі з футболу «Ми не байдужі». Благодійні
внески будуть спрямовані на спецрахунок Вишгородської
ЦРЛ для придбання вагів для немовлят.
Початок змагань 1 квітня о 10:00 на стадіоні «Енергетик» (весь комплекс безкоштовно наданий КП «УФКС
Вишгородської міськради»).
Контактні телефони:
(04596) 54-201, (063) 578-26-43

Хвороби — від води.
У місті вона — чиста!
Ресурси
Марина Самбур, провідний
інженер міського комунального
підприємства «Водоканал»:

«Щотижня із
свердловин, кювета,
вуличних колонок,
водопроводів
воду беруть на
бактеріальний та
хімічний аналіз»
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Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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17 березня

Соціум

2012 року

Коротко про різне

Кобзаря відчуваємо
серцем

Сила — у єдності
Віктор Янукович звернувся до українців з нагоди 73-ї річниці проголошення
Карпатської України.
15 березня 1939 року у м. Хуст на Закарпатті сталася визначна подія в історії
України. Принцип єднання всіх верстві населення — основа сильної та незалежної держави. Лише об’єднаними зусиллями можна розв’язати проблеми в
Україні, зазначив Президент.

Укриття на саркофаг
На Чорнобильській АЕС розпочались роботи з підготовки до монтажа нового конфаймента (саркофага). Це буде споруда у формі арки заввишки 105 метрів, завдовжки 150 метрів, завширшки 260 метрів, насунута на четвертий блок
АЕС. Вартість проекту — понад 1 млрд євро. Планується завершити роботи до
2015 року.

Майже третина населення — пільговики
На 1 грудня 2011 року кількість пільговиків в Україні становить 21 млн. Із них
за віком — 10,6 млн, діти війни – 5,3 млн, ветерани праці – 4,5 млн, ветерани війни – 2,1 млн, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,2 млн, за
професійними ознаками – 700 тисяч.
Найбільш розповсюджений вид пільг – безкоштовний проїзд усіма видами
транспорту, крім таксі (цим користуються 12 млн пенсіонерів і школярів). 180
млрд грн необхідно для оплати діючих пільг. 30- 40 млрд грн в середньому виділяється з бюджету на фінансування соціальних пільг та компенсацій.

Літній час відмінять у 2013 році
Кабмін пропонує Раді відмінити перехід на літній час з 2013 року, пояснюючи
це тим, що у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу треба було завчасно попередити європейське співтовариство.
А тому вирішено в поточному році зберегти нинішнє обрахування часу.

Киянки — найвродливіші у світі
Згідно рейтингу Travelers Digest, за вродою киянки перевершують шведок
і москвичок. На другому місці після українок – шведки, на третьому – красуні
американського Нью-Йорка. Вперше українки виходять заміж у віці 20-24 роки,
народжують 1-2 дитини. Кожна четверта має вищу освіту. Середня тривалість
життя – 74,8 роки. Помирають в основному від раку та серцевих захворювань.

Привітали самотніх
На жіноче свято громадська організація «Любов та милосердя» — за підтримки голови Вишгородської РДА Олександра Приходька та Громадської
ради при Вишгородській РДА — влаштувала концерт для самотніх та пристарілих жінок міста у Будинку культури «Енергетик». Подарунком для кожної запрошеної були музичні вітання педагога Вишгородської музичної школи Марії Долі
та її учнів Ольги Косич та Валерії Утюжнікової, живі квіти та листівки з теплими
словами поздоровлень.
Громадська організація щиро дякує всім, хто долучився до свята.

На районній сесії розглянуто 16 питань
15 березня на засіданні 16 сесії депутати Вишгородської районної ради
шостого скликання розглянули 16 питань. Зокрема, підсумували виконання
Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, а також затвердили звіт про виконання районного бюджету за минулий рік.
Прокурор району П. Чуніхін інформував про стан законності у районі за 2011
рік і відповів на запитання депутатів. Затверджено Програму зайнятості населення на 2012-2014 рр.
Стосовно приватизації помешкання у «каратівському» гуртожитку на просп.
Т. Шевченка, 6, ухвалили — створити робочу групу для вивчення цього питання.
Головою фонду комунального майна району призначено Лідію Кордон — депутата районної ради та мешканку Вишгородщини.

Вишгород
Репортаж

Дев’ятого березня у Вишгороді урочисто відзначили 198-у річницю
з дня народження великого Поета і Пророка Тараса Шевченка
Марта КВІТКА
ФОТО — родинний архів ГОЛОВКІВ,
спеціально для «Вишгорода»

З

городської районної ради Олександр
Носаль та заступник голови районної
держадміністрації Валентина Духота,
Олександр Дробаха та Володимир Саюк.
Поезії Шевченка лунали у виконанні
учнів Вишгородської ЗОШ № 1, покладені на музику — їх співали учні Вишгородської музичної школи, яких підготувала
педагог, лауреат багатьох творчих конкурсів Валентина Старенька.
Містком з історії до сучасності став
виступ ветерана праці, учасника зібрання Михайла Ятченка, який запитав: «Чи
живемо ми так, як заповідав Тарас? Чи
двадцять років Незалежності принесли
Україні те, про що він мріяв?» Виступаючий засудив твір Олеся Бузини «Вурда-

ранку цього дня біля погруддя
Тарасу Шевченку напроти Будинку культури «Енергетик»
увагу перехожих привертала група зодягнених в українське вбрання жінок.
Вони співали народні і сучасні пісні у
супроводі баяну. Придивились – так
це ж відомий у місті гурт «Гайдамаки».
Грав Анатолій Мисько, керівник цього
андерграундового ансамблю. Сильні, живі голоси (не якась там фанера,
коли вокаліст тільки розкриває рота, а
«співає» магнітофонний запис) глядачі нагороджували щи1949 рік. На зйомках художнього кінофільму «Тарими оплесками.
Гурт
співав
доти, рас Шевченко». Крайній ліворуч — Петро Головко
доки не запросили всіх,
хто зібрався на майдані, до Будинку культури
— на урочистості з нагоди річниці народження
великого
українського
Поета. Вразила зі смаком оформлена сцена:
під портретом молодого Шевченка — куточок
звичайної сільської хати,
обгородженої плетеним
тином з горщиками, у хаті
за веретеном — молодиця в очіпку і яскравій сорочці, керсетці й плахті.
Повногруда, пишна, вона мало нагадувала кріпачку, пригнічену важкою працею
на пана… Втім, коли розпочались урочистості і на сцену вийшли ведучі – Галина
Дмитренко, працівник районної бібліотеки для дорослих та Олександр Дробаха,
голова районного осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» — увага
присутніх була прикута до того, що відбувалось на фоні цієї селянської хати.
На початку дійства учасники урочистостей підвелись, коли до погруддя Шевченку відправилась делегація з кошиком
живих квітів — так сучасники вшанували
пам’ять Поета.
Про його роль та значення у житті країни і кожного з нас говорили голова Виш-

лак», присвячений Т. Г. Шевченку.
Хотів виступити і голова районної
ради ветеранів Петро Головко. Розповісти про особисту зустріч з Поетом
– участь у зйомках художнього фільму
«Тарас Шевченко» у Лютіжі. Головну
роль у ньому грав народний артист СРСР
Сергій Бондарчук, а Петро Мартинович
знімався в епізодах – у групі солдат,
що конвоюють кріпаків-бунтівників. На
той час він навчався у Київському вищому військовому училищі зв’язку. Звідти і
запросили курсантів. Фото він передав
нашій редакції. А виступити не встиг
— урочистості закінчилися на оптимістичній ноті: Тарас Шевченко – це явище,
велике і вічне!

Вишгород онлайн

П

ісля тривалої «реконструкції», відкрито відомий міський інтернет-ресурс «Вишгородський Форум» (vforum.com.ua).
На відміну від старої версії сайту,
орієнтованої саме на форум, створено
інформаційний портал міста, схожий на
соціальну мережу. Тепер у користувачів
сайту є можливість організувати «клуби», вести персональні чи колективні
блоги, читати новини тощо.
У розділі «Місцеві газети» та «Місцеве ТБ» (вони — у стадії наповнення) вже
незабаром он-лайн можна буде переглянути чимало цікавих сюжетів та прочитати будь-який із номерів газет «Вишгород», «Слово» та «На самом деле».
Важливою новинкою сайту є «Електронна карта міста». Будь-хто з користувачів може знайти всю потрібну для
себе інформацію. Наприклад, обравши
розділ «Житлові будинки», ви побачите
на мапі конкретний дім з його фото, ко-

ординатами і такими даними:
— поштова адреса;
— рік, коли його було збудовано;
— загальна площа;
— площа прибудинкової території
(за даними КПЖ і КГ);
— площа підвалу та техповерху (за
наявності);
— кількість поверхів та квартир;
— тариф утримання будинку та прибудинкової території;
— телефони диспетчерів усіх комунальних служб;
— координати та телефон відповідального за будинок дільничного інспектора міліції;
— координати та телефон відповідального за будинок дільничного терапевта ЦРЛ;
— координати та телефон відповідального за будинок дільничного педіатра ЦРЛ;
— координати та телефон інтернет-

провайдера, до якого можна підключитися в цьому будинку.
В цьому ж розділі можна дізнатися
про квартири, які продають чи здають в
оренду в конкретному будинку.
В «Електронному місті» ви знайдете необхідну інформацію про державні
та комунальні установи, навчальні заклади, комерційні структури, фінансові
установи, магазини, готелі, ресторани
та чимало іншого. Всі об’єкти мають
свої характеристики, містять контактну
інформацію та позначені на мапі.
Незмінними атрибутами сайту залишилися «дошка оголошень», «консультація фахівців» та «депутатська приймальня».
Адміністрація
«Вишгородського
Форуму» прагне зробити сайт таким
ресурсом, де будь-хто з користувачів
знайде все про Вишгород — де можна
пообідати (яке СЬОГОДНІ меню та ціни
в кафе, що там на бізнес-ланч), що про-

дають у конкретному магазині (побутової техніки, меблів, одягу…) і за якою
ціною, а також — у якому кабінеті приймає той чи інший лікар районної ЦРЛ,
той чи інший чиновник адміністрації чи
працівник комунальної служби.
Ще один важливий та цікавий фактор: за бажанням, будь-який зареєстрований користувач сайту може стати
адміністратором та модератором обраного об’єкту в «Електронному місті».
Наприклад, якщо ви захочете висвітлювати проблеми свого будинку, повідомляти новини, оновлювати фото і
т. ін. — вам лише потрібно зв’язатися
з адміністрацією сайту у розділі «Ваші
ідеї та пропозиції», і цю можливість вам
нададуть. Те ж саме стосується ВСІХ
об’єктів, що розміщені в «Електронному
місті» або які ви ще запропонуєте розмістити…
З повагою — адміністрація
«Вишгородського Форуму»

Ресурси
Вікторія ШМИГОРА

Н

е секрет, що здоров’я залежить від води, яку ми п’ємо.
Вчені дослідили, що з водою
до організму потрапляє 90 % наших
хвороб.
У країнах з дефіцитом питних ресурсів вода стає джерелом більшості хвороб.
Україна – один із наймаловодніших регіонів Європи. За останні десятиріччя в державі висохло майже 20 тисяч малих річок.
Причини – зміна клімату, наше ставлення
до природи і самі люди.
Чиста і, що не менш важливо, нехлорована вода – стає вже розкішшю і для
маленьких міст, і для мегаполісів. Мешканцям Вишгорода пощастило: сьогодні
місто на 100 % споживає воду не з річок
чи озер, а з артезіанських свердловин
глибиною від 123 до 307 м. За якістю води
пильно стежать працівники хіміко-бактеріологічної лабораторії Вишгородської
районної санепідемстанції.
За словами провідного інженера підприємства Марини Самбур, щотижня із
свердловин, кювета, вуличних колонок,
водопроводів воду беруть на бактеріальний та хімічний аналіз. За висновками
санепідемстанції, ми споживаємо якісно
чисту воду, що відповідає усім стандартам.
Інша справа – старі труби, які потребують заміни. Та і борги у місті станом на 1
лютого 2011 року — 1 708 288 грн. Контролери періодично розносять письмові попередження, але у більшості випадків бачать «замок». А навіть якщо і відкривають
двері, часто натрапляють на відверте хамство та подекуди демонстративне «фе» й
розірвані папірці в обличчя. Причому таке
принизливе ставлення демонструють
власники фешенебельних квартир, а не
пенсіонери, які ледве зводять кінці з кінцями. Із неплатниками боряться у судах.

Наше місто

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» надає якісну питну
воду населенню і організаціям м. Вишгорода із десяти артезіанських свердловин.
Вісім свердловин розташовані на території ВНС, дві — по проспекту І. Мазепи і по
вул. Ватутіна.
Вода з артезіанських свердловин по трубопроводах Д-150 мм; Д-200; Д-400 мм;
Д-500 мм закачується до двох резервуарів чистої води обсягом по 5000 метрів кубічних кожний.
У місто вода подається по двох водоводах Д-300 мм; Д-500 мм у розподільчу
систему. Проектна потужність підземного водозабору — 10 тисяч м3 на добу, фактично витрачається містом 5,5-6,5 тисяч м3 за добу.
Довжина комунальних водопровідних мереж Вишгородського МКП «Водоканал»
— 47,9 км.
На розподільчій мережі встановлено вісімдесят два пожежні гідранти, вісім діючих водозбірних колонок. Якість питної води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-17110 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» наказ
МОЗ України від 12.05.2010 р. № 400.

Н

астрій кожної родини багато в чому залежить від стану
наших квартир, вулиць, від
безперебійного постачання води, тепла, а відтак – від людей, які працюють у сфері житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування.
Комунальні зручності стали настільки звичними, що ми інколи не замислюємось, якою важкою працею забезпечується стабільна робота міського
комунального господарства. Сьогодні
важко уявити життя міста без роботи
цих служб. Працівники комунальних підприємств невтомно піклуються про те,
щоб у домівках була вода, тепло, щоб
тішили око чисті вулиці, двори і під’їзди.
У Вишгородському КПЖ і КГ – 209

працюючих, 10 підрозділів: з благоустрою (обслуговує дороги), рембуддільниця, пульт керування (диспетчери),
комплексне прибирання (двірники), ліфтова служба, сантехнічна дільниця, аварійна служба, транспортна й електродільниці та ритуальна служба.
Про що мріють комунальники? Нічого
надзвичайного. Про вчасну оплату праці,
адже тоді і на роботу, як на свято, і підвищується продуктивність.
Місто розвивається, тому необхідна
і мала механізація для технологічного
прибирання нових тротуарів, вулиць та
парковок: косарки, пилососи для вуличного прибирання, зручні міні-агрегати,
а також потужна ремонтна база. А ще
мріють про збільшення фінансування на
ремонт та реконструкцію застарілого
житлового фонду.
Стосовно побутовиків, то сьогодні не
проблема підстригтися по моді, зробити

Працюють навіть у свята

2012 року
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У міськвиконкомі

Хвороби — від води.
У місті вона — чиста!

Дві служби – одна мета
Вікторія ШМИГОРА

17 березня

Протокол № 20
дослідження питної води від 13.01.2012 року свердловини № 1

Вишгород

Професійні свята
манікюр чи педикюр, пошити сукню, відремонтувати та пошити взуття і навіть
прийняти ванну не у власній квартирі, а
в сауні — після оздоровлюючої пари зануритись у крижану воду басейну.
У місті працює до двох десятків ательє, перукарень, салонів краси і саун,
хімчистки та навіть пральня на будь-який
смак та гаманець. І кількість побутових
послуг постійно зростає. Тепер справа – за якістю. Побутовикам треба дуже
постаратися, аби догодити вибагливим
клієнтам.
Два професійні свята об’єднані в
одне – службу з побутово-комунального
обслуговування населення, і чим краще
вона працюватиме, тим легше житиметься нам. І неважливо – що у ваших
руках, мітла чи перукарські ножиці, – ми
поважаємо вашу працю, адже від вас у
великій мірі залежить наш настрій та вигляд.

Про проведення
двомісячника
благоустрою
у м. Вишгороді
(Початок на стор. 1)
5. Мешканцям приватного сектору міста утримувати в належному санітарному стані садиби та
інші господарчі споруди, прилеглі ділянки вулиць та територій.
6. Головам гаражних кооперативів організувати до 25 квітня
2012 року прибирання власних та
прилеглих до ГБК територій.
7. Зобов’язати Комунальне підприємство житлового і комунального господарства (директор
М.П. Шененко):
- виконати комплекс заходів,
спрямованих на поліпшення стану озеленення та благоустрою
міста в термін до 15 травня 2012
року;
- додатково вивезти сміття
з місць прибирання та надати
суб’єктам підприємницької діяльності талони на вивезення
сміття під час проведення суботників;
- забезпечити необхідними інструментами та матеріалами під
час проведення суботників.
8. Керівники підприємств та
установ несуть персональну відповідальність за виконання цього розпорядження. Про хід проведення суботників інформувати
міський штаб з питань організації
проведення двомісячника благоустрою.
9. КПЖ і КГ підготувати спеціально обладнані місця для спалювання сміття, повідомити про
це відповідальних міськвиконкому та керівників закріплених за
кварталами міста підприємств.
10. Контроль за виконанням
цього розпорядження покласти
на заступника міського голови
О.М. Ростовцева.
11. Дане розпорядження довести до відома підприємств організацій, установ та опублікувати в газеті «Вишгород».
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 12 березня 2012 року № 21
СКЛАД
міського штабу з питань
організації та проведення
двомісячника благоустрою
у місті Вишгороді
Ростовцев О.М. - заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
Шененко М.П. - директор КПЖ і
КГ Вишгородської міської ради;
Свистун І.І.- головний інженер
КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради; Руденок Б.М. - заступник
директора КПЖ і КГ Вишгородської міської ради; Чебан Г.В. директор Вишгородського МКП
«Водоканал»; Колобов В.В. - директор комунального підприємства «УФКС»; Стефанівський В.С.
- секретар адміністративної комісії Вишгородської міської ради.
Керуючий справами
виконкому О. ВАСЮК
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Офіційно
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Сигнали служби 102

Будьте обачнішими!

У

Вишгород

Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради
від 16.02.2011 р. № 3/4
«Про встановлення єдиного податку»

Вишгороді й районі побільшало злочинів проти літніх людей та інвалідів. Непевні особи
пропонують піднести сумку і тікають з нею, під різними приводами заходять до квартир
і хат, видурюють кошти й цінності в одиноких пенсіонерів, які раді
будь-якому спілкуванню.
Із 12 по 22 березня дільничні інспектори міліції та представники Червоного Хреста й управління соціального захисту населення обходять домівки.
Рішення від 28 лютого 2012 року № 10/7
Людям радять, як поводитися при можливих неправомірних діях проти них, і
ідповідно до статті 143 Конституції України, статтей 7, 8, 10,
закликають бути обачними, не довіряти підозрілим особам.
12, 14 розділу І, розділу І, глави 1 розділу ХІV та підрозділу 8
Шановні вишгородці і мешканці району! Не пускайте незнайомих до себе
розділу ХХ Податкового кодексу України, керуючись пунктом
й одразу ж телефонуйте 102. У Вишгороді телефон служби дільничних ін24 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування
спекторів міліції (04596) 54-520;
в Україні», враховуючи рекомендації Державної податкової інспекції у
(093) 387-46-06 (лейтенант міліції Володимир Бондаренко)
Вишгородському районі, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Вишгородської міської ради № 3/4
16.02.2011 р. «Про встановлення єдиного податку» та затвердити ставки єдиного податку на території Вишгородської міської ради на 2012
рік:
1.1. Для 1-ї групи платників єдиного податку, відповідно до ч. 1 ст.
1. Зміст проекту
293.2 Податкового кодексу України, на території Вишгородської місьВідповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про інформакої ради по видах господарської діяльності — відповідно до додатку 1.
цію», «Про захист прав споживачів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також у
1.2. Для 2-ї групи платників єдиного податку, відповідно до ч. 2 ст.
відповідності з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003 № 2067 необхідно привести у відповідність існуюче рішення сесії Вишго- 293.2 Податкового кодексу України, на території Вишгородської місьродської міської ради № 21/5 від 30.06.2008 р. «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами кої ради по видах господарської діяльності — відповідно до додатку 2.
у м. Вишгороді» щодо затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді.
2. Це рішення набирає чинності з дати офіційного оприлюднення.
2. Поштова та електронна адреса розробника проекту
3. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечиПоштова адреса: 07300, Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка,1, тел./ факс (04496) 5-42-03.
ти направлення копії цього рішення до органу Державної податкової
3. Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:
служби Вишгородського району.
Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено у газеті
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в за«Вишгород» та на офіційному сайті міста Вишгород – http://www. vyshgorod.osp-ua.info.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 10 квітня 2012 собах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну короку.
місію з питань планування та формування бюджету, управління кому4. Спосіб надання зауважень та пропозицій
Письмово за адресою: 07300, Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка,1, тел./ факс (04496) 5-42- нальною власністю міста.
03, к. № 63.
Міський голова
В.РЕШЕТНЯК
(Додатки див. на сайті міськради www.вишгород.com.ua)

В

Повідомлення про оприлюднення
проекту регуляторного акта

Вишгородський міський голова В. РЕШЕТНЯК

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді»
Опис проблеми
Керуючись Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 29
грудня 2003 року № 2067, Законами України
«Про рекламу» та «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада
рішенням від 30.10.2008 р. № 21/5 затвердила новий Порядок розміщення зовнішньої
реклами у м. Вишгороді. За час дії цього
Порядку у ньому виявлені деякі норми, які
ускладнюють та ведуть до додаткових витрат
під час оформлення документів, необхідних
для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, а також не врегульовано
питання розміщення соціальної реклами.
Мета та завдання регулювання
Метою запропонованого проекту рішення є прийнятті нових Правил розміщення
зовнішньої реклами у місті Вишгороді, які
дозволять суб’єктам підприємницької діяльності отримати більш точну інформацію з питань розміщення зовнішньої реклами.
З часу введення в дію Правил розміщення
зовнішньої реклами в місті набули чинності
деякі зміни до законодавства, які стосуються
розміщення реклами. Зокрема, з введенням
в дію Податкового кодексу України скасований податок на рекламу, а в тексті діючого
порядку до теперішнього часу не виключено
посилання на податок з реклами, що суперечить чинному законодавству.
Альтернативи
Збереження діючого Порядку без прийняття нового рішення не є прийнятним через те, що створює додаткові проблеми для
суб’єктів господарювання та призводить до
збільшення витрат під час розміщення зовнішньої реклами.
На сьогоднішній день питання розміщення реклами на законодавчому рівні регулюються Законом України «Про рекламу» та
Постановою Кабінету Міністрів України від
29 грудня 2003 р. N 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої
реклами». Статтею 16 Закону України «Про
рекламу» визначено, що розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в
порядку, встановленому цими органами на
підставі типових правил, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Тому на сьогодні чинним законодавством не встановлено
правил розміщення зовнішньої реклами в
конкретних населених пунктах, а лише визначені типові правила, на підставі яких повинен розроблятися місцевий нормативноправовий акт, який і був введений рішенням

Вишгородської міської ради від 30.09.2008
р. № 21/5 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді». Внесення змін до Правил також може
бути проведено тільки шляхом регулювання
з боку органів місцевого самоврядування,
а саме прийняття рішення Вишгородською
міською радою – «Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді».
Проблеми, які висвітлені в аналізі регуляторного впливу, не можуть бути розв’язані за
допомогою чинного законодавства, тому що
питання встановлення розміру плати за тимчасове користування місцем, яке перебуває
у комунальній власності міста, для розташування рекламних засобів, а також внесення
змін до місцевих правил розміщення зовнішньої реклами можуть вирішуватись тільки
місцевими органами самоврядування.
Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них
Визначені проблеми не можуть бути
розв’язані за допомогою діючого регуляторного акту, так як всі вони як раз і виникли в
період дії цього регуляторного акту.
Внесення змін до діючого регуляторного
акту можливе, але не доцільно. Для зручності застосування документу, проблеми, які
висвітлені в аналізі регуляторного впливу,
пропонується вирішити не шляхом внесення
змін до діючого регуляторного акту, а шляхом затвердження нових Правил розміщення
зовнішньої реклами у м. Вишгороді, за основу яких буде взятий діючий Порядок з урахуванням необхідних змін.
Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані
витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок
регуляторного акту
Запропонованим регуляторним актом
затверджуються нові Правила розміщення
зовнішньої реклами, якими буде встановлена більш справедливий механізм визначення
плати за користування місцем розташування
реклами для окремих типів рекламних засобів (виносних). В свою чергу зниження розміру плати та витрат на розміщення соціальної реклами підвищить ефективність самої
реклами для ведення бізнесу. Крім того, нові
Правила визначать механізм проходження
документації від надання заяви до видачі
дозволу. Суб’єкти господарювання в разі
виникнення бажання встановити рекламний
засіб у місті, при ознайомленні з Правилами
будуть точно знати куди і з якими докумен-

тами їм звертатися для отримання дозволу
на це.
Корегування діючих правил в частині виключення з них посилання на податок з реклами приведе їх у відповідність до норм діючого податкового законодавства.
Всі ці зміни приведуть у відповідність до
норм чинного законодавства відносин в галузі розміщення реклами на території міста, сприятимуть збільшенню надходжень до
міського бюджету, одночасно суб’єкти господарювання будуть нести обґрунтовані витрати на рекламу та одержуватимуть від неї
бажаний економічний ефект.
Цілі державного регулювання прийняття
пропонованого акта
Даний проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених в аналізі регуляторного впливу в цілому,
основними цілями прийняття якого є:
- забезпечити додержання прав та інтересів суб’єктів господарювання при розміщенні окремих видів реклами шляхом визначення соціально справедливого розміру
плати за користування місцем розташування
рекламних засобів;
- знизити кількість порушень, які спостерігаються при розміщенні рекламних засобів, з боку суб’єктів господарювання;
- отримати додаткові надходження в
міський бюджет від плати за користування
місцем, яке перебуває у комунальній власності міста, для розташування рекламних засобів;
- вдосконалити відносини між органами місцевого самоврядування (виконкомом
міської ради) та суб’єктами господарювання, пов’язані з отриманням дозволу на розміщенням зовнішньої реклами;
- привести окремі положення Правил, які
потребують внесення змін, у відповідність до
норм діючого законодавства.
Визначення та оцінка альтернативних
способів досягнення визначених цілей.
Аргументи переваги обраного способу
досягнення встановлених цілей
Під час розроблення даного регуляторного акту розглядалися таки альтернативні
способи досягнення визначених цілей:
1. Залишення існуючої на даний момент
ситуації без змін.
У разі не прийняття цього регуляторного акту не буде закріплений місцевим
нормативним актом механізм проходження документації для одержання дозволу на
розміщення реклами, що частково створює
передумови для порушень діючих Правил з
боку як органів місцевого самоврядування,
так і з боку суб’єктів господарювання.

Крім того, залишення розміру плати за
користування місцем розміщення виносних
рекламних засобів на теперішньому рівні
буде ускладнювати відносини в галузі розміщення реклами між органами місцевого
самоврядування та суб’єктами господарювання. Регуляторний орган наполягатиме
примушувати суб’єктів господарювання
при встановленні рекламних засобів документально оформляти дозволи та укладати
угоду на надання місця під розміщення реклами з відповідною оплатою, а суб’єкти
господарювання будуть намагатися уникнути від такої оплати, а тому і розмістити свій
рекламний засіб без належно оформленого
дозволу та укладання договору. Все це також
призводить до порушень в галузі розміщення реклами та зниження надходжень до міського бюджету.
На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи
необхідно відмовитись, оскільки розміщення
реклами в місті не повинно здійснюватися
без контролю, хаотично та з порушенням діючих Правил, при цьому існуючи проблеми
будуть тільки поглиблюватись.
Внесення змін до існуючих регуляторних
актів.
У разі прийняття рішення про внесення
відповідних змін щодо регулювання відносин в галузі розміщення реклами на території міста до існуючих регуляторних актів
можливе досягнення поставлених цілей. В
цьому разі на території міста при вирішенні
питань розміщення реклами будуть діяти два
нормативно-правових акти. Але, зважаючи
на велику кількість застосувань даних документів в роботі при оформленні дозволу на
розміщення реклами, проведення такої роботи призведе до значно більших часових та
трудових витрат з боку органів місцевого самоврядування, незручностей у застосуванні
норм регуляторних актів для суб’єктів господарювання, їх неоднозначне трактування.
Наведене свідчить, що запровадження
такої альтернативи є недоцільним.
Затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Вишгорода в новій редакції, шляхом прийняття
відповідного рішення, є оптимальнішим із
способів, за допомогою якого можливе визначення правових та організаційних засад
розміщення реклами в місті.
Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та
принципам державної регуляторної політики.
У проекті Правил чітко визначені основні напрями регулювання діяльності в галузі
розміщення реклами, які поширюються на
всіх суб’єктів господарювання незалежно від
форм власності у цій сфері.
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Аналіз регуляторного впливу до рішення Вишгородської міської ради
«Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради № 3/4 від 16.02.2011 р.
«Про встановлення єдиного податку»

Н

азва регуляторного акта: рішення Вишгородської міської
ради «Про внесення змін до
рішення Вишгородської міської ради
№ 3/4 від 16.02.2011 р. «Про встановлення єдиного податку»
1. Опис проблеми
Єдиний податок з фізичних осіб-підприємців – одне з джерел наповнення
дохідної частини міського бюджету, яка
направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери та соціальних
програм. З прийняттям Закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності» діюче
рішення Вишгородської міської ради потребує приведення його у відповідність до
чинного законодавства. Важливість проблеми у тому, що від рівня ставок єдиного
податку залежить розвиток підприємництва в місті і показники наповнення міського бюджету. Ставки єдиного податку
враховують доходи, отримані суб’єктами
господарської діяльності з кожного виду
діяльності.
2. Визначення цілі регулювання
Проект рішення «Про внесення змін
до рішення Вишгородської міської ради
від 16.02.2011 р. № 3/4 «Про встановлен-

ня єдиного податку» розроблено з метою:
- виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності»;
- оптимізації ставок єдиного податку в місті, що дозволить усунути існуючі
недоліки та проблеми з цього питання,
збалансувати інтереси суб’єктів господарської діяльності, населення, органів
влади;
- отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених
цілей
Альтернативи немає.
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Детально регламентовані розміри
ставок єдиного податку для конкретних
видів діяльності — згідно з визначеними
групами.
5. Можливість досягнення визначених
цілей у разі прийняття регуляторного
акта. Вплив зовнішніх факторів на дію
регуляторного акта
Прийняття вищезазначеного рішення
міської ради надає можливість отримати
додаткові надходження до міського бю-

джету.
На досягнення цілей у разі прийняття
цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:
- неплатежі суб’єктів підприємницької
діяльності;
- зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування.
Позитивним чинником може бути розвиток прогресивних сучасних технологій,
зокрема у галузі сільського господарства, які сприятимуть підвищенню ефективності виробництва та покращенню
підприємницького середовища в цілому.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Внаслідок затвердження регулювання в
перспективі планується збільшення кількості СПД, отже — і надходжень до місцевого бюджету від оплати податкових
зобов’язань.
7. Обгрунтування строку дії регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акта — необмежений, із можливістю
внесення до нього змін та його відміни у
разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.
8. Визначення показників результа-

тивності регуляторного акта
Результативність регуляторного акта
полягає у:
- збільшенні кількості зареєстрованих
СПД, що сплачують єдиний податок;
- збільшенні кількості найманих працівників — за рахунок розвитку підприємницького середовища;
- збільшення надходжень до міського
бюджету.
9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта
Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується
здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом.
З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі
АРВ, відстеження результативності цього
регуляторного акта здійснюватиметься
статистичним методом — шляхом аналізу офіційної інформації щодо кількості зареєстрованих СПД, які сплачують єдиний
податок, надходжень від їх діяльності до
місцевого бюджету та кількості найманих
працівників.
Вишгородський міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Вишгороді»
Прийняття запропонованого проекту
дасть можливість створити належні правові
та організаційні умови для розвитку діяльності в галузі реклами на основі розширення
конкурентних відносин, підвищення ефективності цивілізованих форм рекламного
бізнесу.
Отже, затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення
встановлених цілей, починаючи з дня його
прийняття, і дасть можливість створити умови щодо забезпечення гарантій законності у
сфері розміщення реклами, більш ефективно застосовувати регулювання розміщення
реклами, яке буде спрямовуватись на посилення економічних методів впливу як на
суб’єктів господарської діяльності, так і на
процеси, що відбуваються в цій галузі.
Опис механізмів і заходів для розв’язання
проблеми шляхом запропонованого регуляторного акту
Для розв’язання проблем, визначених в
аналізі регуляторного впливу, при підготовці
Правил в новій редакції пропонується внести
зміни.
В новій редакції Правил розміщення зовнішньої реклами пропонується змінити
затверджений механізм проходження документів для отримання дозволу та привести
його до умов сьогодення, а також в зв’язку зі
скасуванням податку з реклами виключити з
тексту Правил посилання на нього.
Обґрунтування можливості досягнення
встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта може відбутися через зміни в
чинному законодавстві в галузі реклами.
Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання,
громадян і держави
Реалізація вимог зазначеного регуляторного акта не потребує додаткових витрат з
міського бюджету. Суб’єкти господарювання
не зазнають також додаткових втрат від прийняття та подальшого застосування запропонованого регуляторного акту.
Контроль за додержанням вимог цього
регуляторного акту буде здійснюватися робочим органом відповідно до його повноважень.
Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат
Впровадження даного регуляторного

акта дозволить:
- прийняти міською радою рішення, яке
відповідає вимогам акту вищої юридичної
сили;
- створити сприятливі умови в місті для
розміщення реклами;
- забезпечити збільшення надходжень
плати за користування місцем розташування
рекламних засобів до міського бюджету .
Від впровадження регуляторного акта
негативних результатів не очікується.
Опис прогнозованих вигод та витрат у
разі прийняття регуляторного акта:
Таблиця вигод та втрат
Сфери впливу
Інтереси держави

Інтереси суб’єктів господарювання

Інтереси громадян

на дію регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів на виконання
регуляторного акту виключається, окрім змін
в чинному законодавстві в галузі реклами.
Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Обмежень строку дії регуляторного акта
немає, що дасть змогу розв’язати визначені проблеми та досягти цілі державного регулювання на весь період дії регуляторного
акту. Але у разі внесення змін до законодавства в галузі реклами на державному рівні до
запропонованого регуляторного акту можуть
бути внесені зміни, або може бути прийнято

Вигоди
Підвищення естетичних якостей міського середовища за рахунок зменшення хаотично
розміщених рекламних засобів та проведення
заходів по благоустрою за додаткові кошти, які
будуть отримані за користування місцем розташування рекламних засобів;
Збільшення надходжень платежів до бюджету
від плати за користування місцем розташування рекламних засобів за рахунок залучення до
сплати рекламодавців, які раніше самовільно
розміщували засоби зовнішньої реклами.
Розвиток рекламного середовища за рахунок
впровадження уточненого порядку отримання
дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
Підвищення естетичних якостей міського середовища

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органів
місцевого самоврядування, фізичні та
юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
Можливості впровадження та виконання
вимог регуляторного акту високі, тому що
реалізація запропонованого регуляторного
акта не потребує додаткових матеріальних
та фінансових витрат органів місцевого самоврядування з міського бюджету. Адміністрування плати за користування місцем
розташування рекламних засобів буде проводиться, як і раніше, працівниками апарату
виконкому, тому додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку держави також не передбачені.
Очікувані наслідки дії запропонованого
проекту не передбачають нанесення шкоди
суб’єктам господарювання.
Оцінка ризикe впливу зовнішніх чинників

Витрати
Відсутні

Відсутні

Відсутні

новий регуляторний акт.
Показники результативності регуляторного акта
Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити
такі показники:
- розмір надходжень до міського бюджету, пов’язаних з дією акта – передбачається
збільшення суми надходжень плати за користування місцем розташування рекламних
засобів;
- кількість суб’єктів господарювання та/
або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – всі суб’єкти господарювання, які
займаються розміщенням рекламних засобів;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням
вимог акта – не передбачається додаткових
витрат коштів та часу суб’єктами господарювання щодо впровадження запропонованих
норм, які регламентовані в проекті рішення;
- рівень поінформованості суб’єктів гос-

подарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - передбачається досягти 100% поінформованості за рахунок
розміщення на офіційному сайті Вишгородської міської ради та її виконавчого комітету,
в приміщенні Вишгородської міської ради
для вільного ознайомлення, а прийняте рішення, крім того, буде розміщено в друкованих засобах масової інформації для застосування.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності
регуляторного акту в разі його прийняття
Стосовно регулятивного акта буде здійснено базове, повторне та періодичне відстеження у терміни, встановлені статтею 10
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Базове відстеження буде здійснено до
дня набрання чинності регуляторним актом
з метою оцінки стану суспільних відносин, на
врегулювання яких спрямована дія акта.
Повторне відстеження буде здійснено
через рік після набрання чинності актом, але
не пізніше двох років з дня набрання чинності
цим актом. Установлені кількісні та якісні показники результативності акта будуть порівняні із значеннями аналогічних показників,
що встановлені під час базового обстеження.
Періодичне відстеження буде здійснено
раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності. Установлені кількісні та якісні
значення показників результативності акта
будуть порівняні із значеннями аналогічних
показників, що встановлені під час повторного відстеження.
У процесі відстеження будуть встановлені якісні значення для кожного показника
результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.
З огляду на показники результативності, визначені в аналізі регуляторного впливу,
відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом.
У рамках статистичного методу відстеження буде проведено шляхом аналізу наступної інформації щодо:
- сум надходжень до міського бюджету;
- стану розвитку підприємництва в галузі
розміщення реклами (кількість суб’єктів господарювання, які займаються розміщенням
рекламних засобів; кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами – за
даними робочого органу по книзі реєстрації
виданих дозволів).
Вишгородський міський голова
В. РЕШЕТНЯК
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Із уст Тараса...
* Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі
* Поки живе надія в хаті,
Нехай живе, не виганяй
* Доборолась Україна
До самого краю:
Гірше ляха свої діти
Її розпинають
* Брехнею, бач, вийдеш всюди,
А не вийдеш в люде
* На те й лихо,
Щоб з тим лихом битись
* За святую правду-волю
Розбойник не стане
* І забудеться срамотня
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України
* Борітеся — поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая

Оголошення
ВИШГОРОДСЬКА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА «СУЗІР’Я»
з поглибленим вивченням двох
іноземних мов і природничоматематичних дисциплін
ОГОЛОШУЄ
конкурсне приймання дітей (учнів)
до 1-го та 10-го класів.
Співбесіда з майбутніми
першокласниками відбудеться
в період
з 26 березня по 30 березня 2012 р.
за встановленим графіком,
який розміщено на сайті школи.
Додаткова інформація – за телефоном:
5-39-67, 5-39-49
Адміністрація школи

У «Сузір’ї»

У пошуках чарівної
квітки для мами
Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ,
ФОТОкадр — ТРК «ВишеГрад»

У

чні 3-Б класу спеціалізованої школи «Сузір’я»
підготували казку «У
пошуках чарівної квітки для
мами».
Петрик П’яточкін мандрує казковим світом, долаючи перешкоди для того, щоб привітати свою
маму зі святом 8 Березня. Товариші пропонують йому свою допомогу, але він відмовляється, адже
чарівну квітку має знайти самотужки. Ні Відьмочки, ні Юні Лицарі
не стали на заваді хлопчику, який
понад усе хотів донести свою любов до матусі героїчним вчинком.
Петя П’яточкін усе-таки знайшов квітку щастя і подарував
своїй матусі, яка вже зачекалася
свого сина з дальньої дороги. А
всі учні 3-Б подарували такі ж чарівні квітки своїм мамам. Концерт
викликав у вчителів і батьків теплі
емоції.

Молодіжний квартал

Вишгород

Троянди, ляльки, витинанки…

Світлана Жовтобрюх
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — Олена ІГОНІНА,
спеціально для «Вишгорода»

П

исанкарство, кераміка, ліплення, флористика, печворк, витинанки та безліч інших витворів народних майстрів були
представлені у виставковому центрі
«КиївЕкспоПлаза» на виставці-ярмарку «Медвін: Рукоділля. Подарунки для
жінок». Це свято мистецтва й краси
відбулося під патронатом Міністерства культури України, а також тих,
хто долучається до прекрасного.
Для таких тут проводилися безкоштовні майстер-класи. Одинадцять з них
показали наші земляки — Спілка майстрів Вишгорода (керівник Олена Кольвах), яка вже вп’яте поспіль бере участь
у цьому заході, і творче об’єднання «Світлиця» (керівник Світлана Жовтобрюх).
Біля наших майстринь весь час було
людно. Світлана Жовтобрюх — лікар за
професією, мама трьох дітей, красуня
— представила колекцію троянд. Вона й
сама схожа на цю квітку. Взаємна любов і
«народжувала» гарні троянди на вишитих
картинах, листівках, прикрасах.
Під час майстер-класу Світлана навчала, як зробити брошку з власноруч вишитою трояндою. Із її допомогою у кожного це вийшло пречудово!
А коли виставка закінчилась, по Світлану приїхав чоловік. У руках він тримав

Великому Тарасові
Олена ЛИТВИН,
учениця 7 класу гімназії «Інтелект»
(Гурток журналістики «Струмок» —
керівник Валентина Яковенко,
ЦТ «Джерело»)

Майстер-клас від Валерії Кольвах (перша ліворуч)
… розкішний букет троянд…
Із Оленою Кольвах кожен бажаючий
міг зробити ляльку-мотанку — оберіг,
який виготовляли ще наші прадавні предки. Для майстрині процес створення
ляльки — наповнений змісту і приємний
водночас. Свої творіння вона дарує світу
з любов’ю і надією, що лялька принесе
добро і злагоду родині.
Донька Олени Ростиславівни, наймолодша на виставці майстриня, вихованка
гуртка «Золоті ручки» Центру творчості
«Джерело» Валерія Кольвах проводила
майстер-клас з вишитої листівки. У свої
шістнадцять років вона вишила 26 чудових робіт, які можна було побачити на ярмарку.
А для тих, хто бажає навчитись мистецтву витинання, підготувала майстерклас Олена Ігоніна. Її роботи витончені й
неповторні.
— Витинанка тільки починає відроджуватись, — каже Олена, — тому хочеться, щоб якомога більше людей дізнались про неї і самі навчились творити
таку красу.
Олена Карлова представила оригінальну колекцію скатертин, вишитих у
червоно-чорних тонах і показала, як це
робити.
Поряд з класичною вишивкою сьогодні багатьох цікавить техніка декупажу.
Завдяки їй, маючи набір спеціальних засобів, можна виготовити абсолютно ексклюзивну річ. У майстрині Валентини Ви-

І до любові закликав,
Плекав він нашу рідну мову,
В житті дорогу він шукав.
Ми дуже раді його слову.

Але він був не як усі –
У тиху і в лиху годину
Він прославляв в своїй душі
Ласкаву, ніжну Україну.

Велику славу він здобув,
Як тільки-но покинув нас.
Поетом він народним був
Й навіки буде НАШ ТАРАС…

Приватний дитячий садочок

Н

соцької це виходить дійсно професійно.
Під час конкурсу декупажниць, який
нещодавно проходив у Києві, наша Валентина була найкращою. Як краща, вона
показувала й майстер-клас на виставці
«Медвін».
Навчали кожна улюбленому виду мистецтва і Ксенія Мимрікова, Раїса Іноземцева, Ната Карських, Юлія Боряк, Тетяна
Шевченко.
— На виставці-ярмарку як завжди багато нового, — поділилися враженнями
Олена Кольвах. — Тут можна не лише
придбати необхідні матеріали чи продати
щось своє. Але й почерпнути безліч нових
ідей, повчитися того, що вмієш.
А скільки тут приладдя для рукоділля,
творчості! Порадували цього разу фірми
«Повітруля» та «Україна вишивана» чудовими наборами для рукоділля. Ці роботи
залюбки вишиють і дорослі, і діти.
Безліч цікавих ідей можна знайти і в
журналі «Все про рукоділля». Тут є цікаві
уроки з фотоматеріалами від вишгородських майстринь, дитяча сторінка з майстер-класами від вихованців гуртка «Золоті ручки» Центру творчості «Джерело».
Справа, якій віддає себе Олена Кольвах та всі хто згрупувалися навколо неї у
Вишгородському міському Центрі творчості «Джерело», покликана берегти та
примножувати творчі надбання українського народу. Кожен витвір рук та фантазії майстринь приносить радість їм і
кожному з нас.

Родився хлопчик в Україні
Під славним іменем Тарас.
Стрибати він любив на сіні,
У полі він ягняток пас.

Альтернатива

і для кого не секрет, що у нашому місті — проблема з наявністю місць для дошкільнят.
А отже, одне з першочергових завдань
батьків – записати до дитячого садочка дитину одразу ж після народження.
Та що робити, коли мамі потрібно
виходити на роботу, а вільних місць
у державних ДНЗ немає? Альтернатива є — приватний дитячий садок.
Саме такий заклад — за підтримки
міського голови Віктора Решетняка
та райдержадміністрації — відкриють
у Вишгороді вже у квітні цього року за
адресою: вул. Ю. Кургузова, 6-а — при
дитячому центрі розвитку й творчості
«Абетка».
Приватний дитсадок — це невеликі

«Джерело»:
перше п’ятиріччя

групи, затишна обстановка, кваліфіковані, доброзичливі вихователі та найкращі
програми українських і зарубіжних педагогів, впроваджені на заняттях із дітьми.
Окрім садочка, у центрі працюватимуть
психолог і логопед, групи з підготовки до
школи та англійської мови, дизайн-студія,
група вихідного дня та ін. Приємною несподіванкою для батьків стане вартість
занять.
Нині групи вже формуються. Кількість
у них, на жаль, обмежена, а тому охочі відвідувати заняття чи садочок поспішіть записатися вже сьогодні! Ознайомитися з
умовами прийому, а також отримати іншу
інформацію можна за тел: (044) 221-2448, (066) 297-91-79, (063) 706-62-98 або
на сайті www.abetka.net.ua

Телепрограма

Вишгород

17 березня

2012 року
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2+2
07:20 Країна on lіne
07:35 Хазяїн у домі
07:40 Глас народу
07:45 Тема дня
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 Легко бути жінкою
11:00 Шеф-кухар країни
11:50, 20:55 Офіційна
хроніка
12:10, 18:40, 15:40, 21:35
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Вікно в Америку
13:15 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
15:55 Х/ф «Агонія»
19:00 Смішний та ще
смішніший
19:25 After Lіve
19:50 221.Екстрений
виклик. Тиждень
20:40 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:30 221. Екстрений
виклик
21:55 Вітас. Безсонна ніч
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:00 ТСН-тиждень
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:10 ТСН
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Шість кадрів
10:15 Х/ф «Самарамістечко»
13:50 Х/ф «Мріяти не
шкодить»
15:15 Х/ф «Ніжні
зустрічі»
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами-2
18:30 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 Велика різниця
23:25 Tkachenko.ua

06:20, 07:35 Ділові
факти
06:40 Стоп-10
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45, 12:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35 Х/ф «В останню
мить»
12:25, 13:30 Анекдоти
по-українськи
13:00 Море по коліно
13:55 Т/с «Менти»
15:55 Х/ф «Шерлок
Холмс»
18:45 Факты. Вечер
20:10 Т/с «Брат за
брата»
22:10 Факти. Підсумок
22:40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00 СТН.
Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз.
програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.45, 11.05, 1.10, 5.00
Мультляндія
10.15 Зроблено в
Києві
13.20, 0.10
Громадська
приймальня
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 СТН
15.10, 23.20, 2.10 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міська варта
17.45, 22.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
21.25 Гаряча лінія
«102»

06:00 Танцюють всі!

06:35 Kіds’ Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
Повернення героїв
08:40 Підйом
08:55 Х/ф «Найкраще
06:45, 14:25 М/с «Боб
літо нашого життя»
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
13:40 Т/с «Черговий
Репортер
янгол»
09:00 Х/ф «Шопо-коп»
14:40 Нез’ясовно, але
11:40, 16:50 Т/с
факт
«Татусеві дочки»
12:45, 22:45 Т/с
15:40 Битва
«Ластівчине гніздо»
екстрасенсів. Війна
13:50 М/с «Аладдін»
титанів
14:40, 15:45 Teen Tіme
18:00, 22:00 Вікна14:45 Т/с «Полювання
на монстрів»
Новини
15:50 Т/с «Нереальна
18:10 Неймовірна
історія»
правда про зірок
17:55, 20:40 Т/с
19:10 Т/с «Черговий
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
янгол»
19:35 Піраньї
20:10 Куб
19:55 Т/с «Молодята»
21:15, 22:25 Танцюють 21:50 Аферисти
23:50 Т/с «Купідон»
всі!-4

07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15
РесПубліка з Анною
Безулик
15:15 Інтелект.ua
16:15 Мотор
17:25 В кабінетах
18:15 Територія
закону
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:25 CRIME NEWS

06:00 Світ за тиждень
06:20 Ранкова
зарядка
06:30 Ф-стиль
07:00 Країна порад
08:00 - 15:00
ПРОФІЛАКТИКА
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:35 Атлас світу
тварин
22:30 Х/ф «Бабій-2»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с «Острів
непотрібних людей»
11:05 Т/с «Одного
разу в міліції»
12:15 Х/ф «В
очікуванні кохання»
15:55 Д/с «Детективи»
16:20 Жди меня
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Особисті
обставини»
22:35 Т/с «По гарячих
слідах»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с
«Охоронець-2»
11:00 Х/ф «Ментівські
війни. Епілог»
13:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Т/с «Подружжя»
22:30 Х/ф
«Примарний гонщик»

07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Надзвичайна
подія. Огляд за
тиждень
10:00 Суд присяжних
11:30 Т/с «Хвіст»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-6»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Чесний
понеділок
22:25 Школа
лихослів’я
23:10 Головна дорога
23:45 Центр допомоги
«Настасія»

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:50 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Особисті
обставини»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Робінзон»
22:35 Стислий курс
щасливого життя
23:50 Познер

06:00 Дізнайся – як
06:15 Домашній
ресторан
07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:10 Т/с
“Ранетки”
09:55 Т/с “Усі жінки —
відьми”
10:45 Comedy Woman
11:40 Інтуїція
12:35, 19:00 Одна
за всіх
13:05 Т/с “Моя
прекрасна няня”
14:10 Дом-2
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 20:30 Т/с
“Універ”
18:30 БарДак
19:30 Т/с “Дєтка”
22:30 Щоденники
Темного-2
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07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:30 Світло
09:55 Легко бути жінкою
10:55 У гостях у Д.
Гордона
11:45, 20:55 Офіційна
хроніка
11:50, 15:15 Euronews
12:10, 19:05, 15:35, 21:20
Діловий світ
12:30 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:15 Оновлене місто
13:35 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
15:00, 18:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:55 Х/ф «Ідіот»
17:55 221. Екстрений
виклик
18:25 Хокей. ЧУ.
«Донбас-2» (Донецьк) «Сокіл» (Київ)
20:50 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 22:40
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:50, 18:30 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:35 Шість кадрів
13:55 Т/с «Пончик
Люся»
14:50 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами-2
20:15, 20:50, 23:00,
23:35 Т/с «Інтерни»
21:15 І прийде кохання

06:20, 07:35 Ділові

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40, 13:20
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00, 21:35
Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Кармелюк»
14:00 Атлас світу
тварин
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваші пільги
22:30 Х/ф «Тато у
відрядженні»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 18:00, 12:00
Новини
07:10, 07:35, 08:35,
08:10 З новим ранком
09:10, 20:30 Т/с
«Особисті обставини»
11:20 Т/с «Одного
разу у міліції»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с “Таємниці
слідства-10”
18:10 Т/с
“Кровинушка”
19:00 Т/с “Свати-4”
20:00 Подробиці
22:35 Т/с “По гарячих
слідах”

09:00 Д/с
«Православні святі»
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Х/ф «Товариш
генерал»
14:20 Х/ф
«Сталінград»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
20:30 Т/с «CSI: ЛасВегас-10»
21:30 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю-8»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»

ТЕЛЕРЕМОНТ
ПРОКАТ
(067) 713-12-12

22:25 Х/ф «Блекджек»

06:30 Документальний
детектив
07:00 Т/с «Комісар
Рекс»
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст
10:30 Куб
11:35 Х/ф «Брудні
танці»
13:50 Т/с «Черговий
янгол»
14:45 Нез’ясовно, але
факт
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:10, 22:40 Зірковий
ринг
23:10 Т/с «Лікар Хаус»

06:35 Kіds’ Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 14:20 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Найшокуюче
відео
09:55 Т/с «Світлофор»
10:35 Т/с «Молодята»
11:40, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
12:40, 22:50 Т/с
«Ластівчине гніздо»
13:45 М/с «Аладдін»
14:40, 15:45 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
на монстрів»
15:50 Т/с «Нереальна
історія»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піраньї
19:55 Т/с «Молодята»
21:50 Шур-амури

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с
«Охоронець-2»
11:00 Т/с «Подружжя»
12:00 Нехай говорять
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Тюдори»

06:30 Т/с «Літєйний»
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
11:30 Т/с «Хвіст»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-6»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Перемога над
раком
22:45 Т/с «Детектив
Раш»
23:40 Квартирне
питання

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:50 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Слід
16:00, 21:30 Т/с
«Робінзон»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Стислий курс
щасливого життя
23:50 Нічні новини

06:45 «Друга смуга»

06:40 Стоп-10
07:45 Під прицілом
08:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
«Менти»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:15, 20:10 Т/с «Брат
за брата»
15:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факты. Вечер
22:10 Факти. Підсумок

07:20 Жіноча ліга
07:50 Х/ф «Супертеща
для невдахи»
09:50 Х/ф «Хінокіо»
12:10 Х/ф
«Перехрестя»
14:05 Х/ф
«Суперкрос»
15:50 Х/ф «Зоряний
шлях»
18:10 М/ф «Шрек-2»
20:00 Розкішне життя
21:00 Велика різниця
22:00 Т/с «Я лікую»
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:30 Тибет
10:30 Д/ф «Правда
про Распутіна»
11:30 Землетрус у
США
13:20 Top Gear
14:20 Легендарні
битви. Давид
15:10 Ляльковий
будинок-вуду
16:10 Зцілення вірою
17:10 Д/ф «Прокляття
скіфських курганів»
18:00 Золота стріла
Батия
18:30 Слідами
загубленої експедиції
19:00 Цар-чаша
19:30 Льодове
побоїще
19:50 Золото
степовиків
20:40 Магія для всіх
21:40 Слідами
чудотворної ікони
22:00 Сурамська
фортеця

06:00 Ранок Росії
10:05 Х/ф «Строгови»
11:10 Мультфільми
11:30 Сталін і
письменники
12:00, 15:00, 18:00
Вісті
12:25 Вісті-Москва
12:40 Т/с «Маршрут
милосердя»
13:30 Моя срібна куля
14:15 З новим домом!
15:30 Про
найголовніше
16:25Т/с «Єфросинія.
Продовження»
17:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
18:45 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
19:35 Прямий ефір
20:30 Т/с «Зроблено
у СРСР»
22:05 Т/с «Бігти»
22:50 Городок
23:40 Вісті +

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 17.45, 19.25
Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.45, 11.05, 1.10, 5.00
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 0.10
Громадська
приймальня
15.10, 23.20, 2.10 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міська варт
20.00 Т/с «Руда»
21.25 Київські історії
22.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

факти

09:15 ДАІ. Дорожні
війни
09:55, 18:25 Зброя
10:35 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:35 Х/ф «Конанварвар»
13:50 Х/ф
«Особливості
національної
риболовлі»
17:50 Ударна сила
18:50 ЧУ з футболу.
23 тур. «Металіст»
- «Карпати». Пряма
трансляція
21:15, 23:15 Проспорт
21:30 Х/ф
«Створіння-3»
23:20 Х/ф «Згадати
все»

7

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:25 CRIME NEWS

08:20 Далекі родичі
08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:00 Світ зірок
16:00 Т/с «Сваха»
17:00 Т/с «Я лікую»
18:00, 21:00 Велика
різниця
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Ще не вечір.
Іноземці у Росії
22:00 Т/с «Я лікую»
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

Ремонт квартир, офісів, будинків.
Тел: (067) 760-00-73 www.v888v.in.ua

06:00 Дізнайся – як
06:15 Домашній
ресторан
генерал»
07:05, 08:30 Мультик
08:35, 19:00 , 23:30
з Лунтіком
07:35 МалятаСвідок
твійнята
09:00, 21:30 Т/с
08:00 Телепузики
«NCIS: полювання на 09:00, 15:10 Т/с
“Ранетки”
вбивцю-8»
09:55 Т/с “Усі жінки –
10:00, 22:30 Т/с
відьми”
«Закон і порядок»
10:45, 19:30 Т/с
11:00, 20:30 Т/с «CSI: “Дєтка”
11:40 Інтуїція
Лас-Вегас-10»
12:35, 19:00 Одна
12:00 Т/с «Детективи»
за Усіх
12:35, 19:30 Т/с
13:05 Т/с “Моя
прекрасна няня”
«Літєйний»
14:10 Дом-2
13:35 Т/с «Скарби
16:05 У ТЕТа тато!
мертвих»
16:35, 20:30 Т/с
15:35 Х/ф «Строгови» “Універ”
18:30 БарДак
16:50 Х/ф «Син за
22:30 Щоденники
батька»
Темного-2
18:30 Речовий доказ
23:10 Т/с “Притулок”
06:50 Х/ф «Товариш

2+2

06:00 М/c
«Галактичний футбол»
06:30 Мультфільми
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 Таємниці
століття
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:10, 21:15, 23:50
Проспорт
09:15 Таємниці світу з
Анною Чапман
10:15 Х/ф
«Експедиція» Ноїв
ковчег»
13:00 Т/с «Пригоди
Мерліна-2»
15:00 Т/с «Солдати-8»
18:00 Ударна сила
18:35 Зброя
19:00 Х/ф «Робокоп»
21:30 Х/ф «Напад на
13-у дільницю»
23:55 Х/ф
«Створіння-3»

09:30 За Великою
стіною
10:30 Д/ф «Остання
загадка Романових»
11:30 Вбивчі вулкани
13:20 Top Gear
14:20 Ісус
15:10 Символ
піратського щастя
16:10 Яснобачення
17:10 Д/ф «Павло
Попович. Космічні
пригоди»
18:00 Дорога
правителя
18:30 Руїни великих
ідей
19:00 Хто штурмував
Зимовий?
19:30 Чаклун Петра
Великого
19:50 Справжнє життя
агента 007
20:40 Привиди
21:40 Золота стріла
Батия
22:00 Слідами
загубленої експедиції

06:00 Ранок Росії
10:05 Х/ф «Строгови»
11:10 Мультфільми
11:30 Сталін і
письменники
12:00, 15:00, 18:00
Вісті
12:25 Вісті-Москва
12:40 Т/с «Маршрут
милосердя»
13:30 Т/с «Класні
чоловіки»
14:15 З новим домом!
15:30 Про
найголовніше
16:25 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
17:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
18:45 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
19:35 Прямий ефір
20:30 Т/с «Зроблено
у СРСР»
22:05 Т/с «Бігти»
22:50 Спеціальний
кореспондент
23:45 Вісті +
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08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:25 Уряд на зв’язку з
громадянами
09:55 Легко бути жінкою
10:55 У гостях у Д.
Гордона
11:45, 20:55 Офіційна
хроніка
11:50, 15:15 Euronews
12:10, 19:05, 15:35, 21:20
Діловий світ
12:30 Наша пісня
13:25 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
15:00, 18:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:55 Оновлене місто
16:15 Х/ф «Осінь.
Чертаново»
17:55 221. Екстрений
виклик
18:25 Хокей. ЧУ.
«Донбас-2» (Донецьк) «Сокіл» (Київ)
20:50 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:25 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
10:50, 18:30 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:35 Шість кадрів
14:05 Т/с «Пончик
Люся»
14:55 Давай
одружимось
15:50 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами-2
20:15, 20:50, 23:40 Т/с
«Інтерни»
21:15 Гроші
22:15 Пекельна
кухня-2

06:20, 07:35 Ділові
факти
06:40, 15:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35, 16:30 Т/с
«Менти»
12:25, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Брат за
брата»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с «Чужий
район»
22:10 Факти. Підсумок
22:25 Х/ф «Ретроград»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.45, 11.05, 1.10, 5.00
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 0.10
Громадська
приймальня
15.10, 23.20, 2.10 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міська варта
17.45, 22.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
20.00 Т/с «Руда»
21.25 Зроблено в
Києві

06:30 Документальний
детектив
07:00 Т/с «Комісар
Рекс»
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст
12:00 Х/ф «Ти завжди
будеш зі мною»
14:05 Т/с «Черговий
янгол»
15:05 Нез’ясовно, але
факт
16:05 Битва
екстрасенсів.
Боротьба континентів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:10 Зіркове життя
22:40 Зіркове життя.
Таємниці самотності
зірок
23:55 Т/с «Лікар Хаус»

06:35 Kіds’ Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 14:25 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Очевидець
09:55 Т/с «Світлофор»
10:35, 19:55 Т/с
«Молодята»
11:35, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
12:40, 22:50 Т/с
«Ластівчине гніздо»
13:45 М/с «Аладдін»
14:40, 15:45 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
на монстрів»
15:50 Т/с «Нереальна
історія»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:35 Піраньї
21:50 Ревізор

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Кармелюк»
13:20 Мультфільми
14:00, 21:35 Атлас
світу тварин
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваше здоров’я
22:30 Х/ф «Велетень»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
09:10, 20:30 Т/с
«Особисті обставини»
11:20 Т/с «Одного
разу в міліції»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2
14:15 Сімейний
суд15:15 Судові
справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
22:35 Т/с «По гарячих
слідах»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:15, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
10:00, 21:30 Т/с
«Подружжя»
12:00 Нехай говорять
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
23:30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»

06:30 Т/с «Літєйний»
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
11:30 Т/с «Хвіст»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-6»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Перемога над
раком
22:45 Т/с «Детектив
Раш»
23:40 Дачна відповідь

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:50 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Слід
16:00, 21:30 Т/с
«Робінзон»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Стислий курс
щасливого життя
23:50 Нічні новини

06:45 Друга смуга
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Передплачуйте газету «Вишгород».

Вишгород
2+2
06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15
Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 CRIME NEWS

06:00 Дізнайся — як
06:15 Домашній
ресторан
батька»
07:05, 08:30 Мультик
08:35, 19:00, 23:30
з Лунтіком
Свідок
07:35 Малятатвійнята
09:00, 21:30 Т/с
08:00 Телепузики
«NCIS: полювання на
09:00, 15:10 Т/с
вбивцю-8»
«Ранетки»
10:00, 22:30 Т/с
09:55 Т/с «Усі жінки —
відьми»
«Закон і порядок»
10:45, 19:30 Т/с
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
«Дєтка»
Лас-Вегас-10»
11:40 Інтуїція
12:00 Т/с «Детективи» 12:35, 19:00 Одна
за всіх
12:35, 19:30 Т/с
13:05 Т/с «Моя
«Літєйний»
прекрасна няня»
13:35 Т/с «Скарби
14:10 Дом-2
мертвих»
16:05 У ТЕТа тато!
15:40 Х/ф «Строгови» 16:35, 20:30 Т/с
«Універ»
17:10 Х/ф «Рись
18:30 БарДак
повертається»
22:30 Щоденники
18:30 Правда життя
Темного-2
06:50 Х/ф «Син за

06:00 М/c
«Галактичний футбол»
06:30 Мультфільми
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 Таємниці
століття
09:00, 21:15 Новини
2+2
09:10, 21:25, 23:25
ПроСпорт
09:15, 18:35 Зброя
10:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:00 Т/с «Молодий
Індіана Джонс»
13:00 Т/с «Пригоди
Мерліна-2»
15:00 Т/с «Солдати-8»
18:00 Ударна сила
19:00 Х/ф
«Робокоп-2»
21:30 Х/ф «Вовкиперевертні»
23:30 Х/ф «Напад на
13-ту дільницю»

08:20 Далекі родичі

09:30 Край панди
10:30 Д/ф «Петро І»
11:30 Небезпечні
повені
13:20 Top Gear
14:20 Ганнібал
15:10 Фатальна
помилка геніального
афериста
16:10 Алтай. Ворота в
Шамбалу
17:10 Д/ф «Формула
кохання Олександра
Абдулова»
18:00 Слідами
чудотворної ікони
18:30 Сурамська
фортеця
19:30 Російська мумія
19:50 Генералзрадник
20:40 Бунт машин
21:40 Дорога
правителя
22:00 Руїни великих
ідей

10:05 Х/ф «Строгови»
11:10 Мультфільми
11:30 Сталін і
письменники
12:00, 15:00, 18:00
Вісті
12:25 Вісті-Москва
12:40 Т/с «Маршрут
милосердя»
13:30Т/с «Класні
чоловіки»
14:15 З новим домом!
15:30 Про
найголовніше
16:25 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
17:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
18:45 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
19:35 Прямий ефір
20:30 Т/с «Зроблено
у СРСР»
22:05 Т/с «Бігти»
22:50 Історичний
процес

08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05, 19:00 У
пошуках пригод
15:00 Ще не вечір.
Іноземці у Росії
16:00 Т/с «Сваха»
17:00, 22:00 Т/с «Я
лікую»
18:00, 21:00 Велика
різниця
20:00 Історії великого
міста
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:20 Мультфільм
06:35 Експерт на зв’язку
07:20 Країна on lіne
07:45 Тема дня
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Книга.ua
09:50 Легко бути жінкою
10:55 Основоположник
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:25 Країни від А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:45 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
16:00 Жарт
16:45 Х/ф «Живі й мертві»
19:05 Бенефіс О.Воробей
21:30 221. Екстрений
виклик
21:55 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи
23:50 Експерт на зв’язку

08:05 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:50, 18:30 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:35 Шість кадрів
13:55 Т/с «Пончик
Люся»
14:50 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами
20:15, 23:00 Т/с
«Інтерни»
21:15 Я люблю Україну
00:00 Т/с
«Одержимий»
01:00 Х/ф «Дикі
хлопці»

06:20 Ділові факти
07:40 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25, 00:35
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35, 16:30 Т/с
«Менти»
12:40, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Чужий
район»
15:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с «Чужий
район»
22:10 Факти. Підсумок
22:25 Х/ф «Ікар»
01:40 Х/ф «Ретроград»

6.00, 7.00, 8.00,15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.45, 11.05, 1.10, 5.00
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 0.10
Громадська
приймальня
15.10, 23.20, 2.10 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міська варта
17.45, 22.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
20.00 Т/с «Руда»
21.25 Прогулянки
містом

05:45, 14:55

06:35 Kіds’ Tіme
Нез’ясовно, але факт 06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:30 Документальний
06:45. 14:25 М/с «Боб
детектив
Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
07:00 Т/с «Комісар
00:55 Репортер
Рекс»
09:00 Очевидець
09:00, 18:10
09:55 Т/с «Світлофор»
Неймовірна правда
10:35, 19:55 Т/с
«Молодята»
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст 11:35, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
11:40 Х/ф «Життя
12:40, 22:50Т/с
одне»
«Ластівчине гніздо»
13:45 М/с «Аладдін»
13:55, 19:10 Т/с
14:40, 15:45 Teen Tіme
«Черговий янгол»
14:45 Т/с «Полювання
15:55 Битва
на монстрів»
екстрасенсів.
15:50 Т/с «Нереальна
Боротьба континентів історія»
17:55, 20:40 Т/с
18:00, 22:00 Вікна«Вороніни»
Новини
19:15 Спортрепортер
20:10, 22:40 Холостяк- 19:35 Піраньї
21:50 Стороннім в...
2
23:55 Т/с «Купідон»
23:55 Як вийти заміж

06:30 Київський час

06:00 М/c
«Галактичний футбол»
06:50 Огляд преси
06:30 Мультфільми
07:20 Автопілот07:00 Кумедне
домашнє відео
новини
08:00 Таємниці
07:30 Ранок із зіркою століття
09:00 Новини 2+2
07:55 Трансмісія09:15 Зброя
новини
10:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
09:10 Інвест-час
11:00 Т/с «Молодий
10:30 Час. Підсумки
Індіана Джонс.
Скандал 1920»
дня
13:00 Т/с «Пригоди
12:00 Час новин
Мерліна-3»
15:00 Т/с «Солдати-8»
13:20 5 елемент
18:00 Ударна сила
16:15 Своїми очима
18:35 Зброя
19:00 Х/ф
17:25 Сканер
«Робокоп-3»
18:15 Лісовий патруль 21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Війна»
18:40 Київський час
23:50 Х/ф «Вовки19:20 Інвест-час
перевертні»
01:30 Т/с «Молодий
22:00 Енергонагляд
Індіана Джонс.
23:25 CRIME NEWS
Скандал 1920»

05:45 Ранок на К-1
08:20 Далекі родичі
08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05, 19:00 У
пошуках пригод
15:00 Історії великого
міста. Як виростити
генія
16:00 Т/с «Сваха»
17:00, 22:00 Т/с «Я
лікую»
18:00, 21:00 Велика
різниця
20:00 Ще не вечір.
Зіркові дачники
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с
«Надприродне»
00:50 Т/с «Медіум»
01:30 Нічне життя

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Кармелюк»
13:25 Мультфільми
14:00 Атлас світу
тварин
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваше житло
21:35 Атлас світу
тварин
22:30 Х/ф «Лев
взимку»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
09:10 Т/с «Особисті
обставини»
11:20 Т/с «Одного
разу в міліції»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Особисті
обставини»
22:35 Т/с «По гарячих
слідах»
00:40 Розбір польотів

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:15, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Подружжя»
12:00 Нехай говорять.
Відчайдушні
домогосподарки
13:00 Т/с «Ведмежий
кут» «
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»
00:30 Х/ф «У гонитві
за щастям»

03:55 НТВ-ранок
06:30 Т/с «Літєйний»
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
11:30 Т/с «Хвіст»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-6»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Перемога над
раком
22:45 Т/с «Детектив
Раш»
23:40 Запах болю
00:40 Чудо-люди

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:50 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Слід
16:00, 21:30 Т/с
«Робінзон»
17:00, 02:00 Т/с
«Серце Марії»
18:40, 03:05 Давай
одружимося!
19:45, 01:00 Нехай
говорять
21:00 Час
22:35 Стислий курс
щасливого життя
23:50 Нічні новини
00:05 У контексті

06:15 Домашній
ресторан
07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:45, 19:30 Т/с
«Дєтка»
11:40 Інтуїція
12:35, 19:00 Одна
за усіх
13:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:10 Дом-2
15:10 Т/с»Ранетки»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 20:30 Т/с
«Універ»
18:30 БарДак
22:30 Щоденники
Темного
23:10 Т/с «Притулок»
00:10 Т/с «Секс і
місто»

10:05, 04:30 Х/ф
«Строгови»
11:10 Мультфільми
11:30 Сталін і
письменники. Дем’ян
Бєдний
12:00, 15:00, 18:00
Вісті
12:40 Т/с «Маршрут
милосердя»
13:30, 01:05 Т/с
«Класні чоловіки»
14:15 З новим домом!
15:30 Про
найголовніше
16:25, 02:55 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
17:10, 03:40 Т/с
«Інститут шляхетних
панянок»
18:45 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
19:35 Прямий ефір
20:30 Т/с «Зроблено
у СРСР»
22:05 Т/с «Бігти»
22:50 Двобій

06:05 Легенди
бандитської Одеси
07:00 Друга смуга
07:05 Х/ф «Рись
повертається»
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю-8»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:35 Т/с «Скарби
мертвих»
15:40 Х/ф «Строгови»
16:55 Х/ф «Заручник»
18:30 Червона капела
21:30 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Еліта спецназу.
Крапові берети

09:30 Припливи змін
10:30 Д/ф «Секрети
Леонардо да Вінчі»
11:30 Потрощені
країни
13:20 Top Gear
14:20 Військовий
обов’язок
15:10 Справжнє життя
агента 007
16:10 Золото і смерть
17:10 Друга світова
18:00 Атлантида на
березі Дніпра
18:30 Могила Рюрика
19:00 Клад
французького
імператора
19:30 Ломоносов.
Втрачена історія
19:50 Останній політ
зрадника
20:40 Яснобачення
21:40 Кам’яний
привид
22:00 Таємничий
острів
22:30 Володіння тигра
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2+2
06:50 Глас народу
07:35 Хазяїн у домі
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:25 Д/ф «Наспів на
крилах метелика»
10:00 Легко бути жінкою
10:55 Віра. Надія. Любов
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:10, 15:45 Діловий світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:45 Х/ф «Страховий
агент»
15:15 Euronews
16:00 М.Жванецький
16:40 Х/ф «Живі й мертві»
18:15 221. Екстрений
виклик
18:40 Шляхами України
19:05 Наша пісня
19:45 Жарт
20:40 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
21:00 Підсумки дня
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

9:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон - 2»
10:50, 18:30 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:35 Шість кадрів
13:55 Т/с «Пончик
Люся»
14:50 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами
20:10 Добрий вечір
21:40 Х/ф «Конанварвар»
23:55 Х/ф «Циклоп»
01:40 Х/ф «Дикі
хлопці»

05:10 Факти
05:30 Світанок
06:20, 07:35 Ділові
факти
07:40 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35 Т/с «Менти»
12:40. 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:15 Т/с «Чужий
район»
15:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:30 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Х/ф «Чужий
район»
22:10 Х/ф «Спеціальне
завдання»
00:20 Голі та смішні

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.45, 11.05, 1.10, 5.00
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 0.10
Громадська
приймальня
15.10, 23.20, 2.10 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міська варта
17.45, 22.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
20.00 Т/с «Рудо»
21.25 Нова адреса

05:30 Х/ф «Справа

06:50 Огляд преси

06:00 М/c
«Галактичний футбол»
06:30 Мультфільми
новини
07:00 Кумедне
07:30 Ранок із зіркою домашнє відео
08:00 Таємниці
08:35 Трансмісіястоліття
новини
09:00 Новини 2+2
09:10 Інвест-час
09:15 Зброя
10:00 Таємниці світу з
10:30 Час. Підсумки
Анною Чапман
дня
11:00 Т/с «Молодий
13:20 5 елемент
Індіана Джонс.
Голлівудскій каприз»
15:15 Сканер
16:15 Лісовий патруль 13:00 Т/с «Пригоди
Мерліна-3»
17:25 Не перший
14:50 Т/с «Солдати-8»
погляд
17:50 Ударна сила
18:10 Вікно в Європу 18:25 Зброя
18:50 «Волинь» 18:40 Київський час
«Шахтар»
19:20 Інвест-час
21:00 Новини 2+2
21:15 Ульотне відео
21:40 Час-Тайм
по-російськи
22:00 Вікно в Європу
21:55 Убойне відео
23:25 CRIME NEWS
23:05 Х/ф «Робокоп»

05:45 Ранок на К-1

Румянцева»

07:20 Автопілот-

08:20 Далекі родичі

06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Ваше житло
08:55 Економічний
пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Кармелюк»
13:25 Мультфільми
14:00 Атлас світу
тварин
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:50 Магія природи
18:55, 21:30
Економічний пульс
20:00 Ваші права
21:35 Пам’яті
Олександра Абдулова
22:40 Х/ф «Звичайне
диво»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
09:10 Т/с «Особисті
обставини»
11:20 Т/с «Одного
разу в міліції»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
20:30 Київ вечірній
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:15, 14:00 Т/с
«Слід»
10:00 Т/с «Подружжя»
12:00 Нехай говорять.
Тетянин день
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
20:15 Т/с
«Охоронець-3»
00:00 Х/ф «Біла
матерія»

03:55 НТВ-ранок
06:30 Т/с «Літєйний»
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 Остаточний
вердикт
12:40 Жіночий погляд.
Марія Пахоменко
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Х/ф «Козак»
19:25 Попса. Історія
всеросійського
обману
21:20 Х/ф «Ментівські
війни. Епілог»
23:30 Х/ф «Злочинне
кохання»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:50 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Слід
16:00 Т/с «Робінзон»
17:05 Чекай на мене
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Дві зірки
23:10
ПрожекторПерісХілтон
23:50 Червона зірка

07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:45 Т/с «Дєтка»
11:40 Інтуїція
12:35, 19:00 Одна
за всіх
13:05 Серіал «Моя
прекрасна няня»
14:05 Дом-2
15:05 Т/с «Хто у домі
господар?»
15:35 Чортиці у
спідницях
16:00 У ТЕТа тато!
16:30 20:00 Т/с
«Універ»
18:30 Дайош
молодьож!
22:00 Теорія зради
23:00 Т/с «Притулок»

10:05 Чорні діри. Білі
плями
10:45 Абсолютний
слух
11:30 Біблійний
сюжет
12:40 Зоряне кохання
Віталія Соломіна
13:30 Т/с «Класні
чоловіки»
14:15 З новим домом!
15:30 Про
найголовніше
16:25 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
17:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
18:45 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
19:35 Прямий ефір
20:30 Х/ф «Самотній
янгол»
22:15 Х/ф «Зойчине
кохання»
00:05 Магія кіно
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06:10 Мультфільм
07:15 Ера здоров’я
07:40 Корисні поради
08:00, 09:15 Шустер-Lіve
09:00 Школа юного
суперагента
11:50 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
12:10 Ближче до народу.
Дмитро Колдун
13:10 У гостях у Д.
Гордона
14:50 Нащадки
15:10, 17:40 Баскетбол.
Фінал Кубка Суперліги.
Півфінал
17:10 Золотий гусак
18:20 Зелений коридор
19:40 Д. Гнатюк
20:50 Кабмін: подія тижня
21:00 Підсумки дня
21:35 Зворотній зв’язок
21:45 Жарт
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Експерт на зв’язку
23:25 Шевченківський
вечір

06:20 М/с «Смурфи»

08:30 Сильні світу
сього
09:15 Невідома
планета
10:20 Пам’яті
Олександра Абдулова
11:25 Х/ф «Дівчина з
гітарою»
13:30 За сім морів
15:20 Щоденник для
батьків
15:45 Скарби
природи
16:50 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний
пульс вихідних
19:00 Т/с
«Новобранці»
20:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Розплата за
любов
21:35 Прощавай!
Пробач... XX століття!
22:30 Скарби
природи

05:10 Парк
автомобільного
періоду
05:40 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
08:30 Городок-2011
09:05 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай!
10:45 Вирваний з
натовпу
11:40 Найрозумніший
13:30 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців у
Росії»
15:50 Велика різниця
17:00 Київ вечірній
19:00 Розсміши
коміка
20:00 Подробиці
20:30 Вечірній
квартал
22:30 Х/ф «Залізна
людина-2»
00:55 Х/ф «Сахара»

05:10 «Подорож до
центру Землі». 1-2
07:15 Справжні
серії. Художній фільм
08:35 Бережись
лікарі-2
автомобіля
08:05 Світське життя 09:15 Козирне життя
09:35 Люди, коні,
09:05 Хто там?
кролики… і домашні
10:10 М/с «Тімон і
ролики
10:00 ЄвроФуд-2012
Пумба»
10:25 Квартирне
11:00 Світ
питання
11:20 Стоп-10
навиворіт-2: Індія
12:20 Провокатор
12:00 Велика різниця 13:15 Т/с «Чужий
район»
по-українському
15:20 Максимум в
12:25 Голос країни-2 Україні
16:20 Х/ф «Астерікс
15:45, 20:00 Х/ф
і Обелікс проти
«Подаруй мені неділю» Цезаря»
18:45 Факти. Вечір
19:30 ТСН
19:00 Х/ф «Діамантові
собаки»
23:45 Х/ф «Конан20:55 Наша Russіa
варвар»
21:50 «Мерехтливий»
23:45 «Вікінги проти
01:40 Х/ф «Циклоп»
прибульців»

06:00 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Кар’єра
Діми Горіна»
09:30 Журнал УЄФА
ЄВРО-2012
10:00 Х/ф «Біла
матерія»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
14:00 Т/с «Анжеліка»
18:00 Т/с «Цвіт
черемшини»
21:15 Х/ф «Полин —
трава окаянна»
23:15 Т/с «Час
Волкова»

06:35 Kіds’ Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
07:20 Х/ф
06:45, 14:20 М/с «Боб
Губко»
«Американська дочка»
07:30, 08:30, 19:00
09:25 Х/ф «Сімейний Репортер
09:00 Очевидець
дім»
09:55 Т/с «Світлофор»
16:15, 18:10 Х/ф
10:35 Т/с «Молодята»
11:35, 16:50 Т/с
«Службовий роман»
«Татусеві дочки»
18:00, 22:00 Вікна12:40, 23:45 Т/с
«Ластівчине гніздо»
Новини
13:45 М/с «Аладдін»
20:00 Танцюють всі!
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
23:55 Х/ф «Життя
на монстрів»
одне»
15:45 Т/с «Нереальна
історія»
01:55 Вікна-Спорт
17:55 Т/с «Вороніни»
02:05 Х/ф
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Світлофор»
«Ад’ютант його
21:50 Пакуй валізи
превосходительства» 00:50 Т/с «Купідон»

05:55 Легенди
бандитської Одеси
06:50 Друга смуга
06:55 Х/ф «Заручник»
08:35, 19:00, 00:40
Свідок
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: ЛасВегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Літєйний»
13:40 Т/с «Танкер
«Танго»
15:45 Х/ф «Строгови»
17:05 Х/ф «Злий дух
Ямбуя»
19:30 Х/ф
«Дніпровський рубіж»
22:30 Х/ф «Фарт»
01:10 Х/ф «Другий
подих»

09:30 Володіння тигра
10:30 Д/ф
«Володимир Ленін»
11:30 Альпійська
лавина
13:20 Top Gear
14:20 Мойсей
15:10 Генералзрадник
16:10 Привиди
17:10 Д/ф «Дракула
та інші»
18:00 Втрачена
історія
18:30 Кам’яний
привид
19:10 Таємничий
острів
19:40 Алтай. Ворота в
Шамбалу
20:30 Любов і смерть
21:20 Магія музики
22:10 Припливи змін
23:00 Т/с «Жорстокі
таємниці Лондона»

08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05, 19:00 У
пошуках пригод
15:00 Ще не вечір.
Зіркові дачники
16:00 Т/с «Сваха»
17:00 Т/с «Я лікую»
18:00 Велика різниця
20:00 Красиво жити.
Виглядати на мільйон
21:00 КВН
23:50 Т/с
«Надприродне»
00:40 Т/с «Медіум»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.30 В гостях у
Д. Гордона
9.10, 11.30, 13.25,
14.50, 1.35, 5.00
Мультляндія
9.30 Київські історії
10.00 Зроблено в
Києві
10.30 Прогулянки
містом
11.00 Ново адреса
11.50 Актуальна тема
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
19.10, 23.55
Х/ф «Гонитва за
божеством»
1.00, 23.25 СТН.
Тижневик
21.30 Х/ф «Таємничий
сад»
3.00 Муз. програма

05:25 Наші улюблені

06:15 Лотерея
«Золотий ключ»
06:45 Академія краси
07:20 Готуємо
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний
поєдинок
10:00 Квартирне
питання
11:20 Своя гра
12:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:20 Слідство вели...
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 Х/ф «Агент
особливого
призначення-2»
22:45 Т/с «Час
Волкова»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Х/ф «Ти в мене
єдина»
07:50 Грай, гармонь
улюблена!
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Ірина Антонова.
«Я давно йду
навпростець»
12:15 Середовище
проживання. Недобра
квартира
13:30 Т/с «І все-таки я
кохаю...»
16:10 Ювілейний
концерт В.Леонтьєва
18:15 Велика різниця
19:20, 21:20 Кубок
професіоналів
21:00 Час
22:20 Що? Де? Коли?
23:40 Х/ф «Маленький
Ніколя»

05:40 Т/с «Шина»

06:30 Київський час
06:50 Огляд преси
мультфільми
06:25 Неймовірні
07:10 Клуб 700
06:15 Х/ф «Кохана
історії Ріплі
07:30 Бізнес-час
жінка механіка
08:55 М/с «Боб Губко» 08:30 Світська кухня
Гаврилова»
09:35 М/с «Пінгвіни з 09:20, 15:15 Інтелект.
ua
07:40 Караоке на
Мадагаскару»
10:15 Здорові історії
Майдані
10:00 Ревізор
11:10 Трансмісія
08:40 Сніданок з
11:05 Аферисти
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
Юлією Висоцькою
12:05 Стороннім в...
13:15 Драйв
08:50 Їмо вдома
13:15 Новий погляд
14:10 Історія успіху
10:00 Зіркове життя. 14:15 Кухня на двох
14:25 Гра долі
Таємниці самотності 15:15 Дайош
16:15 Арсенал
17:20 Феєрія мандрів
зірок
молодьож!
18:15 Час інтерв’ю
13:10 Зірковий ринг
15:55 Х/ф «Джинси19:20 Тема тижня
15:50 «Холостяк-2»
талісман-2»
19:30 Машина часу
19:00 «Україна має
18:10 Х/ф «Будинок із 20:10 Портрети з
Сергієм Дорофеєвим
талант!-4»
приколами»
21:10 Велика політика
22:15 Х/ф «Службовий 20:05 М/ф «Іван
21:40 Вікно в Америку
роман»
Царевич і Сірий вовк» 22:00 В кабінетах
01:45 ВусоЛапоХвіст 22:00 Хто зверху?
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич
02:30 Х/ф
23:30 Х/ф «Примари
23:45 Тема тижня
«Американська дочка» колишніх подружок»

06:00 Легенди

06:15 Домашній
ресторан
07:05, 09:00 Мультик
06:25 Т/с «Суто
з Лунтіком
англійські вбивства»
07:35 Малятатвійнята
08:30 Х/ф
08:00 Байдиківка
«Дніпровський рубіж» 08:30 Телепузики
11:30 Речовий доказ. 09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
Мільйони з повітря
сімейка»
12:00 Головний свідок 09:40, 16:25 Єралаш
12:55 Х/ф «Фарт»
10:05 Одна за всіх
10:35 Т/с «Хто у домі
15:00 Т/с «Захист
господар?»
Красіна-2»
11:30 Т/с «Моя
19:00 Т/с «Таємниці
прекрасна няня»
12:30 ТЕТ
слідства-6»
13:25 Х/ф «Великий»
23:00 Резервісти
15:30 Лялечка-2
00:00 Х/ф «Дах світу» 16:35, 20:05 Т/с
«Універ»
01:55 Речовий доказ
18:00 Х/ф «Весільний
03:00 Агенти впливу
переполох»
05:00 Уроки тітоньки
22:30 Чортиці в
спідницях
Сови
23:00 Х/ф «Впусти
05:25 Правда життя
мене»
бандитського Києва

2+2

08:00 М/с «Бен-10:

05:45 Ранок на К-1

Інопланетна сила»

08:50 Д/п «Єдиний,

08:55 Кумедне

хто вижив»

домашнє відео

09:50 Д/п «У центрі

10:05 ПроСпорт

подій»

10:10, 21:30
ПрожекторПерісХілтон
11:00 Yesterday Lіve
13:20 Т/с “Страховики”

10:55 Д/п «Пригоди
Остіна Стівенса»
12:00 М/ф «Астробой»
13:50 Т/с «Серце

14:20. Т/с
“Страховики”
15:20 “Арсенал” “Металіст”
17:30 «Дніпро» -

матері»
17:40 Розкішне життя
18:30 КВН
21:10 Х/ф «Слухаючи

«Зоря»

тишу»

19:30 Comedy Club

23:30 Х/ф «Кулі гніву»

22:20 Убойне відео

01:00 Х/ф «Емоційна

23:25 Х/ф «Робокоп-2» арифметика»
01:40 Т/с «Клуб

02:35 Х/ф «Зламані

ляльок-2»

квіти»

06:00 Тест на
виживання
08:00 Потрощені
країни
09:00 Вбивчі цунамі
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Тунгуський
метеорит
16:50 Останній політ
зрадника
17:40 Куплю будинок
із привидами
18:30 Машини-вбивці.
Атака на людей
19:30 Бунт машин
20:30 Золото і смерть
21:00 Вакцини. Бізнес
на залякуванні
22:00 Полювання на
монстрів
23:00 Т/с “Жорстокі
таємниці Лондона”

07:35 Мультфільми
08:00 Суботник
08:30 Звичайний
концерт
09:20 Вся Росія
09:35 Х/ф «Зойчине
кохання»
11:15, 04:50
Формула щастя Марії
Пахоменко
12:25 Чесний
детектив
12:50 Городок.
Дайджест
13:20 Влада факту
14:00 Лінія життя.
Ольга Свіблова
14:50, 01:05 Х/ф
«Чекайте листів»
16:25, 02:35 Суботній
вечір
18:00 Вісті у суботу
18:50 Т/с «Свати-5»
22:15 Х/ф «Особиста
справа судді Іванової»
23:45 Біла
студія. Валерій
Тодоровський
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08:20 Корисні поради
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто у домі
хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Доки батьки
сплять
10:55 Кумири і
кумирчики
11:20 Караоке для
дорослих
12:00 Шеф-кухар
країни
12:50 Маю честь
запросити
13:40 Золотий гусак
14:10 Баскетбол
16:40 Людина року2011
20:40 Головний
аргумент
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 Пекельна

08:00 Соціальний
пульс вихідних
08:50 Мультфільми
09:00 Невідома
планета
10:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:45 Розплата за
любов
11:50 Х/ф «Комедія
давно минулих днів»
13:50 За сім морів
14:40, 18:50
Цивілізація Incognіta
14:50 Ф-стиль
16:00 Нові пісні про
головне
17:00 Прощавай!
Пробач... XX століття!
18:10 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с
«Новобранці»
20:10 Гладіатори у
природі
21:15 Х/ф «Загублені
у Мангеттені»
23:15 Світські хроніки
23:40 Кумири

06:10 Найрозумніший
07:45 Формула
любові
08:45 Ранкова пошта
з Пугачовою та
Галкіним
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Неділя з
Кварталом
11:05 Свати біля
плити
11:30 Т/с «Свати-4»
15:55 Вечірній
квартал
17:55, 20:55 Т/с
«Жуков»
20:00 Подробиці
тижня
23:05 Що? Де? Коли?
00:20 Х/ф «Рожевий
кадилак»

06:10 Мультфільми
06:20 Квартирне
питання
07:55 Ремонт +
07:10 ЄвроФуд-2012
08:40 Мультфільм
07:40 Анекдоти по09:05 Лото-забава
українськи
08:15 Т/с»Рюрики»
10:10 М/с «Тімон і
08:45 Х/ф «Міський
Пумба»
командо»
11:00 Дикі і смішні
10:40 Козирне життя
11:25 Я так живу
11:05 Інший футбол
12:05 Велика різниця 11:45 Спорт
11:50 Х/ф «Астерікс
по-українському
12:30 Х/ф «Каблучка з і Обелікс проти
Цезаря», «Місія
бірюзою»
Клеопатра», «Астерікс
16:10 Я люблю Україну на Олімпійських іграх»
17:45 Добрий вечір
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:30, 00:40 ТСН19:45 Х/ф «Індіана
тиждень
Джонс і королівство
20:15, 23:10 Голос
кришталевого черепа»
країни-2
22:05 Х/ф «Вікінги
проти прибульців»
22:45 Т/с «Інтерни»
23:40 Світське життя 00:35 Голі та смішні
кухня-2

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Огарьова,
6»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Х/ф «Полин —
трава окаянна»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
14:00 Т/с «Анжеліка»
15:00 Т/с «Цвіт
черемшини»
18:00, 19:30 Т/с
«Слідчий комітет»
19:00 Події тижня
22:30 Футбольний
вік-енд
23:30 Х/ф «Маршкидок»

7.30 В гостях у Д.
Гордона
9.10, 2.15, 5.00
Мультляндія
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
16.10 Х/ф «Таємничий
сад»
18.05 Шевченківський
вечір
19.10, 0.35 Х/ф
«Витівки шахрая»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Х/ф
«Перевдягнуті, або Як
важко бути жінкою»
23.35 Громадська
приймальня

06:00 Наші улюблені
мультфільми
07:05 Х/ф
«Непоправний брехун,
або Казка із хорошим
кінцем»
08:50 Сніданок з
Юлією Висоцькою
09:00 Їмо вдома
10:50 Неймовірні
історії кохання
11:50 Караоке на
Майдані
12:50 Х/ф «Коханий
Раджа»
15:40 Україна має
талант!
19:00 Битва
екстрасенсів. Війна
титанів
21:15 Х/ф «Наказано
одружити»
23:15 Х/ф «Звідки
беруться діти?»

05:10 Т/с «Шина»
05:50 Кліпси
06:05 Неймовірні
історії Ріплі
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Дайош
молодьож!
09:00 М/с «Боб Губко»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 ТОП-100
11:15 Хто зверху?
13:00 Шур-амури
14:10 Піраньї.
Дайджест
15:05 Пакуй валізи
17:05 Файна Юкрайна
18:05 М/ф «Іван
Царевич і Сірий вовк»
19:55 Х/ф «Машина
часу»
22:00 Люди ХЕ
23:00 Х/ф
«Романтичний злочин»

06:30 Київський час
07:10 Клуб 700
07:30, 22:25 Бізнесчас
08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:20 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
11:30 ДМБ
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Світська кухня
16:15 Фактор безпеки
17:20 Палата
17:25 Рекламна кухня
18:15 Велика політика
18:40 Київський час
19:20 Тема тижня
19:30 РесПубліка з
Анною Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія
закону
22:35 Хроніка тижня

08:55 Розлучення поросійськи
10:00 Дачна відповідь
11:20 Своя гра
12:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:20 Слідство вели...
15:20 І знову
здрастуйте!
16:20 Огляд за
тиждень
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 Центральне
телебачення
19:55 Таємний шоубізнес
20:55 НТВшники.
Арена гострих
дискусій
22:00 Х/ф
«Антиснайпер

06:50 Смак
07:20 Армійський
магазин
08:15 Здоров’я
09:10 Непутні нотатки
09:30 Доки всі вдома
10:25 Фазенда
11:15 Євгеній Леонов.
Сповідь
12:15 Х/ф «Велика
перерва»
17:10 Євгеній Леонов.
Страх самітності
18:15 Х/ф
«Джентльмени удачі»
20:00 Час
21:00 Громадянин
Гордон
22:05 Х/ф «Концерт»

05:50 Легенди
бандитського Києва
07:30 Т/с «Захист
Красіна-2»
11:30 Червона капела
12:00 Агенти впливу
13:00 Д/с
«Православні святі»
14:00 Резервісти
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-6»
19:00 Х/ф
«Ліквідатор»
21:00 Х/ф «Епоха
героїв»
23:00 Х/ф «Акула
Юрського періоду»
01:00 Х/ф
«Ліквідатор»
02:40 Речовий доказ

08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:40 М/ф «Долина
папороті»
11:05 Х/ф «Великий»
13:05 Єралаш
13:40 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:35 Чортиці у
спідницях
15:05, 19:55 Т/с
«Універ»
16:30 Х/ф «Весільний
переполох»
18:30 Лялечка-2
19:25 Одна за всіх
22:20 Бабуни & дідуни

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

13 березня відсвяткувала свій
89 день народження Євдокія
Гордіївна КОРЕНЯКО!
Дарма, що скроні вкрила сивина,
Нам плину час ніяк не зупинити.
Свій келих щастя випивай до дна,
Дай, Боже, довго жити і любити.
З повагою і любов’ю
діти, онуки, правнуки
Громада Вишгородської церкви св. Володимира
ВІТАЄ з днем народження настоятеля, протоієрея
Богдана НИКОЛИНА! Многая літа!
Я дякую, Боже, за кожен мій подих,
За кожну хвилину життя!
Сподоби життя це, як хрест мій, як подвиг,
Пронести крізь грішне буття.
Я дякую Матері Божій Марії,
Що зносить молитву святу,
За всі мої мрії, бажання, надії
І віру тверду і просту.
Любові Господньої всім вистачає —
Він Батько для блудних дітей.
І наші гріхи нам Господь пробачає,
Приймає в спокуті людей.
Господніх Чудес незбагненні творіння
Приймаю з подякою я,
Тому і стаю на щоденне моління,
І щира молитва моя!

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

05:45 Ранок на К-1
07:15 Д/п «Єдиний,
хто вижив»
08:40 Мультфільми
08:10 Д/п «У центрі
08:55 М/с «Бен-10:
подій»
Інопланетна сила»
09:10 Д/п «Пригоди
10:10 Кумедне
Остіна Стівенса»
домашнє відео
10:15 М/ф «Астробой»
11:10
12:00 Х/ф «Дорожня
ПрожекторПерісХілтон банда «4 лапи»
12:00 Yesterday Lіve
13:50 Т/с «Серце
13:20 Т/с «Страховики» матері»
17:45 Красиво жити.
17:20 «Кривбас» Виглядати на мільйон
«Таврія»
18:45 М/ф «Роги і
19:30 «Карпати» копита»
«Олександрія»
20:35 Х/ф «Троє у
21:30 ПРОФУТБОЛ
каное»
22:30 Х/ф «Війна»
22:35 Х/ф «Санктум»
00:45 Х/ф «Робокоп-3»
00:45 Х/ф «Кулі гніву»
02:25 Т/с «Клуб
02:10 Х/ф «Чорна
ляльок-2»
книга»
чемпіонів УЄФА

09:00 Циклони-вбивці
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Кудеяр —
король розбійників
16:30 Таємниця
янтарної кімнати
17:00 У пошуках
Ноєвого ковчега
17:30 Версія
Тунгуського вибуху
18:00 Втрачені скарби
Івана Грозного
18:30 Діаманти де
Шодуарів
19:30 Скарби
олігархів ХІХ сторіччя
20:30 Таємний
щоденник Гітлера
21:20 Стрибок
На постійну роботу потрібні:
вартістю 1,5 мільйона
— відеоінженер; — оператор;
22:10 Тунгуський
— журналіст; — ведуча.
По довідки звертатись за тел: (04596) метеорит
254-89 або за адресою: м. Вишгород, 23:00 Т/с «Жорстокі
таємниці Лондона»
просп. І. Мазепи, 7, офіс 53.

ТОВ ТРК «ВишеГрад»

Талановитого керівника,
гарну людину та милу жінку
Галину Петрівну
ЛИТВИНЕНКО
щиро ВІТАЄМО
з прекрасним ЮВІЛЕЄМ!
Здоров’я хочемо і
Щастя побажати,
І неба чистого,
Як волошковий цвіт,
Ніколи горя й
Прикрощів не знати,
Прожити в тихій радості
100 літ!
Ваші «ластівки» —
колектив ВМКДНЗ (ясла-садок) «Ластівка»

Підприємству, яке займається
виготовленням ліфтів, потрібен
оператор верстата з ЧПК. Повний
соцпакет, безкоштовні обіди,
відрядно-преміальна оплата.
Тел: (044) 331-51-94

Вітаємо дорогеньку сестричку
Галочку Василівну КОКОРУ із днем народження!
70 — не привід для печалі,
70 — це зрілість золота.
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Хай Бог тобі зішле здоров’я й сили,
Доступне житло
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб ти добро на цій землі творила
З любов’ю в серці ще багато літ.
Новий ЖИТЛОвий масив (с. Нові Петрівці)
З любов’ю рідні
Індивідуальне опалення кожної квартири
Приватний
дитячий
садок:
вул.
Набережна, 8-а,
Ціна — від 5000 грн/ кв. м (можлива розстрочка)
Внесок 90 % — у подарунок технічне приміщення 4 кв. м запрошує до груп (з 3 до 6 років) повного дня, яслі
короткочасного перебування (з 1 до 3 років).
Планове введення в експлуатацію першого будинку —
Запис за тел: (095) 925-71-33, (067) 467-72-76
вересень 2012-го
Довідки: (04596) 56-078; (096) 410-38-20
Колектив Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році» висловлює щире
співчуття заслуженому художнику України,
Стоматологія «Харизма-2006»
відомому скульптору Василю КЛИМИКУ у
Лікування, протезування, ортодонтія.
зв’язку із смертю його батька — Володимира
м. Вишгород, вул. Київська, 6,
Карповича, учасника Великої Вітчизняної війни,
тел: (044) 229-01-28, (097) 388-38-34
полковника запасу

Квартири у 10 км від Києва

08:00 Журнал Ліги

09:00, 12:00 Вісті
09:10, 12:20 Місцевий
час. Вісті-Москва
09:45 З новим домом!
10:00 Х/ф «Особиста
справа судді Іванової»
11:20 Мультфільм
11:30 Очевидненеймовірне
12:25 Полювання на
привидів
13:15 Більше, ніж
любов
13:55 Квиток у
Большой
14:40, 02:30 Х/ф
«Пізні побачення»
16:15, 04:05
«Сміятися
дозволяється»
18:00 Вісті тижня
19:10 ФАКТОР А
20:40 Х/ф «Алібі надія,
алібі любов»
22:15 Х/ф «Сильна
слабка жінка»
23:50 Х/ф «Кат»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

1-кім. кварт. 46 м2,
ремонт, Кургузова, 3-б,
7/9 пов., бойлер.
Тел: (067) 319-77-40
Однокімнатна квартира
1/5/36/22/7 49 тис. у. о.
Тел: (066) 660-80-80

КУПЛЮ

Погріб (цегла), шир. 1,40, дов. 2,10.
Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45

Телевізор 51ТЦ-311Д, б/в,
відмінний стан. Тел: (04596) 5-22-75
ОБМІНЯЮ
НАЙМУ

1, 2, 3-кімнатну квартиру.
1-кімнатну на 2 або 3 з
1, 2, 3-кімнатну квартиру.
Тел: (067) 760-00-73 доплатою. Тел: (066) 660-80-80 Тел: (067) 760-00-73

Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Шукаю посередника
для створення сім’ї.
Тел: (098) 373-17-87

ІНШЕ

Юридичні послуги, будь-які
правові питання. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08

Сантехнічні, зварювальні роботи, Ремонт/встановлення/перетяжка
дверей, безпіщанка, відкоси,
електрика, лінолеум, вагонка.
шпалери. Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40

Ремонт квартир/офісів/будинків. Усі види робіт.Тел: (067) 760-00-73
Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія КВ № 003426, виданий Валентині Григорівні ЖОВТОНОВІЙ,
яка проживає у с. Н. Петрівці, вул. Вишгородська, 92, що на
підставі рішення органу державної влади або органу місцевого
самоврядування, договору куплі-продажу, рішення Новопетрівської с/ради № 172 від 28 жовтня 2003 р. вона є власником земельної ділянки площею 0,1756 га у межах згідно з планом (Акт
зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів за №
010534200007), вважати недійсним.

Молодіжний квартал

Вишгород

17 березня
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Є підтримка — будуть нагороди

Знай наших!
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Т

анцювальні композиції на будьякий смак – від ніжних ліричних
до запальних та драйвових рокн-рольних, народних – у виконанні юнаків та дівчат: танцпол буквально вибухнув
молодими талантами.
Досвідчене жюрі, а у його складі визнані
танцювальні профі Вероніка Барміна, Раду
Поклітару, Тіана, Христина Шишкарьова,
Максим Антонічев, Шакіла, Христина Кропивницька та Микита Стаценко, об’єктивно
оцінювало все: від техніки до костюмів і темпераменту танцювальних колективів.
Відзначився на Міжнародному хореографічному фестивалі і наш комунальний заклад
культури — Вишгородський танцювальний
колектив «Клерико».
«Ми виклалися на всі сто відсотків. І наші
старання не залишились марними – привезли додому нагороди», – діляться враженнями
хореографи Ольга Пінчук та Аліна Кульбаба.
Весела і дружна компанія у складі 70 танцівників у чергове продемонструвала свій талант і високий рівень підготовки. Впевненості
додала і шалена підтримка батьків.
Окрім гарного настрою та нових знайомств, переможці отримали дипломи, кубки
та медалі. «Клерико» поповнив «арсенал» нагород двома кубками за друге місце і одним
– за перше, а також у номінаціях за найкращі
костюми (костюми створює Людмила Чура)
та активну участь у фестивалі.
Своїми перемогами поділилися із Вишгородським міським головою Віктором Решетняком, який завжди підтримує всі творчі
колективи й таланти.

На фото: (зліва направо) хореографи Аліна Кульбаба й Ольга Пінчук,
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, вихованка «Клерико» Марія Чура

Не рви! Не знищуй! Не руйнуй!

Команда Технічного ліцею — переможець конкурсу
Євгенія НІЛОВА, Анна
МАРТИНЕНКО,
юні журналісти Центру творчості
«Джерело»
ФОТО — автори,
спеціально для «Вишгорода»

Д

Альтернатива поліетиленовому
пакету — корзина з лози

нями у Вишгородському
районному центрі художньої творчості «Дивосвіт»
зустрічалися агітбригади юних екологів. Діти збентежені тим, що навколишній світ — Яскравий, Барвистий, Дзвінкоголосий — люди
перетворюють на Засмічений, Небезпечний. Тож мета конкурсу — не
формальне визначення переможця,
а реальна участь екологів у покращенні навколишнього середовища.
Стан довкілля спонукав команду
Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» «СТОП!» застерегти кожного,
хто губить природу. Адже людина, дбаючи про бізнес і гроші, знищує ліси, виснажує грунт. А в цей час дітям сниться
«не фанта й кока-кола, а чиста земля і

ЕКОдовкілля

Виступ команди «ДПО»
джерельна вода…»
Екологи «Сузір’я» пропонують штрафувати тих, хто засмічує довкілля, та
запровадити масове сортування сміття. Адже в Україні сміттєзвалища займають понад 160 тисяч гектарів!
— Не калічте звірів у природі — убивайте звіра у собі! — закликали юні екологи.
Хто сильніший у Всесвіті: білі сили
чи темні, які хочуть, щоб світ швидше
«потонув у брудній імлі»? І на чиєму боці
ми?..
Команді гімназії «Інтелект» поки що
доводиться констатувати: у Дніпро зливають хімікати, дерева і птахи потерпають від життєдіяльності людини.
«ДПО» — демидівські правоохоронці — стурбовані станом своєї річки Кізка, фауна і флора якої волають про порятунок. А скільки таких в Україні! І що
буде незабаром на Землі? Невже продавці повітря пропонуватимуть ще й парасольки від кислотного дощу?..
Команда «Витівки» Центру творчості «Дивосвіт» розповіла про добрі

справи юних екологів шкіл району.
Вони провели акції «Шкільне подвір’я»,
«Посади дерево», «Годівничка для птахів» та інші.
Із командою Технічного ліцею НТУ
КПІ ми віртуально подорожували Маріуполем, Кривим Рогом, Прип’яттю.
Адже насправді відвідування цих міст
може закінчитися «букетом» хвороб. І
якщо повітря псують шкідливі виробництва, то основний забруднювач землі — звичний для нас поліетилен.
Екологи пропонують альтернативу
— авоську, плетений кошик, власноруч
зшиту сумку чи навіть вузол з хустини
на палиці, як у наших прабабусь.
Оцінивши виступи, журі перше місце присудило команді Технічного ліцею,
друге — ЦТ «Дивосвіт», третє — команди гімназії «Інтелект» та Демидівської
школи.
Кожна з команд по-своєму розкрила тему, але їх заклик до кожного з
нас був спільним: «Не рви! Не знищуй!
Не руйнуй! Адже Земля — наш дім. Тут
жити нам і тим, хто буде після нас».
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Дата
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Календар

Березневий вальс

Цей день в історії
17 березня — Міжнародний день
конюшини (рос. — клевер)
1521 — Фернан Магеллан відкрив
Філіппіни
1845 — винайдено гумові стрічки
(резинки для грошей)
1845 — англієць Стівен Перрі запатентував еластичний бинт
Іменини: Олександр, Василь, Георгій, Герасим
18 березня — Міжнародний день
музеїв; Міжнародний день планетаріїв; День працівників житловокомунального господарства і побутового обслуговування
1940 — в СРСР випробувано перший танк Т-34
1869 — вперше зроблено доповідь
про відкриття Менделєєвим періодичної системи хімічних елементів
1917 — в Києві відкрито першу
українську гімназію.
Іменини: Давид, Кирило, Марк,
Онісій
19 березня
721 до н. е. — описано перше сонячне затемнення, побачене з Вавілона
1474 — у Венеції прийнято закон
про охорону винаходів — перший у
світі закон про охорону авторського
права
1953 — вперше по телебаченню показано церемонію вручення «Оскара»
Іменини: Аркадій, Ісус, Костянтин,
Максим
20 березня — Міжнародний день
астрології
1917 — головою Центральної Ради
обрано українського історика Михайла Грушевського
1921 — у Канзас-Сіті випущено у
прокат перший мультфільм, створений за участі Уолта Діснея
1934 — німець Рудольф Кухнольд
вперше випробував радар
Іменини: Анна, Антоніна, Катерина, Марія
21 березня — День Землі, Всесвітній день сну, Міжнародний день
актора-лялькаря, Всесвітній день
поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
1999 — після 478-годинної подорожі Бертран Піккар і Браян Джонс
стали першими людьми, які облетіли
Землю на повітряній кулі
Іменини: Афанасій, Володимир,
Лазар, Феодосій
22 березня — Всесвітній день
водних ресурсів
1841 — в США запатентовано виробництво крохмалю
1874 — вперше проведено гру у великий теніс
1907 — у Лондоні на вулицях
з’явилися перші таксі з лічильниками
Іменини: Василь, Микола, Павло,
Олексій
23 березня — Всеукраїнський
день працівників культури і аматорів народного мистецтва; Всесвітній метеорологічний день
1876 — російський винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку
1857 — встановлено перший у світі
безпечний ліфт
1944 — засновано Київський ботанічний сад
1997 — у Майамі під час хірургічної операції 10-місячній італійській
дівчинці пересаджено сім органів —
рекордна кількість для однієї операції
Іменини: Галина, Василиса, Анастасія, Вікторія

Вишгород
Благодійність

Маргарита ОЛАБІНА —
за дорученням ветеранів війни,
праці та Збройних сил
ФОТО — Ірина ХОМЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»
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Березня чекає кожна жінка.
З цим днем приходить до нас
така жадана весна і надія на
краще. Хочеться чогось нового, незвичайного, яскравого — хочеться
свята!
І його влаштували для нас у Благодійному фонді святої Ольги, президент
якого Володимир Малишев постарався, аби цей день став для нас дійсно
святковим.
Звучала музика і теплі привітання
чоловіків — учасників бойових дій Василя Демчука, Івана Черткова, ветеранів
Збройних сил Сергія Лагуненка, Юрія
Ільїна. Звичайно ж, і Володимира Малишева, для якого проблеми ветеранів є
першочерговими.
Привітали нас міська рада та міський голова Віктор Решетняк (добрі побажання передав начальник гуманітарного відділу Володимир Ткач.)
Ми від душі поспілкувались, поспівали пісень нашої молодості, покруж-

ляли у вальсі.
За цей гарний день у нашому житті щиро дякуємо Світлані Малишевій,
працівникам та волонтерам фонду Ірині
Хоменко та Аллі Студзинській, які приготували святковий стіл, спонсору Володимиру Бондаруку — директору МКП

«Експрес-Сервіс».
Окреме «спасибі» від нас голові Громадської ради при Вишгородській райдержадміністрації Анатолію Гальчуку за
фінансову підтримку.
Нехай добро, зроблене цими людьми, повертається до них сторицею.

Гостя з Приорки у «Сузір’ї»
Лариса ПАВЛЕНКО,
вчитель української мови та
літератури школи «Сузір’я»,
вчитель-методист
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Т

радиційно з настанням весни Україна і світ вшановують
пам’ять Великого Кобзаря
— з нагоди дня його народження та
роковин смерті. Із покоління в покоління передається невгасима сила
любові до Тараса. Тож у минулий
вівторок учні 9-х-11-х класів та вчителі спеціалізованої школи «Сузір’я»
запросили до себе директора київського Музею Т. Г. Шевченка на Приорці Надію Наумову.
Учениці 9-Б класу Анастасія Кун-

делька, Яна Безкоровайна, Ірина Квачук, Тетяна
Грель та Олександра Морозова декламували ліричні рядки поета. А у виконанні учениці 9-А класу
Анастасії Стефанівської
пролунала пісня Ніни
Матвієнко «Душа — квітка» — як підтвердження
того, що доля жінки завжди хвилювала
Великого Кобзаря. Жінку-українку він
бачив ніжною, чуйною і прекрасною.
Завуч Фаїна Ясинська представила
і запросила до слова гостю — Надію
Наумову. (НА ФОТО) Надія Григорівна
розповіла про історію створення Музею
Т. Г. Шевченка на Приорці. Звернула
увагу на те, що Шевченко свої знання

здобув наполегливою працею, що був
він надзвичайно безкорисливим, думав
про свій народ, а не про власний добробут, а його заповітною мрією була
воля для закріпаченої України: «Його
безкомпромісність, віра в торжество
справедливості на землі завжди надихатимуть наших сучасників на подвиги,
вселять віру в перемогу добра і правди».

Своя правда у своєму домі
Мілена ГЕГЕЛЬСЬКА,
вчитель Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1
ФОТО — Тетяна САМСОН,
спеціально для «Вишгорода»

Д

о 198-ї річниці з дня народження Великого Кобзаря відбулося літературно-музичне свято
«Нескорений Шевченко». Його підготували та провели вчителі та учні Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 і Вишгородської дитячої музичної школи.
Вже не вперше творчі й небайдужі
люди об’єдналися, маючи високу й благородну мету — щоб слово й музика у
пам’яті поколінь утверджували красу та
силу мистецтва.
Слово Шевченкове живе і сьогодні.
Воно хвилює, бентежить душу, навчає.
У цьому переконали всіх присутніх учні
9-А, 9-Б, 8-Б та 6-Б класів, які читали
його поезії. Біль і смуток, розпач і гнів в
їхніх голосах. Разом зі своїми вчителями
Світланою Двірко та Тетяною Самсон учні
провели присутніх стежками Кобзаря.
Окрасою заходу стали пісні на слова
Т.Г. Шевченка у виконанні учнів музичної школи та їхніх викладачів Валентини
Старенької та Ірини Бези. Кілька пісень
— «Думи мої...», «По діброві вітер віє»
та інші виконала капела бандуристів.
Мелодія «Вечір надворі, місяць на небі»
пролунала у виконанні дуету скрипалів,
пісні «Садок вишневий коло хати», «Така

її доля» співали у супроводі фортепіано
та а-капелла. Зачарував дует викладача
й учня (Валентина Старенька й Дмитро
Каримський) виконанням пісні «Виростеш ти, сину..». А «Взяв би я бандуру»
Валентина Василівна запросила заспівати всіх.
Дружина кобзаря Віктора Лісовола
Зоя Кравченко (Віктор хворіє і не міг
завітати на свято) виконала романс

Школа

«Матері».
Присутні — заступник голови Вишгородської районної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» Сергій
Прокопенко, директор Вишгородської
дитячої музичної школи Анжеліка Барнич висловили сподівання, що молодь
пронесе світом славу Шевченка і виконає його заповіт — об’єднатися, мати
«свою правду у своєму домі».

КОЛО жінки

Вишгород
Вчителі початкових класів
гімназії «Інтелект»
ФОТО — автори,
спеціально для «Вишгорода»

І

з весною люди пов’язують
свої кращі надії, сподівання. Весна дарує нам
перше сонячне тепло, дзвінкі струмочки, перші квіти. І
саме весна подарувала Світлані Пилипівні донечку Іринку,
яка тендітністю душі схожа на
перші весняні квіти – їх також
чекаєш з нетерпінням і радієш
щиро, від усієї душі.
ІРИНА ІВАНІВНА ВОЛКОТРУБ
належить до людей, котрі у похмурому грозовому небі вміють
бачити не негоду, а провісника
благодатного дощу. Цю вродливу
жінку випробування супроводжують усе життя. Доля перевіряє і
разом з тим — дарує сили, щоб
не просто пережити, а подолати, підкорити і перемогти. Ніхто
ніколи не бачив її слабкою. Бути
завжди впевненою, усміхненою,
енергійною навчила мати.
Загострене почуття справедливості, постійне прагнення
нового, невтомна робота над собою, зневага до ліні душі, вміння
бачити навколо себе інших, вміння прощати і переконання, що
все у житті має свій сенс — це її
бачення власного призначення
на землі. Вона не сприймає слів

«не можу». Вона ХОЧЕ пізнавати
світ, ХОЧЕ дарувати людям радість, ХОЧЕ бути щасливою і сама
творить свої дні. Не нарікаючи, не
скиглячи, не замикаючись у своєму світі, вміє посміхатися (коли
душа вмивається сльозами) та
боротися за своє щастя.
Одержима своєю справою,
закохана у природу і все живе,
невгамовна, ініціативна, ділова,
педагогіку обрала не випадково
— підказало серце. Ірина Волкотруб вважає: самого лише вчительського досвіду замало, мають домінувати любов до кожної
дитини, прагнення її зрозуміти,
допомогти знайти себе. Педагог
за основним фахом, Ірина Іванівна вміє робити все — будувати,
вишивати, готувати, співати... А
основне – любити. Тих, кому так
потрібна її любов.
У її великому материнському
серці цієї жертовної любові вистачає на всіх. Не лише на рідних
дітей. Зізнається, що кожен учень
– Її дитина. Ця жінка – справжня
Мадонна XXI століття, мама, котра
віддає тепло свого серця щомиті.
Рідні, друзі сердечно вітають
Ірину Іванівну з днем народження і зичать здоров’я, бадьорості,
творчого запалу та натхнення на
многая і благая літа. Ірина Іванівна жіночна, добра, кохана, ніжна, вишукана і особлива... У ній
щось є.

Столиця поряд

17 березня

2012 року
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Мадонна XXI століття

Особлива
Особливій...
Хтось побачив її у школі.
Інший – на перехресті.
Хтось стояв із нею в одній черзі.
Цей вірш — коротка ода Особливій,
Із натхненним поглядом
та посмішкою на устах...
У ній щось є... Напевне, то душа,
Трохи збентежена від правди і реалій.
Вона кудись, як завжди, поспіша,
Іде у переходи і у далі.
У ній щось є... В її ясних очах…

Поети б написали слово «щирість».
В ній паросток надії не зачах,
Не дивлячись на будні трохи сірі.
У ній щось є... Незрима таїна.
Що в пам’ять урізається гранітом.
Як присмак від солодкого вина,
Коли набридла гіркість цього світу.
І це її відразу видає.
З-поміж облич і поглядів квапливих.
Спинивши погляд, розумієш: у ній щось є…
Таке по-справжньому просте і особливе.

Закарбована мить

Марта КВІТКА, ФОТО — автор

С

ьогодні фотоапарат є мало
не в кожного. Якщо й немає
– цікавий кадр можна зафіксувати мобільним телефоном. Але
професійних фотографів – одиниці.
Якщо ж ідеться про фотовиставку
у галереї «Лавра» на Печерську, то
перш ніж ми побачили виставлені
там роботи, незалежне журі з про-

На дозвіллі

Відповіді на
циклокросворд
«Тарас Шевченко»,
надрукований
у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. Байрак. 7.
Дзвони. 10. Лани. 11. Чоловік. 12.
Миро. 17. Вітри. 18. Ромен. 26. Один.
27. Серебро. 28. Жаль. 31. Письмо.
32. Півень.
По вертикалі: 1. Байкал. 2.
«Саул». 3. Язик. 4. Дніпро. 6. Ворон.
13. Алерген. 15. Недоуки. 20. Єдиний. 22. Зеніт. 25. Злидні. 29. Зима.
30. Звір. По колу (за годинниковою стрілкою): 8. «Утоплена». 9.
Лицеміри. 14. Поговір. 16. Сережки.
19. Весілля. 21. Черевики. 23. Архімед. 24. Шарварок.

фесіоналів та фотокореспондентів
провідних ЗМІ передивилось роботи 5691 фоторепортерів, а обрало
лише 177 із 108 059 фотографій.
Виставка World Press Photo «приїхала» до української столиці з Амстердама,
де відбувся її фінал. Щороку відбираються кращі роботи з усіх кінців планети.
Своєрідною перепусткою на виставку стало фото-переможець Джоді Бібера
з Південної Африки. На ньому – 18-річна
Бібі Айша з Афганістану, якій відрізали
ніс та вуха за те, що втекла від чоловікатирана. Цим фото майстер протестує
проти свавілля чоловіків у східній родині.
Утім, кожне фото — викарбувана
мить історії. Ось робота Уве Вебера з
Німеччини «Парад кохання», що вперше
відбувся у Берліні 1989 року. У натовпі 21
особа загинула, 500 зазнали ушкоджень.
Утім, люди не відмовились від подібного,
такі паради стали культовим заходом у
всьому світі.
Кохання і смерть… Сара Еліот із США

серією фото з Кенії звинувачує жінок у
штучному перериванні вагітності – ось
наслідки аборту: закривавлена жінка, яка
чи доживе до завтра. А ось інструменти,
якими користуються підпільні «акушери», — звичайні в’язальні спиці, що мирно лежать на долоні. Жахливо. Щороку у
Кенії від кримінальних абортів гине 2 600
жінок, а 21 000 потрапляють до лікарень з
ускладненнями від негігієнічної процедури. Є привід і нам замислитися…
Загинути можна і на спортивній
арені. Громадськість б’є на сполох, вимагає заборонити кориду в Іспанії, аби
зберегти життя людей і тварин. На фото
Густаво Кеваса (Іспанія) бик простромляє рогом горло матадора до гортані,
ламає щелепу. Дивно, але тореро вижив після серії вдалих операцій і знову
вийшов на арену.
Перше місце у номінації «Спортивні
оповідання» — за портфоліо Адама Претті з Австралії. Але вражає й спортивне
фото Йорана Ечекурі з Бразилії, коли

Стефано Унтер Гінер (Італія).
2 місце у категорії «Природа»
один із трьох бігунів на 2 000 метрів з
перепонами перечіпляється і падає вниз
головою.
Виставка фото – унікальна. Це той
випадок, коли краще раз побачити, ніж
сто разів почути. До 22 березня є можливість у кожного жителя Вишгорода подивитись фото на власні очі (для пенсіонерів вхід безплатний).

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

Некролог

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

На 59-му році життя пішла від нас
Лідія Тарасевич. Підступна хвороба вкоротила їй віку, посиротила дітей. Лідія Василівна встигла виростити сина і доньку та залишити про
себе добрі спогади в усіх, хто її знав.
Де б не працювала – у КПЖ і КГ,
Фонді держмайна чи у відділі культури та туризму ВРДА– всюди Лідія Тарасевич відзначалась відповідальним ставленням до роботи,
акуратністю та точністю бухгалтерського обліку, добрими відносинами із співробітниками. Її поважали за стриманість і сердечність, професіоналізм і душевність.
Глибоко сумуємо з приводу цієї втрати. Співчуваємо рідним та близьким покійної.
Колектив відділу культури та туризму
Вишгородської райдержадміністрації,
редакція газети «Вишгород»

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
17.03.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

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

Пам’яті колеги

14

17 березня

Баскетбол

Давид і Голіаф
Олег КОВТУН,
президент Федерації
баскетболу Вишгородського
району

Т

риває чемпіонат Київської області з баскетболу серед чоловіків.
Нашій команді (МБК «Вишгород») залишилися ще дві зустрічі, після яких сподіваємося
увійти в плей-офф. Там і будуть
розіграні обласний Кубок та
призові місця.
Четвертого березня у Вишгородській районній ДЮСШ ми зустрічалися з лідером нашої групи
– БК «Удар» (м. Переяслав-Хмельницький). Переяславцям потрібна
була лише перемога (престиж),
адже одну гру вони програли у
своїй групі баскетбольному клубу «Хижаки» (смт Глеваха). Цього
разу «удача» дійсно посміхнулася:
протягом усього матчу в завзятій боротьбі мінімальна перевага
в очках була за нами, і тільки на
останній хвилині ми пропустили
дві контратаки. Як результат – БК
«Удар» 86 : БК «Вишгород» 84.
Але найцікавіше було попереду
– гра, що відбулась 11 березня.
Так вийшло, що через травми та
з інших причин, БК «Вишгород»
не зміг приїхати на матч у повному складі. Що й говорити, в нас
навіть не було запасних гравців.
Суперник – БК «Вікінги» (смт Васильків) – підготувався дуже добре: кількість заявлених гравців
перевищувала наших у 2,5 рази
(усього 13 із граючим тренером).
Зріст деяких перевищував 2 м.
Звісно, це нас збентежило, але
про поразку ніхто навіть не думав.
Описати цей матч, чесно кажучи, не можу, його краще було побачити. Скажу одне – наші хлопці
виявили не просто бійцівський
характер (боєць може програти),
вони завоювали цю перемогу
саме завдяки своїй вірі. Було дуже
важко, розрив по очках становив
12 проти нас, але по ходу гри ми
були технічнішими – часто міняли
стратегію, що й дало свій результат. Уже після другого періоду я
від хлопців почув: «…ми їх зробимо…» і зрозумів, що перемога
– справа часу. Напружено болісними були останні хвилини: одна
неправильна дія могла завдати
нам поразки, але ми вистояли.
І після фінального свистка крик
перемоги всієї нашої команди
пролунав у вухах супротивників.
Ми пройшли це випробування. Від усього серця вітаю наших
хлопців з перемогою! Статистика
очок МБК «Вишгород»: Олександр
Гуцул (25), Віталій Радзивелюк
(16), Микита Ожог (14), Дмитро
Комлік (9), Роман Стрельников,
Олег Ковтун. БК «Вікінги» 61: МБК
«Вишгород» 64.

Спосіб життя

2012 року

Вишгород

«Краще один раз побачити, ніж сто разів почути»
Дмитро ПРОСУКОВ,
лікар-ендоскопіст

Ц

е висловлювання
абсолютно
точно
відображає
суть ефективності
гастроскопії — єдиного методу, що
дозволяє побачити
стравохід, шлунок і
12-палу кишку зсередини, дізнатися причину хвороби, поставити точний діагноз і призначити правильне й ефективне лікування.
Чому ми боїмося обстеження?
Найчастіше лікар, на жаль, змушений призначати лікування наосліп, за принципом
«пальцем в небо», обертаючи процес лікування
на лотерею: вгадав — не вгадав.
Це тому, що лише одна згадка про таке дослідження, як гастроскопія, у багатьох людей
відбиває будь-яку охоту обстежитися, і пацієнт просить лікаря призначити йому лікування
без гастроскопії. При цьому ризикує власним
здоров’ям, адже навіть за незначнішими скаргами можуть ховатися такі серйозні захворювання, як виразка або пухлини.
Коли без гастроскопії не обійтися?
Необхідність гастроскопії не викликає сумнівів, якщо пацієнт скаржиться на біль, печію,
нудоту, «ледачий» шлунок. Якщо ви хочете переконатися, що здорові, особливо коли вам за
45, а найближчі родичі мали хворий шлунок,
поліпи, пухлини, без гастроскопії не обійтись.

Гастроскопія в запитаннях і відповідях
1. Лікарю, а чи можна в інший спосіб обстежити шлунок?
Так, але ні ультразвук, ні рентген не такі
точні й ефективні, як гастроскопія. Сучасний
ендоскоп — це складний прилад, що дозволяє
лікареві бачити зображення зі збільшенням, і
не пропустити жодної деталі, змін кольору і
поверхні, навіть розміром 1-2 міліметри, що
дуже важливо для виявлення не лише хвороби, а й її перших ознак. Крім того, застосування спеціальних барвників (індикаторів) дозволяє виявити передпухлинні стани та пухлини
на надранній стадії, коли їх можна позбутися
навіть без хірургічної операції.
Можна зробити миттєвий аналіз на інфекцію у шлунку (Helicobacter Pylori), яка викликає різні форми запалення, виразки і пухлини. Можна взяти біопсію для дослідження
шматочка шлунку під мікроскопом. Все це робиться відразу, за одне дослідження методом
гастроскопії, — найкращою і найбільш точною
діагностикою захворювань стравоходу, шлунка і 12-палої кишки.
2. Добре, я розумію, що гастроскопія
може виявити причину того, що мене турбує,
але як довго триває дослідження? Мені вже
дивилися шлунок в іншій клініці, і лікар зробив
все за пару хвилин. У вас також швидко?
У багатьох випадках це — недовга процедура, всього кілька хвилин. Це залежить від
досвіду і майстерності лікаря. Крім того, кваліфікований лікар-ендоскопіст проводить дослідження у відповідністі із стандартним міжнародним протоколом: оглядає всі ділянки,
приділяє увагу кожній деталі, а при виявленні

захворювання ретельно досліджує це місце,
іноді виконує додаткові тести, щоб поставити
точний діагноз.
Уявіть собі, що у літака, на якому ви збираєтеся летіти, під час його перевірки перед
зльотом було пропущено пару етапів діагностики тому, що механіки намагалися закінчити
роботу швидше. Захотіли б ви летіти на цьому
літаку? Тому твердження «чим швидше, тим
краще» — невірне, правильніше сказати —
«чим точніше — тим краще».
3. Один і той же ендоскоп використовується у різних пацієнтів, а це означає, що під час
гастроскопії можна заразитися яким-небудь
інфекційним захворюванням. Чи правда це?
Ні. Ендоскоп та інструменти до нього
дезінфікуються після кожного дослідження
(відповідно до стандартних українських і міжнародних протоколів) з використанням спеціальних розчинів, що виключає будь-який
ризик передачі інфекції від одного пацієнта до
іншого.
4. Лікарю, припустимо, що мені зробили
гастроскопію і не виявлено жодного захворювання, чи значить це, що все було зроблено
марно?
Насамперед ви матимете достовірну інформацію про те, що стравохід, шлунок і 12пала кишка у повному порядку, і що причиною
болю можуть бути захворювання інших органів шлунково-кишкового тракту, які мають
аналогічні ознаки. Як без аналізу крові неможливо уявити справжній стан будь-якого
хворого, так і без гастроскопії не можна точно
поставити діагноз, призначити правильне лікування.

Чарівні ручки малесеньких майстринь
Розмовляли Анастасія КУЧЕР,
Олександра МАРЧУК,
Школа юних журналістів ЦТ «Дивосвіт»
(керівник — Ольга Думанська)
ФОТО — Валентин Василевський,
спеціально для «Вишгорода»

В

еликою популярністю у дітей та
їх батьків користується гурток вишивки та аплікації з привабливою
назвою «Чарівні кольори» Творчого центру
«Дивосвіт». Про гурток та його керівника
Любов Янішевську по місту ходять легенди.
Мами дівчаток, які в ньому займаються, як
по «циганській пошті», передають позитивні відгуки іншим мамам, і доходить до того,
що усіх бажаючих неможливо прийняти в її
групи. Один із витворів учениць цього гуртка отримав перше місце в номінації «Стилізована ялинка» на обласному етапові Всеукраїнської різдвяної виставки «Новорічна
композиція».
— Любов Василівно, який ваш витвір так
справив враження на журі, що воно присудило за нього перше місце? — запитуємо у
керівника гуртка.
— Це декоративна ялинка 1 м 20 см заввишки. Вона дійсно дуже оригінально виглядала,
адже була зроблена з маленьких подушечок.
Усі мої учениці протягом певного часу шили різні за розміром та кольорами подушечки — від
крихітних до великих.
Шилися вони вручну в одному стилі, тільки
кольори тканин, аплікацій, малюнки звіряток і
оздоблення кожна дівчинка обирала сама. Знаходили в книжках картинку звірятка, що сподобалося, переносили малюнок на тканину, вирізали, потім пришивали на фон швом гладієвий
валик, вишивали оченята, носики, ротики та
вусики своїм обранцям, далі вже цей фоновий
клаптик накладався на основу подушечки зигзаговим швом. Коли оздоблення було готовим,
набивали подушечки синтапоном, пришивали
бісером петельку — і деталь ялинки готова.
— Ця ялинка була об’ємна чи пласка?
— Зісподу — пласка, а з лиця — об’ємна. З
оргаліту вирізали гострим трикутником пласку
основу, обшивали зеленою тканиною, з лицьового боку на витвір пришивалися подушечки пірамідою — від долу найбільші, другий ряд трохи
менші, потім ще менші й менші. А на вершечку
була найменша подушечка у вигляді сердечка.
Для того, щоб витвір був схожий на колючу ялинку і був пухнастим, з обох боків зверху
донизу приклеїли відбитки дитячих рук. Кожна
учениця обмалювала свою правицю на кольоровому папері, вирізала і власноруч приклеїла
свій відбиток.
Ялинка мала дуже привабливий, веселий
вигляд, мало того, що вигравала усіма барвами

кольорів, то ще й з кожної подушечки до вас поГурток вишивки та аплікації
сміхалося якесь кумедне звірятко.
— Хто придумав назву гуртка «Чарівні
кольори»?
— Вона виникла сама по собі. Коли нам
дали перше приміщення, я стала його прибирати. Вимітаючи сміття з кутків та завалищ,
раптом побачила, що з-під шафи викотилися
кольорові олівці. Вони вигравали такими барвистими відтінками, що я була у захваті й сама
до себе промовила: «Які чарівні кольори!». Прийшла додому й розповіла про це синові, а він і
каже, чом би не назвати так гурток. Я з ним погодилася.
— У Вас так багато дітей у групі, чи встигаєте з кожним працювати індивідуально?
— Обов’язково, адже найкраще заняття —
це індивідуальний урок. Взагалі, ми рідко збираємося усі разом, на заняття діти приходять
невеликими групками по 7-8 учнів. Показую їм,
як тримати голку, як проводити стежок, а потім
розсаджую дівчаток, які працюють над одним і
тим же швом так, щоб вони мали змогу підглядати і вчитися одна в одної.
Саша Голівець
— Якій роботі у вашій групі надається педемонструє свої вироби
ревага — вишивці чи аплікації? — запитуємо
в учениць Саші Голівець, Евелини Гупиченко,
Карини Небрат, Анни Грищенко, Євгенії Кузнєцової, Валентини Подобєдової. Вони навпереРозпочинав роботу наш гурток в Будинку
бій розповідають:
культури «Енергетик», а коли там виникли не— Ми ретельно вивчаємо усі шви, які можна порозуміння з приміщенням, ми приходили до
використовувати як в аплікації, так і у вишивці. І, неї додому і продовжували заняття. Коли перещо найголовніше, зразу починаємо працювати йшли в ЦТ «Дивосвіт» — дуже зраділи, стало
над картиною, з чого б вона не робилася. Біль- набагато цікавіше. Тут ми можемо більшою груше того, в кожній аплікації використовується пою збиратися, нам пропонують брати участь у
вишивка. Як же їх розділити? Нам і те, і те порізних конкурсах і фестивалях.
добається.
Такий несподіваний успіх, що наші маленьЗа три роки занять в гуртку кожна зробила кі подушечки, зібрані в ялинку, настільки спо8-10 робіт і безліч маленьких виробів, які пода- добалися, що отримали перше місце. А кожна
рувала мамі, рідним і друзям на дні народження учасниця — грамоту. І нас пригостили смачним
й інші свята. Хтось вишиває хрестиком букети тортом.
квіток, хтось робить
аплікації з улюбленими казковими героями. Усі мріють про
виставку особистих
картин.
Ми на заняттях не
тільки вишиваємо, а й
співаємо різноманітні
пісні, колядки. Взагалі Любов Василівна — наша улюблена
вчителька, вона не
байдужа до дітей,
кожному
приділить
увагу, за кожного вболіває, розповідає нам
цікаві історії, читає
Любов Янішевська зі своїми вихованцями
статті.

Людина

Вишгород
Зустрічі

Многая літа Любомиру Гузару

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

С

воє 79-річчя єпископ Української греко-католицької церкви
Любомир Гузар зустрів у Вишгороді, з яким його пов’язує чимало.
(Початок див. у № 10’2012)
Людина — істота суспільна. І оскільки всі
ми є Божі творіння, велика Божа родина, то й
суспільство має жити за двома заповідями:
понад усе любити Бога і любити ближнього,
як самого себе.

Дар життя нам дає Бог через наших батьків, а ще дарує віру і таланти (покликання до
чогось). Ближнім же допомагати зовсім не
важко: сповняй заповіді, нагодуй голодного, напої спраглого, відвідай одинокого, подумай, що можеш для ближнього зробити…
Добро ближньому — добро Богові.
Зустріч переходила від високих матерій
до найбуденніших і знову — не просто до релігійних, а до філософських питань.
Як знайти свій Божий шлях? Приглядатися до своїх нахилів, здібностей, у чому
можеш якнайкраще проявити себе. Вчителі, душпастирі, хресні батьки в цьому мають
допомогти. Але починається все, звісно, із
сім’ї, що має бути дружною і люблячою. Не
сваритися, та й не терпіти грубості, налагоджувати стосунки у родині терпляче й постійно, а головне — з любов’ю. Відмовлятися
від так званих шкідливих звичок, звертатися
по допомогу до Бога і до інших людей. Дотримуватися дошлюбної цнотливості, яка є
найбільшим доказом любові. Любов до дітей
має бути розумною: розрізняти, що безпечно, що небезпечно, навчати оборонятися від
дій Антихриста.
Люди у залі слухали уважно, і знов сипалися записки: «Завдання подружжя — виховувати дітей. А як дітей нема?» «Люди одружуються: 1) для освячення один одного; 2)
для виховання дітей; 3) вінчання — це свідчення того, що Бог є з подружжям, коли воно
до нього звернеться», — відповідав Блаженніший.
Ішлося й про екуменічний рух, про те, що
претендує очолити його чимало — і кожен
запрошує, так би мовити, у своє коло. Та,
попри конфесійну поділеність (греко- й римо-католики, православні, протестанти…),
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Юридична
консультація

«Як умру,
то поховайте …»

Марина КОЧЕЛІСОВА
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5 квітня 2012 р. ініціативна група «Першого грудня» скликає Національний круглий стіл «Вільна людина у вільній країні» — загальнонаціональну дискусію навколо
спільних духовних цінностей та завдань суспільного розвитку (з участю знакових постатей із різних регіонів та різних суспільних сфер, лідерів думки – науковців, істориків,
журналістів, діячів культури та громадських діячів).
Ініціативна група «Першого грудня» створена в 20-ту річницю референдуму. В її
складі — відомі представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, Кардинал Любомир Гузар, Іван
Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський. Ініціативна група «Першого грудня» вбачає своєю місією встановлення в країні правил гри, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях і які
сьогодні є затребуваними українським суспільством.
ми всі однаково люди, і найперша допомога
ближньому — шукати і бачити не різницю, а
однакове, тобто людське. Про ставлення ж
до тих, хто називає себе атеїстом, агностиком чи ніяк себе не називає, а просто живе
по-людськи, — Любомир Гузар порадив читати Послання Апостола Павла до Римлян:
«… слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить
добро».
В історії будь-якої церкви були різні часи.
Греко-католиків, зокрема, в Україні іще 3040 років тому переслідували за віру. Та роль
священика за останні дві тисячі років не змінилася: слуга Божий, духовний провідник,
натхненник і заохочувач; а церковна громада утримує священика, щоб він міг жити.
Щоправда, змінилося суспільство, а відповідно, й громада. Тому Любомира Гузара запитали й про таке: «Україна посідає «славне»
місце по корупції. Чи є корупція у церкві — і
як її подолати?» «Вона є всюди, — відповів
єпископ, — бо церква є частиною суспільства й у церкві є Божий і людський елементи. Але є різниця: 10 гривень чи 10 мільйонів
гривень…».
Зустріч закінчилась на музичній хвилі.
«Многая літа» проспівала Блаженнішому
Кардиналу Любомиру Гузару в його день народження вишгородська греко-католицька
громада, до якої приєдналися всі присутні.
Зустріч із Любомиром Гузаром нагадувала розмову з Апостолом, настільки високими
й мудрими були його відповіді. Спілкування
особисте, в більш тісному колі, додало дещицю нового і справило на мене дуже приємне враження. Любомир Гузар доречно
жартував і не забув про жодного із загального кола. За столом — стриманий і скромний,
наїдками не перебирає. Уважно й до кінця
слухає того, хто до нього звертається.
Із того, що мені говорили вишгородці —
учасники зустрічі, залишилися без відповіді
деякі запитання: наприклад, про вибачення Папи Іоанна Павла ІІ за всі прикрі події,
що мали місце в історії церкви (до речі, він
не почув у відповідь: — Вибачаємо, і ви нам
вибачте); про пенсійне забезпечення священиків (оскільки церква відділена від держави, духовні лідери церковних громад, що
десятиліттями їх згуртовували, разом будували храми, на старість, бува, залишаються
без матеріальної підтримки). Блаженніший
— практично сліпий, тож відповідав на ті записки, які йому читали вголос.
І взагалі — якщо така постать, як Любомир Гузар, присвятив своє життя Богові, доречно виконати його пораду — читати

Біблію: там є відповіді на всі запитання, і кожен знайде свою.
Любомир Гузар — єпископ Української греко-католицької і кардинал католицької церкви; з 25 серпня 2005 р.
по 10 лютого 2011 р. Верховний архієпископ Києво-Галицький — предстоятель Української греко-католицької
церкви (осідок у Києві). Один із учасників ініціативної групи «Першого грудня».
Народився 26 лютого 1933 року в родині Ярослава та Ростислави (з роду Демчуків) у Львові.
Навчався у львівських народній школі
та гімназії, в українській гімназії в Австрії, в
малій духовній семінарії у США.
Член Пласту. Капелан молодечих таборів Спілки Української Молоді (СУМ).
30 березня 1954 року висвячений на
священика, 2 квітня 1977 року — на єпископа.
Маґістр і доктор богослов’я. Викладач у
Папському Місійному університеті, протосинкел Львівської архієпархії в Римі.
У 1993 р. повернувся до України.
Духівник у семінарії, єпископ-помічник
глави УГКЦ, в. о. апостольського адміністратора УГКЦ. 2 квітня – 14 жовтня 1996
р. — екзарх Києво-Вишгородського екзархату з титулярним престолом Ніси Ликійської.
Має орден «За заслуги» ІІІ ст., ордени
князя Ярослава Мудрого V, IV і III ст. — за
визначний особистий внесок перед Українською державою у відродження духовності, утвердження ідей милосердя і злагоди
в суспільстві, багаторічну плідну церковну
діяльність

Рятувальники та депутати обійшли Лебедівку...

березня 2012 р. у зв’язку із загибеллю двох людей похилого віку у
с. Лебедівка голова сільської ради,
сільські депутати та інші представники державних служб обійшли 80 житлових будинків.
Виявлені значні порушення правил облаштування пічного опалення та електромережі. Працівники Держтехногенбезпеки роздали пам’ятки
з дотримання правил пожежної безпеки та пояснили людям, що саме в їх будинках є загрозою, що може призвести до виникнення пожежі.
У Лебедівській ЗОШ І-ІІІ ст. інспектори провели
урок на тему «Пожежна безпека у побуті».

Ольга СІРЯК,
м. Вишгород
«Я – інвалід Великої
Вітчизняної війни, самотня. І що старшою
стаю, то більше замислююсь над тим, якими
будуть мої останні дні,
як мене поховають.
Чула, що таких, як я,
ховають безкоштовно.
Хотілось би знати, які
для цього потрібні документи?»
Порядок безкоштовного поховання померлих (загиблих) учасників
бойових дій, інвалідів
війни, а також осіб, які
мають заслуги перед
Батьківщиною, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2004 року
№ 1445.
Згідно
з
Постановою,
надаються
такі
безкоштовні
послуги:
оформлення угоди-замовлення на поховання;
доставка
ритуального приладдя; надання
транспортних
послуг;
організація і проведення
поховання; придбання
вінка з жалібною стрічкою; копання могили;
кремація; встановлення
надгробка.
Вартість
ритуальних
послуг не має перевищувати середню ціну
відповідних ритуальних
послуг у регіоні.
Витрати на поховання
учасників бойових дій та
інвалідів війни відшкодовуються із бюджету.
Для оформлення безкоштовного поховання
виконавець
волевиявлення або особа, яка
зобов’язалась поховати
померлого, подає міському голові такі документи: заяву, копію документа, що засвідчує
особу, копію свідоцтва
про смерть, копію документа, що підтверджує
статус учасника бойових
дій або інваліда війни
(копія посвідчення або
довідка з військкомату).
У випадку, коли поховання здійснено за
власний рахунок, витрати відшкодовуються
в межах середньої ціни,
що склалася у регіоні,
з наданням накладної,
квитанцій в органи праці
та соціального захисту
населення.
Витрати на безкоштовне поховання осіб, що
мають особливі заслуги
перед
Батьківщиною,
несуть місцеві фінансові
органи за рахунок субвенції з Державного бюджету до місцевого.
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