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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Наші у Вишкуві
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Позашкілля спортивне і творче

Знай наших!

ФОТО — Аліна РИБАК, Ольга ДУМАНСЬКА та юні
фотокори журналістського гуртка ЦТ «Дивосвіт»,
спеціально для «Вишгорода»
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У вчителя така влада...
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День Незалежності-2012
по-вишгородськи

>
а-Фішка

Вишгород спортивний: що, де, коли?
ДЖЕРЕЛО: Управління фізкультури і спорту
Вишгородської міської ради,
відділ молоді і спорту Вишгородської РДА
8 вересня — День фізкультури і спорту.
На вишгородському стадіоні «Енергетик» в суботу й неділю 8 і 9 вересня — волейбол, баскетбол, теніс, групи здоров’я, дитячий та ветеранський футбол.
У яхт-клубі «Енергетик» — 42 вітрильницька регата на Кубок «Енергетика».
Субота 8 вересня, село Демидів — відкриття другої черги спорткомплексу ФК «Діназ». На новому
стадіоні — чимало цікавого і корисного.
Приходьте, змагайтеся, вболівайте та приєднуйтесь до здорового способу життя.
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Шановні педагоги, дорогі учні, студенти!
Щиро вітаю з Днем знань – справжнім всенародним святом мудрості,
доброти і людяності.
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і
водночас нелегкий шлях до пізнання,
до нових звершень, до самостійного
життя.
Бажаю усім школярам, студентам
на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети.
Переконаний, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

сприятимуть цьому – високі стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної дитини.
Найщиріші слова подяки – вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів
нашої держави. Їх мудрість і великодушність залишається з вихованцями
на все життя.
Нехай цьогорічний Першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну родину!
Зі святом, дорогі друзі! Щасти
вам!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

4, 5, 13
Від першої особи

Ви — багатство і
перспектива держави
Президент України привітав
українців із Днем знань і початком нового навчального року.
Віктор Янукович іще раз наголосив, що освічені люди — інтелектуальний потенціал нації,
підґрунтя її економіки та найголовніших реформ. Президент
подякував педагогам і запевнив,
що державна влада й надалі докладатиме зусиль, аби престиж
викладача, учителя, вихователя
зростав, а їх труд належним чином цінувався.
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Патріотичні
мотиви

РОЗВИВАЙСЯ,
знамено соборності!

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

На площі перед адмінбудинком у Вишгороді 23 серпня на День Державного прапора
зібралися керівники міста та району, представники громадських організацій, установ,
підприємств, мешканці Вишгорода.
ривітали присутніх зі святом та закликали бути патріотами Батьківщини голова
Вишгородської райдержадміністрації
Олександр Приходько, голова районної ради
Олександр Носаль та Вишгородський міський голова Віктор Решетняк. Благословили країну та її
святі символи протоієрей церкви св. Володимира УП о. Богдан Ніколин та о. Тарас Валах (Собор
Вишгородської Богородиці).
Почесне право підняти прапор під патріотичні мотиви надали представникам старшого і молодшого поколінь — першому керівнику Вишгородського району, голові районного виконавчого
комітету з 1973 по 1977 р. Василю Буткевичу та
голові молодіжної громадської ради при Вишгородській райдержадміністрації Руслану Духоті.

П

Вишгород
Державний реєстр виборців

Перевірка та уточнення
персональних даних
Р. МАРТИНЕНКО, начальник
відділу ведення Держреєстру
виборців

Синьо-жовті барви вплелися в українську історію з XIII століття. Засновник Львова король
Данило Галицький 1256-го року подарував своєму синові герб міста – золотого лева на блакитному тлі

Актуалізація бази даних Реєстру триває постійно. І це двосторонній процес. Щодня виправляють помилки, видаляють
двійників, щомісяця до нашого
відділу надходять відомості про
зміну персональних даних виборців.
кість Державного реєстру
значною мірою залежить
від якості наданих відомостей, а також від активності самих
виборців, звернення яких спеціалісти відділу постійно розглядають.
Щоб не було неправомірного
включення (невключення) або недостовірних відомостей, просимо
виборців звертатися до відділу ве-
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дення Державного реєстру Вишгородської райдержадміністрації для
уточнення персональних даних. Помилки буде виправлено раз і назавжди.
Увага! Згідно з постановою ЦВК
від 1 квітня 2011 року №57, виборці
можуть тимчасово змінити місце голосування без зміни виборчої адреси.
Чекаємо виборців за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка 1, 4-й поверх, каб. 84. Прийом
у робочі дні з 8:00 до 17:15, обідня перерва – з 13:00 до 14:00.
Отримати довідки можна за тел:
(04596) 22-696, 22-665.
При собі необхідно мати паспорт громадянина України або
тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства).

Коротко про різне
КРЕДИТИ ТА БОРГИ
Україна випустила єврооблігації на 1
млрд доларів під 7,95% річних. Термін погашення – 4 червня 2014 року. Процентний
дохід виплачується щороку 4 червня і 4 грудня, починаючи з 4 грудня 2012 року. 8 червня
2010 року Україна отримала від російського
Зовнішньоторгбанку на 6 місяців кредит у
розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту
Державного бюджету під 6,7% річних з правом трикратної пролонгації. Кредит планують погасити за рахунок продажу урядових
облігацій на внутрішньому ринку.
ЗА ПІРАМІДИ – ШТРАФ І ТЮРМА
Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг затвердила допрацьований проект Закону «Про заборону фінансових пірамід в Україні». За створення або
сприяння створенню пірамід передбачається штраф від 100 до 200 неоподатковуваних
мінімумів (1700- 3400 грн) або обмеження
волі на термін від 1-го до 3-х років. За повторну організацію схеми вводиться покарання у вигляді 3-5 років обмеження або позбавлення волі.
ФІЗКУЛЬТУРА БЕЗ ОЦІНОК
Із 1 вересня замість оцінок з фізкультури
у середніх школах ставитимуть заліки. Враховуватиметься і відвідування спортивних
секцій. Про це повідомив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.
ПРИЗОВ ДО АРМІЇ У ДВА ЕТАПИ
Корективи у призов внесли наступні вибори. Перша відправка у військо пройде з 5
по 12 жовтня, друга – з 1 по 23 листопада.
Усього восени призвуть 18 900 юнаків, що на
8 000 менше, ніж минулого року.
КАБМІН ОБМЕЖИВ ШВИДКІСТЬ
Кабмін врегулював додаткові обмеження швидкості дорожнього руху, які вводитимуться тимчасово і постійно. Тимчасові обмеження дозволеної швидкості вводяться
винятково в місцях проведення шляхових
робіт, масових і спеціальних заходів, екстре-

мальних випадків.
Постійні обмеження вводяться на небезпечних ділянках доріг та вулиць (круті
повороти, обмежена видимість, звуження
шляху), у місцях розміщення нерегульованих
пішохідних переходів, стаціонарних постів
ДАІ, біля дошкільних закладів, шкіл, дитячих
оздоровчих таборів.
Швидкість руху автотранспорту у населених пунктах не має перевищувати 60 км/год.,
житлових і пішохідних зонах – 20 км, поза населеними пунктами – 90 км, на автострадах
– 130 км/год.
ПЕРЕВІРИМО ШКІРУ!
У травні поточного року відбувся всеукраїнський місяць боротьби з раком шкіри.
Всіх охочих обстежили безкоштовно. Із 368
000 людей виявлено 2000 випадків раку шкіри, 1800 пацієнтів відправлені дообстежуватись до онкодиспансерів.
У листопаді – повторна акція. У країні
створюється карта родимок, яка дозволить
спостерігати за їхніми змінами з допомогою
спеціальних апаратів. Такі фотоапарати є
у двох приватних центрах Києва, двох приватних клініках Одеси і в державній лікарні
Луганська.
ВАЛЮТА БЕЗ ДОКУМЕНТІВ
Із 31 серпня фізичні особи-нерезиденти
і юридичні особи отримали право ввозити
іноземну валюту в Україну без документів, які
підтверджують її зняття з банківських рахунків. Не знадобляться ці документи і при вивезенні валюти. Такі зміни вніс Національний
банк. Вимога письмового декларування наявних коштів у сумі понад 10 тис. євро існує
з 2008 року.
УКРАЇНСЬКИХ АВТІВОК ПОМЕНШАЛО
За 7 місяців поточного року українські
автовиробники скоротили випуск продукції
майже на 20% у порівнянні з минулим роком,
що пояснюється відсутністю державної підтримки та програми стимулювання попиту
населення. Лідерами продаж стали іномар-

ЧервоноХресні новини

ки. Вітчизняні автівки зайняли у рейтингу
тільки третє місце.
КЕРЧ ЗАМІСТЬ ЯЛТИ
З початку року у Криму побувало 4 млн
туристів. Це на 5,8% більше, ніж минулого
року. Але приріст відзначений на непопулярних раніше курортах, у віддалених місцях півострова, особливо у Керчі, Феодосії,
Роздольному, Чорноморському. Престижні
Ялта, Алушта, Алупка та інші місця Південного берега Криму недорахувались відпочиваючих. Ймовірно, через високі ціни на житло
та продукти харчування.
НАЙВРОДЛИВІШІ ЖІНКИ УКРАЇНИ
Популярне світове видання The Most
Beautiful Women видало книгу «Найвродливіші жінки України», в яку увійшли 50 найчарівніших представниць нашої країни. За
версією видання, це артистки Надія Васіна
та Ольга Сумська, співачки Ані Лорак, Віра
Брежнєва, Таїсія Повалій, Гайтана, а також
Оксана Марченко, Ірина Бережна, Анна Седокова, Єва Бушміна та інші.
БЕЗКОШТОВНИЙ ПРОЇЗД ЛИСТОНОШ
До Дня Незалежності броварські листоноші отримали можливість їздити безкоштовно на громадському транспорті.
Окрім цього привілею понад 30 поштарів
отримали грошову премію від мера Броварів
Ігоря Сапожка. А Київська обласна дирекція
«Укрпошти» нагородила кращих листонош
почесними грамотами, подяками та грошовою надбавкою до заробітної плати у розмірі
50 відсотків.
БОГДАНА СТУПКУ НАГОРОДИЛИ
24 серпня, у День Незалежності України,
Президент Віктор Янукович підписав указ
про нагородження великого українського актора премією ім. О. Довженка
Згідно з цим документом, державною
премією у 2012 р. посмертно нагороджено
актора театру і кіно, лауреата Шевченківської премії, художнього керівника театру ім.
І. Франка Богдана Ступку. Розмір премії ста-

новить 100 тис. грн.
Видатний актор помер 22 липня 2012
року. Похований на Байковому кладовищі.
У СУБОТУ – ДО ШКОЛИ
Згідно з навчальним планом, затвердженим Міністерством освіти, новий навчальний
рік розпочнеться 1 вересня, у суботу – Днем
знань. Заняття проводитимуться за семестровою системою: 1 семестр – з 1 вересня
по 28 грудня; другий – з 14 січня по 24 травня
(і 25-го – для шкіл з шестиденкою). Державна підсумкова атестація для учнів 4-х класів
проводитиметься з 13 по 21 травня, для випускників 9-х класів – з 28 травня по 11 червня, для випускників 11-х класів – з 27 по 31
травня. Канікули починатимуться і закінчуватимуться у звичайні терміни.
До 1 вересня абсолютно всі першокласники отримають підручники, тираж яких – 4
млн 345 тис. прим. Їх виготовлення обійшлося державі приблизно в 63 млн грн. При цьому середня ціна підручника для україномовних шкіл є рекордно низькою – 12, 8 грн. Крім
того, з випередженням на рік розпочалось
виготовлення підручників для другого класу, які використовуватимуться у 2013-2014
роках.
***
Про заходи до Дня підприємця
читайте у наступному номері

Соціальні ініціативи Президента України

Магнітом — по хворобах Для дітей, пенсіонерів та інвалідів
Володимир НАГОРНЮК,
полковник мед. служби
Гарний подарунок отримали
ветерани Великої Вітчизняної війни та й усі мешканці міста. Це —
портативний медичний магнітотерапевтичний апарат «АМТ-2».
Подібний був колись у нашій Вишгородській центральній районній
лікарні і «прослужив» вірою і правдою 15 років.
ерелік показань для лікування цим апаратом надзвичайно великий. Утім, у
нього практично немає протипоказань. Можна успішно лікувати хвороби кістково-м’язової системи,
остеохондроз хребта, неврологічні,
гінекологічні, дитячі — терапевтичного профілю.
Декілька років ми шукали спон-
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сорів, оскільки апарат дорого коштує.
І ось, нарешті, така людина знайшлася. Олександр Олексійович
Приходько — голова Вишгородської
райдержадміністрації, член Партії
регіонів, придбав лікувальний апарат
за власні кошти і передав його у користування людям.
Велике спасибі Вам, Олександре Олексійовичу, і низький уклін від
ветеранів. Уже три місяці «АМТ-2»
успішно працює у Вишгородському
медико-соціальному центрі Товариства Червоного Хреста України.
Але не всі знають про можливість
безкоштовно скористатися ним,
щоб позбутися своїх хвороб.
Охочих пройти курс лікування
магнітотерапією чекають за адресою: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5 — з 9:00 до 16:00, крім суботи
та неділі.

Управління праці та соціального захисту
населення Вишгородської райдержадміністрації

Зросла
державна
соціальна
допомога
інвалідам, пенсіонерам та дітям з малозабезпечених сімей. При цьому для дітей
рівень забезпечення прожиткового мінімуму
збільшується на 10%, а для дітей одиноких
матерів, які не перебувають у шлюбі, а також для
дітей, у яких один або обоє батьків є інвалідами І чи
ІІ групи, та дітей-інвалідів — на 20 %.
омісячну державну соціальну допомогу у
грошовій формі мають право отримувати
малозабезпечені сім’ї, які постійно
проживають на території України. Розмір цієї допомоги
— це різниця між встановленим (Законом України
про Державний бюджет на відповідний рік) рівнем
забезпечення прожиткового мінімуму для сім`ї та її
середньомісячним сукупним доходом, що не може
бути більш як 75 відсотків від рівня забезпечення
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прожиткового мінімум для сім’ї.
Із 01 липня 2012 року підвищений рівень
забезпечення прожиткового мінімуму складає:
— для дітей (зріс із 50% до 75% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку): віком до 6 років
– 687,75 грн, віком від 6 до 18 років – 858 грн;
— для пенсіонерів та інвалідів (зріс із 80% до
100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність) — 844 грн;
— для працездатних осіб (21% прожиткового
мінімуму) – 231,42 грн.
Нагадуємо, що з минулого року запроваджено
доплату для малозабезпечених сімей, що виховують
дітей віком від 3 до 18 років. Із 1 січня 2012 р. цю
доплату збільшено майже удвічі: вона становить на
кожну дитину віком від 3 до 13 років – 120 грн, а на
кожну дитину віком від 13 до 18 років – 230 грн.
Роз’яснення за адресою: м. Вишгород, вул.
Набережна, 6-а, за тел: (04596) 5-44-75; факс (04596)
5-44-75; e-mail: upszn@inbox.ru.

Вишгород

Вишкув прийняв
вишгородських гостей
Влас. інф.
16 серпня у польському місті Вишкув побували заступник голови Вишгородської міськради Олександр
Ростовцев та начальник юридичного відділу Юрій Матлушинський. Їх зустріли: заступник бургомістра Вишкува Адам Фрост і начальник відділу розвитку культури і
спорту муніципального управління Лідія Степковська.
ишгородців знайомили з інфраструктурою Вишкува, побували вони і на екскурсіях у м. Пултуска та
Варшава.
На святковому концерті з нагоди Дня Вишкува виступив
вінницький колектив «Водограй», який теж гостював у Польщі, а тижневий візит українських гостей закінчився Святом
врожаю.

В

Наше місто

1 вересня

3

Вп’яте – до Болгарії

Лист у номер

Леся ОСАДЧА, Олена КАЛУТОВА, Катерина
БОДНАРЧУК, Сергій ХАРИТОНЧУК – батьки
оркестрантів
Уже протягом п’яти років дитячий духовий оркестр «Водограй» влітку відпочиває у Болгарії.
Таку можливість наші діти мають завдяки міському голові Віктору Решетняку та депутатам міської
ради, які завжди дружно підтримують його пропозицію про фінансування цієї поїздки.
и перебували у Болгарії з 12 по 28 серпня.
Але згідно із статусом оркестру, репетиції
не припиняються ні на день. Навіть у Болгарії, де цього літа оркестр виступив перед жителями та
туристами передмістя міжнародного курорту Варна.

М

Зібралося чимало слухачів, які щиро аплодували юним
оркестрантам.
Отже, діти і купались, і загоряли, і відпочивали – та
водночас працювали, відточували свою майстерність.
Про популярність нашого оркестру свідчили схвальні
відгуки місцевих жителів, які могли годинами слухати
чудові мелодії.
Кожного разу разом із дітьми до Болгарії їдуть і деякі батьки – виключно за власний рахунок. Адже в оркестрі – до півсотні дітей від 8 до 17 років, і керівнику
Ярославу Глєбовичу потрібна допомога у догляді за
такою строкатою «аудиторією».
Щиро дякуємо депутатам і міському голові за чудово організований відпочинок юних оркестрантів! Наші
діти гратимуть ще краще, прославляючи рідне місто.

Грабіжнику не дали втекти… люди та міліція
Надія БОРИСЕНКО,
вчитель Вишгородської ЗОШ №1
Ми часто дивимось по телевізору гостросюжетні фільми про буденну роботу міліції, карного
розшуку. На екрані майже завжди все закінчується добре – злодіїв знаходять, вбивць карають. Тоді ми кажемо: – Ну, це ж кіно!
навіть не думаємо про те, що подібна історія
може статися з тобою.
27 серпня білим днем біля кіоску церкви Бориса і Гліба в центрі міста молодик вирвав з моїх рук
сумку з документами, мобільним телефоном, грошима, ключами, кредитними картками. Я закричала
і побігла за ним. Та куди там з хворими ногами? Допомогли перехожі, які підказали, у який будинок він
сховався. Це – дев’ятиповерхівка на просп. І. Мазе-
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Побратимство

2012 року

пи, 13/9, другий під’їзд.
Мій колишній учень Євген дав мені мобілку, і я викликала міліцію. Оперативники прибули за хвилини.
Молодик не встиг втекти. У підвалі було ще
п’ятеро чоловіків, які пиячили на ящиках. Мешканці
під’їзду розповіли, що три квартири в оренді – господарі здають їх одиноким чоловікам. В одній з квартир
і переховувався злодій.
Щиро дякую небайдужим вишгородцям, а також
оперативникам районного відділу внутрішніх справ
Руслану Паладійчуку, Олегу Мартинову, Богдану
Гарбару, Андрію Марущуку, Олександру Бершацькому, Ігорю Молчанову та помічнику дільничного Вадиму Шупрудьку – вкрадене мені повернули.
А вишгородців закликаю повідомляти міліції про
злачні місця, де пиячать та порушують наш спокій
кримінальні елементи.

Клас, як новенький
Емілія НЕМИЛОСТИВА,
класний керівник 6-Б класу Вишгородської
ЗОШ №1, батьківський комітет
Минає півстоліття, як відкрила двері вишгородська ЗОШ №1 – найперша у місті.
радиційний дзвінок і цього року запросить
учнів до класів, які деякі учні можуть і не
впізнати. Так разюче змінився їх дизайн та
внутрішнє наповнення.
Приміром, у 6-Б наче додалося світла через
металопластикові вікна, які не тільки естетичні, а й
енергозберігаючі. А подбали про це керівники рай-
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держадміністрації та міський голова Віктор Решетняк.
Сяє новим лінолеумом підлога, покладена завдяки Асоціації роботодавців Вишгородщини
(Юрій Колодзян, Валерій Виговський, Юрій Попов).
А нові двері встановлені завдяки депутату обласної
ради від ПР Руслану Пірському.
Активно допомагали у ремонті класу батьки Вікторія Лакко, Тетяна Попова, Людмила Голівець,
Алла Каплунова та інші.
Щиро дякуємо усім за таку допомогу – і депутатам, і робітникам, і батькам, які небайдужі до організації навчання підростаючого покоління.

Пориви ліквідовано
Влас. інф.
Останнім часом по місту в різних місцях
з’являються смугасті огородження, за якими піднімають асфальт і проводять якісь ремонтні роботи. Це
працює Вишгородське районне комунальне підприємство «Вишгородтепломережа».

У вересні день народження святкують:
1 вересня – Віктор Максимович ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
депутат міськради VI скликання
3 вересня – Ольга Миколаївна ШМАТКО, спеціаліст ІІ
категорії виконавчого комітету міськради
5 вересня – Ярослав В’ячеславович ГЛЄБОВИЧ, керівник оркестру-студії «Водограй»
5 вересня – Олексій Григорович ПОЛІЩУК, депутат
міськради VI скликання
6 вересня – Тетяна Володимирівна ДОБРОХОТОВА,
провідний спеціаліст виконавчого комітету міськради
14 вересня – Дмитро В’ячеславович КОРНІЙЧУК,
депутат міськради VI скликання
15 вересня – Валентина Вікторівна СУПРУН, депутат
міськради VI скликання
20 вересня – Любов Вікторівна ЛИСЕНКО, спеціаліст
І категорії виконавчого комітету міськради
25 вересня – Микола Олександрович ПУГАЧ, член
виконкому
28 вересня – Наталія Михайлівна КИСІЛЬ, директор
Вишгородського ЦТ «Джерело»
Бажаємо, вам, дорогі іменинники, у житті радості, у
справах – мудрості, в дружбі – вірності, а в серці – кохання!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Теплі новини

Як повідомив нам головний інженер ВРКП Віктор
Алексеєв, експертним шляхом по місту виявлено 12
поривів тепломережі. По трубах під тиском (труби
«прокачували» під тиском) — і це були планові роботи.
Станом на 30 серпня ц. р. всі пориви уже ліквідовано. Тож міська мережа опалення, за інформацією
тепловиків, готується до осінніх і зимових холодів.

Компенсаційні виплати

Непрацюючим особам,
що доглядають за інвалідом
Управління праці та соціального
захисту населення Вишгородської
райдержадміністрації
Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року
№ 558, непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім
осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна
виплата.
озмір її становить, виходячи з прожиткового
мінімуму для працездатних осіб:
15 відсотків — фізичним особам,
які надають соціальні послуги інвалідам I групи;
10 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II
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групи та дітям-інвалідам;
7 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.
Фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, компенсація призначається у зазначених розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні
послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає
соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв
разом із необхідними документами. Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку проводяться за
рахунок коштів місцевих бюджетів.
По довідки звертайтесь за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна 6-а або за телефонами: (04596)
52-634, 25-055.

Школи
Вишгород
4 1 вересня 2012 року
Чекаємо на
50-річчя – з капітальним ремонтом
інтелектуалів
Іван БОНДАРЕНКО

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Інна ШУБКО,
директор ВРГ «Інтелект»
На початок минулого навчального року у гімназії «Інтелект» був 41
клас: 1-4-х класів – 17, 5-9-х – 19,
10-11-х – 5. І навчально-виховний
процес відбувався в дві зміни. Тож
поетапне переведення на режим роботи в одну зміну – гостре питання.
Навчання в гімназії у 2011-2012 н. р.
проводилося державною мовою у 38
класах, у трьох – російською.
2011-2012 н. р. педагогічний колектив працював над
розв’язанням
науково-методичної
проблеми:
«Впровадження
здоров’яформуючих та здоров’язбережних
технологій у навчально-виховний процес
як найбільш важлива умова фізичного та
духовного здоров’я дитини».
І для цього в гімназії вже є відповідна база, яка поповнилась новим обладнанням: інтерактивна математична
дошка (подарунок до 1-го вересня 2011
р. віце-губернатора Я. Москаленка),
ноутбук (подарунок до Дня вчителя від
мецената Е. Багмута), фотоапарат (подарунок до Дня вчителя від Спілки роботодавців Вишгородщини), захисна
сітка на вікна спортзалу (спортивний
клуб «Фортеця»), переносний екран
(подарунок на Останній дзвоник-2012
від випускників гімназії).
За батьківські кошти придбано захисні двері у кабінет інформатики,
стільці та інформаційні стенди, жалюзі,
меблі, замінено світильники, відремонтовано електромережу.
(Далі на стор. 13)

У

25 грудня 1962 року засновано Вишгородську загальноосвітню школу
№1 І-ІІІ ступенів. Багато чого змінилось з того часу – добудовано цілий
корпус, але без ремонтів споруда втрачала свій колись бездоганний вигляд. Саме тому до оновлення класних приміщень за свій кошт долучились батьки, а на нові вікна та капітальний ремонт спортзалу більше мільйона гривень виділила Вишгородська райдержадміністрація.
же встановлено 210 металопластикових вікон, ще 20 – чекають заміни. А
ось у спортзалі змонтують не лише євровікна, а й над ним поміняють покрівлю, облаштують вентиляцію, освітлення, підлогу та пофарбують стіни.
Ремонт на особистому контролі тримають перший заступник голови облдержадміністрації Ярослав Москаленко, голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько та Вишгородський міський голова Віктор Решетняк. Всю роботу завершать до початку навчального року. Директор школи
Олег Тимченко поділився з редакцією: у наступному році на школу чекає капітальний ремонт – заміна тепло- й електросистем, а також усього даху.
Отже,своє 50-річчя перша у місті школа зустрічає ударними ремонтами.
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Вчимо мови та математику
Світлана ЛОЗИЦЬКА, директор с/ш «Сузір’я»
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я» у 2012-2013
н. р. гостинно відкриває свої двері 25-й раз. Попри молодий
вік, проблеми даху, утеплення вікон, заміни обладнання існують вже не перший рік.
2012 році Вишгородською районною радою нарешті було
виділено кошти на ремонт даху, заміну вікон на енергозберігаючі.
У «Сузір’ї» якісно відремонтовано класи, замінено освітлення,
придбано сучасні меблі (парти, стінки тощо), плазмові панелі, встановлено (протягом минулого навчального року) 6 мультимедійних
систем.
Ми працюємо під девізом: «Школа створена для дитини, а робить школу школою вчитель».
У нашому навчальному закладі створено програми роботи з обдарованими дітьми: «Обдарованість + творчість» і «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі».
Вже третій рік поспіль експериментально впроваджується в
освітню діяльність науково-педагогічний проект «Росток». У старших
класах поряд із філологічним профілем (іноземна філологія), відповідно до Статуту школи, відновлено інформаційно-технологічний
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профіль, який дає можливість учням поглиблено вивчати інформатику та математику.
Використання технологій особистісно орієнтованого навчання
дають вагомі результати. За останні три роки кількість переможців
предметних олімпіад II (районного) етапу невпинно зростає: 27, 33,
40 — відповідно. У 2012 році «Сузір’я» має 5 переможців предметних
олімпіад III (обласного) етапу та перше місце з німецької мови у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України.
У 2012-2013 н. р. поріг нашої школи переступлять 106 першокласників. До уваги батьків: у «Сузір’ї» працюють групи продовженого дня!

Волонтери в школі «Надія»
Марта КВІТКА
ФОТО – автор

Вони ще точно не знають, скільки новачків прийме цього навчального року районна школа для дітей з обмеженими можливостями «Надія», але, окрім випускників,
продовжать навчання 20 дітей з Вишгорода
та 11 із району. Новачки прийдуть до школи з путівками районного відділу освіти.
е єдина у районі та й на Київщині
школа, де діти з обмеженими фізичними та розумовими можливостями
отримують середню освіту і можуть за бажанням продовжити навчання у технікумах, професійно-технічних училищах, вузах. Вчителі
пишаються колишніми випускниками, які знайшли себе у взуттєвій промисловості чи кухарській справі, стали юристами, вчителями.
Школі «Надія» 19 років. І якщо ви запитаєте
про найзаповітніше бажання її вчителів, кожний скаже про нову школу. Адже приміщення
дитячого садочка, де міститься школа, розраховане на малюків, а не на учнів, які потребують індивідуальних занять. Воно конче потрібне тим, хто чекає на дитсадок роками. Кілька
років тому його передали школі «Надія» через
нестачу у місті дітей. А зараз – у нас дитячий
бум.
Цю
проблему
згодом
обов’язково
розв’яжуть, оскільки нею переймається «хресний батько» школи — Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк. А поки що цей заклад
упорядковується, ремонтується завдяки державному бюджету, внескам спонсорів, волонтерам, особистій допомозі міського голови.
Директор тут із грудня минулого року — колишній працівник цієї школи В’ячеслав Зігура,
енергійний молодий керівник, який підтримує
будь-яку ініціативу педагогічного колективу чи
просто волонтерів, згодних зробити хоч щось
корисне для дітей.
Останніх привів вишгородський волонтер
Олексій Ростовський – непосидючий, ініціативний, креативний юнак з купою ідей (про них
писала наша газета). І — з порогу:
— Може, дітям вашим іграшки потрібні чи
солодощі?
А у відповідь — несподіване:
— А чи не могли б ви змонтувати нам кабі-

Випускник
Ліцею —
студент КПІ
Лариса САВЧУК, директор
технічного ліцею НТУУ «КПІ»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ц

У рік 15-річчя з дня заснування
(у 1997-му) педагогічний колектив
Технічного ліцею, як завжди, слідує
настановам видатного педагога В.
Сухомлинського: «Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним,
найдорожчим, що є в житті, — людиною. Від нас, від нашого вміння,
майстерності, мистецтва, мудрості
залежать її життя, здоров’я, розум,
характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль
у житті, її щастя».
ому неабияке значення має фахова майстерність. У нас працюють три вчителя-методиста,
6 мають педагогічне звання «старший
вчитель», 1 — Відмінник освіти України;
вищу кваліфікаційну категорію мають
дев’ятеро із 17 педагогічних працівників.
У травні ц. р. 23 ліцеїста закінчили
фізико-математичний та економічний
класи. Гордість випуску-2012 — Поліна
Квачук та Єлизавета Помиткіна нагороджені золотими медалями «За особливі
досягнення у навчанні»; є переможці ІІІ
та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад; учасники конкурсу-захисту
робіт Малої академії наук та переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
«Зерна доброти»; учасники команд-переможців Інтернет-олімпіади «Відкрита
природнича демонстрація», легкоатлетичного кросу «Пам’яті героїв Чорнобиля» та турніру з футболу шкільного кубку
до Євро-2012; члени команди екологічної агітбригади, яка посіла ІІ місце
на етапі обласного етапі конкурсу, та
інтелектуальна еліта ліцеїстів – команда «Мозаїка» — неодноразовий переможець інтелектуальних ігор, фіналіст
інтелектуальних ігор Київської області.
Далі на стор. 13
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НАДІЙні молоді вчителі
нети для навчання?
Олексій обіцяв подумати, а назавтра привів своїх однодумців – Юрія Макаренка, Влада
Дулапчія, депутатів міськради Олексія Момота
та Максима Макаренка. Прийшли й інші хлопці
та дівчата, яких він знає тільки за ім’ям. Майже
місяць удень цей ударний загін працював на
своїх посадах, а ввечері монтував стіни. Хоча
монтажником не був жоден із них. Сконструювали вісім зручних для індивідуальних занять
куточків, які педагоги та батьки обклеїли шпалерами, підфарбували, прикрасили творчими
роботами учнів школи. Матеріали придбали за
кошти, зібрані на рахунку школи. Розванатажувати гіпсокартон, металопрофіль та інше допомагали півтора десятка тих же волонтерів.
Учні займатимуться у дві зміни. Тільки зміни
у цій школі не такі, як у звичайній, і уроки менші у часі. Враховується головне: стан здоров’я
дитини, психологічне навантаження та інтерес
до предметів.
Молодому колективу (середній вік педаго-

гів – 40 років) під силу ця важка робота, до якої
ставляться вони з усією відповідальністю.
Як і у кожному подібному закладі, тут вистачає проблем. По-перше, тісно, попри намагання розширити площу за рахунок дизайнерських знахідок. Немає місця для подарованих
спонсорами тренажера і спеціального медичного ліжка, для спортзалу. По-друге, немає
можливості організувати харчування. Склянка
соку та булочка в обід — і це проблематично.
Санітарно-гігієнічні умови не дозволяють навіть користуватись СВЧ-пічкою, щоб підігріти
взятий із дому обід. Та і з соками так і не домовились з виробником соків – підприємством
«Сандора».
Справді, школа, розташована у приміщенні дитсадка, та ще така школа – не звичайна,
а спеціальна — для дітей з фізичними та розумовими вадами, потребує власного окремого
приміщення. Та це поки що мрія її дружного
колективу. Мрії ж, як відомо, якщо дуже цього
прагнути, — завжди збуваються.

Позашкілля спортивне

Вишгород
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…Плюс художня гімнастика,
авіамоделізм та китайський бокс

У районній ДЮСШ
Валерій ЗОЛОТУХІН, директор ВРКДЮСШ

У минулому – 2011-2012 навчальному році наша
спортивна школа налічувала 450 вихованців, із них
304 займалися у групах початкової підготовки та 146
– початкової базової підготовки. Досвідчені тренеривикладачі, яких знають не тільки в районі та області,
а й по всій Україні, – Роберт Акопов, Геннадій Каплу-

нов тренують юних футболістів, Олександр Кочетков –
легкоатлетів, Олексій Рудий – волейболістів, Геннадій
Жданов – плавців.
Вихованці Вишгородської КДЮСШ – чемпіони області з футболу та футзалу серед юнаків 1997-1998 р.
н. Команда 1999-2000 р. н. – срібний призер чемпіонату області у своїй вікової категорії. І є навіть легкоатлети-чемпіони України!

Бронзові та срібні нагороди у вихованців КДЮСШ
з волейболу на різноманітних змаганнях обласного
рівня.
У цьому, 2012-2013 навчальному році, крім вищеназваних, школа започатковує тренування з художньої гімнастики, таєквандо, авіамодельного спорту та
залучатиме до оздоровчого плавання учнів усіх шкіл
Вишгородського району.

Футболіст на сноуборді із тенісною ракеткою
в руках під вітрилами

Міська комплексна дитячоюнацька спортивна школа всі
сили спрямовує на всебічний
гармонійний розвиток дітей.
Сім видів спорту – футбол,
жіночий футбол, кікбоксинг, сноубординг, вітрильний спорт, хокей з шайбою, настільний теніс –
опановують, а заодно виховують у
собі кращі людські якості біля 400
дітей.
Дорослі фізкультурники – у
групах здоров’я. Баскетболом,
волейболом, футболом, легкою
атлетикою, великим тенісом, кікбоксингом, стрільбою із пневматичної зброї, бадмінтоном,
вітрильним спортом, лижним
спортом активно займається до
тисячі вишгородців.
Запрошуємо дітей у новому
навчальному році до таких відділень:
Футбол
1999 р. н. – тренер-викладач
Сергій Малінін, (093) 239-99-52
2001-2002 р. н. – тренер-викладач Юрій Омельченко, (063)
578-87-42
2003 р. н. – тренер-викладач
Валерій Сидорчук, (095) 685-

ФізкультУРА

27-10
2004 р. н. – тренер-викладач
Олег Панченко, (063) 154-50-84
2005-2006 р. н. – тренери-викладачі Віталій Клименко, (067)
701-86-58; Олег Панченко, (063)
154-50-84
Жіночий футбол
Тренер-викладач Юрій Омельченко, (063) 578-87-42
Кікбоксинг
Тренер-викладач – чемпіон
світу у своїй категорії – Сергій
Шпак, (097) 808-09-30
Вітрильний спорт
Набір дітей із 6 років.
Інструктор
із
вітрильного
спорту Павло Колобов, (066) 51599-76
Сноубординг та лижі
Набір дітей із 6 років.
Інструктор Віктор Баранов,
(067) 230-33-55
Хокей
Набір дітей з 6 років.
Інструктор Сергій Рублівський, (050) 753-24-26
Настільний теніс
Набір дітей із 6 років.
Інструктор Володимир Сидорчук, (067) 746-65-12

Футбол на піску

Михайло КРАСНИЙ
ФОТО – Аліна РИБАК, спеціально для «Вишгорода»

На День Незалежності у турнірі з
пляжного футболу взяли участь 10 команд («Енергетик», «Катюжанка», «Дніпро», «Лютіж», «Діназ», «Карат», «Нептун», «Десна», «Рикунь», «Н. Дубечня»),
серед яких дві команди представляли м.
Вишгород – «Карат» і «Енергетик», утворені на базі місцевої команди ФК «Чайка».
а регламентом змагань команди
поділили на дві групи.
Група А: «Катюжанка», «Дніпро»,
«Лютіж», «Діназ», «Карат».
Група Б: «Енергетик», «Рикунь», «Десна»,
«Нептун», «Н. Дубечня».
Грали за коловою схемою: з кожної групи виходить дві кращі команди до півфіна-
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лу. Із групи А вийшли: «Катюжанка» та «Карат», з групи Б – «Енергетик» та «Рикунь».
У півфіналі грали «Карат»-«Енергетик» та
«Катюжанка»-«Рикунь». У підсумку «Енергетик» переміг «Карат», а в другому матчі сильнішим виявилася команда «Катюжанка».
Далі – матч за третє місце: виграла команда Карат. А у фінальній зустрічі в напруженій боротьбі з рахунком 2:0 перемогла команда «Енергетик» (м. Вишгород).
Отже, у підсумку: «Карат» (м. Вишгород)
– 3 місце, «Катюжанка» (с. Катюжанка) –
2-ге, «Енергетик» (м. Вишгород) – 1 місце.
Команди нагороджено медалями, цінними
призами, а переможців – першим кубком з
пляжного футболу. Таким чином вихованці
вишгородського футболу вкотре довели, що
мають високий рівень підготовки та жагу до
перемоги, незважаючи на серйозних суперників.
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Позашкілля творче

Вишгород

Окрім загальноосвітніх середніх навчальних закладів, у Вишгороді є і змістовне позашкілля,
про яке дізнавалися Марта Квітка та Вікторія Шмигора

Чекаємо на вас у «Джерелі»!
тивними учасниками
свята Івана Купала,
Дня Вишгорода, а також Дня Незалежності України.
овий навчальний рік ми також зустрічаємо з гарним настроєм.
Адже керівники гуртків
матимуть тепер можливість проводити з
дітьми репетиції , а також святкові заходи у
відремонтованому просторому актовому залі.
За це щиро дякуємо
міському голові Віктору
Решетняку.
Протягом літа проведено поточні ремонти в усіх кабінетах, придбано нові меблі для занять гуртків журналістики та хорового співу.
Наведено лад і на подвір’ї «Джерела»: завдяки наполегливій роботі наших працівників, за сприяння підприємства «Житлошляхбуд» (керівник Олексій Білий) і
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Оксана МИНЕНКО, методист
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Педагоги і вихованці Вишгородського міського
центру художньо-естетичної творчості учнівської
молоді «Джерело» не тільки добре відпочили протягом літа, а й встигли попрацювати. Вони були ак-

«Укртелекому» (Володимир Слюсар) облаштовано бордюри та заасфальтовано доріжки.
Загалом, кожна дитина, завітавши до нас, зможе
обрати заняття до душі. У цьому навчальному році працюватиме 19 гуртків. Це хор «Коралі» (керівник Дарія
Потіцька); вокальна студія «Полузір’я» (Тетяна Халаш);
гурток хорового співу «Спадкоємці переможців» (Ганна Покровська); фольклорний ансамбль «Співаночка»
(Валентина Демочко); студія пластичної імпровізації
(Любов Савочкіна); театральний гурток (Ольга Хуторна); шоу-студія мод «Фантазія» (Олеся Халаш); гурток
сучасного танцю «Pas de danse» (Катерина Барладян);
гурток народного танцю (Світлана Стащук); гурток сучасного танцю «Flash» (Вероніка Кобзар); «Золоті ручки» та «Народні ремесла» (Олена Кольвах); художня
студія «АРТ-студія» (Ольга Ралко); студія мистецтва
оригамі «Паперові викрутаси» (Оксана Миненко); гурток психологічного розвитку (Олена Крушановська);
гурток ділового спілкування (Олена Сікорська); гурток
журналістики «Струмок» (Валентина Яковенко); народне мистецтво витинання (Олена Ігоніна); образотворче
мистецтво для дошкільнят (Олена Ралко).
У всі ці гуртки і студії проводиться набір бажаючих.
Дорогі друзі! Чекаємо на вас у Центрі творчості
«Джерело»!

Вишгородська музична школа
Валентина ЗАЙЧЕНКО, головний
спеціаліст відділу культури
та туризму Вишгородської
райдержадміністрації
— Стара будівля (одна з перших,
зведених у 60-і роки минулого століття) сяє вимитими металопластиковими вікнами, пофарбованими
дверима, ще пахне фарба на підлозі.
Все готове до прийому юних музикантів міста.
оступово заміняли начиння споруди – минулого року встановили нові батареї опалення, перекрили дах. А цього року колектив школи
самотужки зробив поточний косметичний
ремонт, починаючи з кабінету директора
і закінчуючи підсобними приміщеннями.

П

У таку школу приємно увійти. А враховуючи творчий потенціал учнів і педагогів (цього року на обласному конкурсі
юних талантів «Дебют» вишгородці завоювали десять перших місць, чого не
бувало за всі роки існування школи), віриш у те, що головні перемоги вишгородських юних талантів ще попереду.
Від редакції: з усіх боків школу оточують багатоповерхівки, тут немає й
клаптика власного двору, майже впритул — дитячий майданчик, а величезні
бетонні плити, що ведуть до фасаду, неохайно сповзають одна на одну. Ажурна
загорожа так і проситься.
Тільки, за словами Валентини Зайченко, на таке облаштування у бюджеті
школи і відділу культури поки що коштів
немає. Шукають спонсорів.

«Неможливе –можливе!» – девіз «Дивосвіту»
Пелагея ХАЛІШХОВА,
сопілкарка ансамблю «Рум’янок»,
учениця 7-А класу спеціалізованої
школи «Сузір’я»
ФОТО – архів «Дивосвіту»
(спеціально для газети «Вишгород»)

Це — незвичайне місце, де ти
можеш розкритися у всій своїй красі і де дорослі переконані: дітей неталановитих не буває.
адаєте, на барабанах можуть
грати лише професійні музики?
Приходьте до нас і переконайтесь у тому, що вибивати ударні ритми
може кожен.
Тільки цього треба прагнути.
А як вам сопілка? Окрім чудового
звучання, цей стародавній інструмент
наших прадідів має й оздоровчі властивості. Ви тільки уявіть – скільки разів
сопілкар вдихає і видихає повітря, розвиваючи легені!
Ніхто не підраховував, але наші юні
музики застуджуються рідше за інших.
А грають так, що недарма завоювали
статус зразкового колективу. У їхньому репертуарі не лише старовинні народні пісні, а й сучасні музичні композиції. Особливого колориту надають
ансамблю ложкарі. З барабанами та
сопілками це вже справжній інструментальний оркестр під диригуванням
Олени Могиль.
А хто з нас не мріяв про кар’еру
артиста? Розкрити свої сценічні мож-

Г

ливості допоможе творче об’єднання
«Різні люди», у репертуарі якого сучасні обробки драматичних творів, казки,
сценарії виступів веселих і кмітливих.
А навчає цьому та майстерності писаного слова керівник студії Олена Титаренко.
Відчуваєте у собі потяг до малювання? Тоді поспішайте до мистецької
студії «Art-Kids» (керівник Віта Бабій),
до студії декоративного мистецтва
«Орнамент» (керівник Ірина Маричева) або ж до студії декоративно-вжиткового мистецтва «Чарівні кольори»

(Любов Янішевська). Там діти й підлітки вчаться працювати з кольорами,
опановують композицію, різноманітні
стилі малювання. Можливо, згодом це
захоплення стане вашою майбутньою
професією.
Якщо ж ви цікавитеся історією рідного краю та захоплюєтеся пошуковою
роботою, запрошуємо до історикокраєзнавчих гуртків, якими керує Наталія Сахарова.
А чи любите ви танцювати? Чи вмієте? Хореографічна студія «Пролісок»
та студія бального танцю «Афіна» по-

ведуть вас у чарівний світ танцю, куди
ви поринете з головою і навіть не
помітите, як танок змінив вас на краще. Фантазія і майстерність тут переплітаються так тісно, що французький
вальс, пасодобль чи рок-н-рол не тільки відточують пластику та надають вашим рухам граційності, а й дозволяють
імпровізувати. Запрошуємо також до
студії сучасної хореографії «Ліберті».
Керівники студій: «Ліберті» – Павло
Лук’яненко, «Пролісок» – Олександра
Нетикша, «Афіна» – Анна Мілієнко.
Якщо ж вам до вподоби народні
танці, то і тут не прогадаєте, завітавши
до студії, котру очолює Олеся Ємельянова.
Розвивати свій музичний талант ви
зможете у вокальних студіях на вибір
«До-ре-мікс» (керівник Олена Устінова), «Візерунок» (керівник Тетяна Литвин), «Фантазія» (керівник Яніна Кулиняк).
Навчитися брати інтерв’ю у відомих
людей, швидко реагувати на події, зібрати останні новини, писати репортажі та замітки ви зможете у гуртку «Юнкор» (керівник Ольга Думанська).
Але «Дивосвіт» – це не лише безліч різноманітних гуртків та студій. Це
ще й можливість подорожувати містами України, брати участь у фестивалях
і концертах. На вас чекає море нових
вражень, друзів і справжніх пригод.
По докладнішу інформацію звертайтесь за тел: (04596) 56-123.
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2+2
06:00 М/ф
«Мультфільми»
08:25 Знак якості
09:05 Бебі бум
10:00 Сім’я від А до Я
11:05 Школа лікаря
Комаровського
12:15 Правда про їжу
13:05 Смакуйте на
здоров’я
14:05 Спеція
15:35 Таємниці шефкухаря
16:20 Дієтологи
17:20 Квадратний
метр
20:00 Жіночий
погляд
22:00 Формула
любові
23:45 Крупним
планом
00:45 Колір ночі

05:55
Документальний
детектив
06:20 Все буде
добре
08:10, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:50 Х/ф «Не було б
щастя»
14:45 Битва
екстрасенсів
16:00 Все буде
добре
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Куб
22:40 Детектор
брехні
23:45 Т/с «Доктор
Хаус»

05:20 Т/c «Заколотний
шлях»
06:00 Очевидець.
Найкумедніше
06:40, 07:40, 08:45 Підйом
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/c «Не
родись вродлива»
09:55 Т/c «Татусеві дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/c «Пригоди Джекі
Чана»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/c «Друзі»
15:50 Т/c “Світлофор»
17:55, 22:05 Т/c
«Вороніни»
19:30 Спортрепортер
19:40 Піранії
20:00 Т/c «Закрита школа»
21:05 Т/c «Щасливі
разом»
23:10 Т/c «Короткий курс
щасливого життя»

04:55 НТВ-ранок
07:35 Т/с «Повернення
Мухтара»
«Україною»
08:30, 14:30, 17:30
09:25, 13:10 Т/с «Слід»
Огляд. Надзвичайна
10:00 Т/с «Подружжя»
подія.
12:10 Нехай говорять
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
15:35 Щиросерде
09:20 Живуть же люди
зізнання
09:55 До суду
16:00 Право на захист
11:00 Суд присяжних
17:00, 19:00 Події
12:25 Т/с «Морські
17:10 Події- Спорт
дияволи»
13:30 Серед білого дня
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка» 15:25 Прокурорська
перевірка
19:20 Говорить Україна
16:40 Говоримо і
20:00 Т/с «Катіна
показуємо
любов»
18:30 Т/с «Вулиці
21:00 Т/с «Глухар»
розбитих ліхтарів»
22:10 Х/ф «Смертельні 20:25 Т/с «Глухар»
22:15 Сьогодні. Підсумки
перегони»
22:35 Дзвінок долі
00:20 Х/ф «Смертельні
23:30 Т/с «Стерво»
перегони :
00:30 Центр допомоги
Франкенштейн живий» «Настасія»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Доки всі вдома
16:55 Т/с «Збережені
долею»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Анна
Герман»
23:40 Нічні новини
00:00 Без свідків
00:30 Т/с «Борджиа»

05:30 Х/ф «Армія
порятунку»
07:05 Випадковий
свідок
07:35 Агенти впливу
08:30 Правда життя
09:00 Т/с «Розкол»
11:00 Т/с «УГРО»
15:00 Т/с
«Каменська «
18:30 Правда життя
19:00, 00:00
«Свідок»
19:30 Т/с
«ДАІшники»
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 07:15 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40, 07:50 Хазяїн у домі
06:45 Невідоме від відомих
06:50 Мультфільм
07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:15 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:15 Змінимо світ на краще
10:45 Паралімпіада-2012
11:40, 15:45, 18:45, 21:15
Діловий світ
11:55 Темний силует
13:05 Паралімпіада-2012.
Футбол
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Ближче до народу
16:00 Х/ф «Живе такий
хлопець»
17:40 Д/с «Наші»
18:10 Справжня Україна
18:35 Паралімпіада-2012.
Щоденник
19:00 Агро-News
19:15 Сільрада
19:30 Паралімпіада-2012.
Плавання
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Країну - народові
21:40 Паралімпіада-2012.
Легка атлетика
22:50 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:30 Підсумки
23:55 Х/ф «Епоха честі»
00:45 Від першої особи

07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:55 ТСН
07:10, 08:05, 09:10
Сніданок з 1+1
10:20, 18:25 Т/с
«Скліфосовський»
11:25 Зніміть це
негайно
12:30 Ілюзія безпеки
13:40 Пекельна
кухня
15:15 Російські
сімейні драми
16:40 Пробач мені,
моя любове
17:45 ТСН.
Особливе
20:15 Багаті теж
плачуть
21:25 Х/ф «Поки ти
спав»
00:10 Х/ф «Я,
божевільний»

05:20, 08:45, 12:45
Факти
05:35 Світанок
06:40, 07:35 Ділові
факти
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
09:35 Анекдоти поукраїнськи
09:55, 16:30
Т/с»Опери»
12:10, 13:00 Х/ф
«Поцілунок у голову»
15:15Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факты. Вечір
19:30, 01:05
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20:15 Т/с «Морські
дияволи»
22:40 Факти. Підсумки
дня
22:55 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

06:00 Світ за тиждень
06:25 Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00 Країна порад
08:00, 20:00 Соціальний
статус
09:00 Прощавай.
Пробач... ХХ століття
10:00, 17:00 Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Графиня»
13:30 Мультфільми
14:20 Будь у курсі
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:17 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:55 Ковчег МОА
18:55, 21:30 Економічний
пульс
19:05 Т/с «Принцеса і
жебрак»
21:40 Аркадій Арканов.
Рояль у кущах
22:50 Х/ф «Божевільні
гроші»

05:30 Т/с»Маршрут
Милосердя»
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з ІНТЕРом
08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
09:10, 12:15 Т/с «Бухта
зниклих дайверів»
13:15 Слідство вели... з
Леонідом Каневським
15:15 Право на зустріч
16:15 Жди мене
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Вірю»
23:05 Позаочі
00:05 Х/ф «Влітку
я надаю перевагу
весіллю»

06:00 Т/с «Єфросинія»

Агенція нерухомості.
Продаж, купівля, оренда.
Зміна цільового призначення
земельної ділянки.
Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua
Тел: (067) 760-00-73

07:00 Ранок з
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 07:15 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40, 07:50 Хазяїн у домі
06:45 Невідоме від відомих
06:50 Мультфільм
07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:15 Експерт на зв›язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:15 Офіційна хроніка
09:30 Світло
10:00 Відкриття ХІ сесії
Верховної Ради України VI
скликання
11:00, 18:35, 19:30, 21:30
Паралімпіада-2012
12:10, 18:45, 21:20 Діловий
світ
12:15 Хай щастить
12:40 Право на захист
13:00 Паралімпіада-2012.
Плавання
14:05 У гостях у Д. Гордона
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:10 Euronews
15:20 Агросектор
15:30 Х/ф «12 стільців»
17:40 Наші
18:05 Справжня Україна
19:00 Літній жарт
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:50 Трійка, Кено, Максима
23:55 Х/ф «Епоха честі»

06:00 Служба

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35, 13:30
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Аркадій
Арканов. Рояль у
кущах
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Чоловіки
сивіють рано»
14:25 Дикі серцем
15:20 Ронін з
Дмитром Видріним
17:55 Ковчег МОА
19:05 Т/с «Принцеса і
жебрак»
21:40 Х/ф «Вічний
Олег»
22:50 Х/ф «Легенда
про фехтувальника»

06:30, 18:40 Київський час
06:50, 07:25, 08:40 Огляд
преси
07:00, 09:00, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:25 Бізнесчас
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка тижня
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:20, 12:15
РесПубліка з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
19:30 Час інтерв’ю
19:50 Хроніка дня
20:10 Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
22:40 Київський час
23:30 Crime news

06:00 М/с «Галактичний
футбол»
06:30 М/с «Оггі і
кукарачі»
07:00, 07:40 М/с
«Хроніки Валькірії»
08:00 Т/с «Кобра.
Дорожня поліція»
09:00 ДАІ. Дорожні
війни
09:55 . Х/ф «Добрий,
поганий, злий»
14:00 Т/с «Солдати»
16:10 Крила Росії
17:35 Ударна сила
18:00 Титанік
19:00 Т/с «Брати»
20:00 Помста природи
20:35 Шалене відео поукраїнски
21:00 Новини 2+2
21:25 Проспорт
21:30 Х/ф «Тюряга»
00:05 Х/ф «Бруклінські
копи»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

ТЕЛЕРЕМОНТ
(067) 713-12-12

06:00 М/с «Світ Квесту»
06:10, 20:55 Т/с «Дєтка»
07:10 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50, 14:55 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:50 Т/с «Всі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:45 Т/с «Слон і
принцеса»
12:10 Твою маму
12:45 Маша та моделі
13:30, 20:30 Дайош
молодьож
13:55 Т/с «Маргоша»
15:55 У ТЕТа мама
16:30 Королева балу
17:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:40 Маша та моделі
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Досвідос
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с «Гра престолів»
23:35 Слава зі Славєком
Славіним
23:45 Дурнєв + 1
00:10 М/с «Масяня»

06:00 Руйнівники міфів
06:20 За мить до
катастрофи
07:10 Жорстокі правителі
08:00 Суперкораблі.
Ерік Род
08:50 Південь Тихого
океану
09:50 Руйнівники міфів
10:40 Падіння готелю в
Сінгапурі
11:40 Клеопатра
12:40 Атлантік Гардіан
13:30 Атака астероїда
14:30 Гості з
майбутнього?
15:30 Боденський капкан
16:30 Російська імперія
18:20 Т/с «Імперія під
ударом»
19:20 Земля вибухне
завтра
20:10 Загибель
повітряного «Титаніка»»
21:00 Під п’ятої
імператора
22:00 Вигнанці
23:00 Магнітна буря
00:00 Т/с «Декстер»

06:30,18:40, 22:40, 00:00
Київський час
06:50, 07:25, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:10, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісія-новини
08:30 Новини Київщини
09:20, 13:35, 14:20, 15:15
5 елемент
10:10, 19:30 Час інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
19:50 Хроніка дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:30 Crime news

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Оггі і
кукарачі-3»
07:00, 07:40 М/с
«Хроніки Валькірії»
08:00 Т/с «Кобра-11»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 ДАІ. Дорожні
війни
09:55 Помста природи
10:40, 11:45 Т/с «Гончі»
12:55, 19:00 Т/с
«Брати»
14:00, 15:05 Т/с
«Солдати»
16:10 Крила Росії
17:35 Ударна сила
18:00 Титанік. Репортаж
з того світу
20:00 ДАІ
20:35 Шалене відео
по-українски-2
21:30 Х/ф
«Смертельний удар»

23:15 Х/ф «Вітчим»

06:00 Мультфільми 06:00
08:25 Знак якості
Документальний
09:05 Бебі-бум
детектив
10:00 Сім›я від А до Я 06:25, 16:00 Усе
11:05 Школа лікаря буде добре
Комаровського
08:10, 18:20
12:15 Правда про їжу Неймовірна правда
13:05 Смакуйте на
про зірок
здоров›я
09:50 Куб
14:05 Спеція
11:40 Х/ф
15:35 Таємниці шеф- «Прилетить враз
кухаря
кудесник»
16:20 Дієтологи
13:50 Битва
17:20, 18:40
екстрасенсів
Квадратний метр
18:00, 22:00 Вікна20:00 Жіночий
Новини
погляд
20:00 Фермер шукає
22:00 Формула
дружину
любові
22:40 Вагітна у 16
23:45 Крупним
23:45 Дочки-матері
планом
00:45 Т/с «Доктор
00:45 Колір ночі
Хаус»

06:05, 06:45
Найкумедніше
06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00,
19:30 Репортер
09:00, 16:55 Т/c «Не
родись вродлива»
09:55 Т/c «Татусеві
дочки»
13:30, 14:40 Kіds Tіme
13:35 М/c «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/c «Друзі»
15:50, 00:20 Т/c
«Світлофор»
17:55, 22:05 Т/c
«Вороніни»
19:40 Піранії
20:00 Т/c «Закрита
школа»
21:00 Т/c «Щасливі
разом»
23:10 Т/c «Короткий
курс щасливого
життя»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Таємниці
слідства-9»
11:10 Детективи
12:15 Знак якості
12:40 Слідство
вели… з Леонідом
Каневським
13:55 Сімейний суд
14:55 Судові справи
15:50 Чотири міфи
про здоровий спосіб
життя
17:00 Телефон довіри
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Вірю»
23:05 Х/ф «Рейдер»
00:50 Х/ф «Рок-зірка»

06:00 Т/с
«Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10, 22:00
Т/с «Слід»
10:00 Т/с
«Подружжя»
12:10 Нехай
говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:00, 17:10, 19:00,
19:15 Події
17:15 Критична
точка
18:00 Т/с
«Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов «
21:00 Т/с «Глухар»
23:00 Т/с
«Подружжя»

07:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія —
репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Морські
дияволи»
13:30 Серед білого
дня»
15:25 Прокурорська
перевірка»
16:40 Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:25 Т/с «Глухар»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Дзвінок долі
23:30 Т/с «Стерво»
00:30 Головна дорога

06:25 Х/ф «Блокада» 06:00 М/с «Світ Квесту» 06:00, 09:50

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:20, 18:25 Т/с
«Скліфосовський»
11:25 Зніміть це
негайно
12:30 Ілюзія безпеки
13:35 Пекельна кухня
15:15 Російські
сімейні драми
16:40 Пробач мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
20:15 Х/ф «Красуня»

04:00 Ранок Росії
08:00 1000 дрібниць
08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті.
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва.
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу!
12:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина.
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Земський
лікар»
19:30 На добраніч,
малюки!
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар»
23:20 Черговий по
країні
00:20 Дівчата
00:55 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:35, 07:35 Ділові
факти
06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Стоп-10
08:45 Факти
09:35, 19:30
Надзвичайні новини
з Костянтином
Стогнієм
10:35, 16:35 Т/с
«Опери»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Факти.
Підсумки дня
00:10 Т/с «Кодекс
честі-3»

розшуку дітей

05:45 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:00, 13:45
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:50 Х/ф «Хатіко:
Найвірніший друг»
12:45 Т/с «Кайл XY»
15:20 КВН
18:00 Звана вечеря
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Далекі родичі
21:00 Велика
різниця
22:00 Три сестри
23:00 Крута
Джорджія
01:00 Примат

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Доки всі
вдома
16:55 Т/с
«Збережені долею»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Ганна
Герман»
23:40 Нічні новини

08:30, 19:00, 00:00
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар «
12:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Т/с «МанГуст»
14:35, 19:30 Т/с
«ДАІшники»
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Грифон»

06:10, 20:55 Т/с «Дєтка»
07:10 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з
Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50, 14:55 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:50 Т/с «Всі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Слон і
принцеса»
12:10, 19:25 Богиня
шопінгу
12:45, 18:40 Маша та
моделі-2
13:30, 20:30 Дайош
молодьож
13:55 Т/с «Маргоша»
15:55 У ТЕТа мама
16:30 Королева балу
17:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:50 Досвідос
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с «Гра
престолів»
23:35 Т/с «Ходячі
мерці»
01:00 Х/ф «Дикуни»

Руйнівники міфів
06:20 Обвал галереї
07:10 Аттіла
08:00 Шанхайський
Експрес
08:50 Таємниці
тихоокеанського
Півдня
10:40 Вибух у ПуертоРіко
11:40 Калігула
12:40 Ерік Род
13:30 Темне майбутнє
Сонця
14:30, 18:20 Т/с
«Імперія під ударом»
15:30 Правда про
ТУ-144
16:30 Олександр ІІ
(ч. 2)
19:20 Смерть землі
20:10 Смерть над
озером
21:00 Таємниця
могили Єрмака
22:00 Безмежна
блакить
23:00 Атака астероїда
00:00 Т/с «Декстер»

07:30 Мультфільми
09:10, 14:00
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
11:05, 19:00 Шопінгмонстри
12:05 Вдягни мене,
якщо зможеш
13:05, 00:30 Т/с
«Кайл XY»
16:00 Жіноча ліга
16:25, 23:00
ШоуМонроу
17:00, 21:00 Велика
різниця
18:00 Звана вечеря
20:00 Далекі родичі
22:00 Три сестри
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:15,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не
можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с
«Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:35 Т/с «Без сліду»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар»
23:20 Атомна осінь
57-го
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06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 07:15 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40, 07:50 Хазяїн у домі
06:45 Невідоме від відомих
06:50 Мультфільм
07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:15 Експерт на зв›язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:35 Уряд на зв›язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
11:00, 13:15, 15:30,
18:35, 19:30, 21:30, 22:55
Паралімпіада-2012
12:00 Новини
12:10, 18:45, 21:20 Діловий
світ
12:25 Наша пісня
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
16:05 Х/ф «12 стільців»
17:25 Євро-2012
18:10 Справжня Україна
19:00 Країну - народові
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
Діловий світ
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:30 Підсумки

06:00 Служба
розшуку дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:25, 18:25 Т/с
«Скліфосовський»
11:30 Зніміть це
негайно
12:35 Ілюзія безпеки
13:45 Пекельна кухня
15:15 Російські
сімейні драми
16:40 Пробач мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
20:15 На ножах
21:30 Територія
обману
22:50 Гроші
00:15 Х/ф «Сигнал»

06:45, 07:35 Ділові
факти
07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
Надзвичайні новини
з Костянтином
Стогнієм
10:35, 16:35 Т/с
«Опери»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Факти.
Підсумки дня
00:10 Т/с»Кодекс
честі-3»

06:00 Мультфільми 06:10, 16:00 Усе
08:25 Знак якості
буде добре
09:05 Бебі бум
07:55, 18:20
10:00 Сім›я від А до Я
11:05 Школа лікаря Неймовірна правда
Комаровського
про зірок
12:15 Правда про їжу
09:15 Фермер шукає
13:05 Смакуйте на
дружину
здоров›я

06:00, 06:45
Очевидець
06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00,
19:30 Репортер
09:00, 16:55 Т/c «Не
родись вродлива»
09:55 Т/c «Татусеві
дочки»
13:35, 14:40 Kіds Tіme
14:05 Спеція
11:10 Х/ф «Чоловік
13:40 М/c «Пригоди
15:35 Таємниці шеф- для життя, або На
Джекі Чана»
кухаря
14:50, 15:50 Teen Tіme
шлюб не претендую»
14:55 Т/c «Друзі»
16:20 Зайві
15:55, 00:15 Т/c
13:50 Битва
кілограми
«Світлофор»
17:15, 18:35
екстрасенсів
17:55, 22:05 Т/c
Квадратний метр
«Вороніни»
18:00, 22:00 Вікна19:50 Жіночий
19:40 Піранії
Новини
погляд
20:00 Т/c «Закрита
школа»
22:00 Формула
20:00, 22:40
21:00 Т/c «Щасливі
любові
МастерШеф
разом»
23:40 Крупним
23:10 Т/c «Короткий
00:35 Т/с «Доктор
планом
курс щасливого
Хаус»
00:40 Колір ночі
життя»

06:30, 18:40, 22:40, 00:00
Київський час
06:50, 08:40, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00. 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 22:25, 23:20,
00:15 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка дня
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:10, 19:30 Час інтерв›ю
11:10, 12:10, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:30 Crime news

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Ночувала
хмарка золота»
14:25 Дикі серцем
15:20 Дика Америка
17:55 Ковчег МОА
19:05 Т/с «Брати
Карамазови»
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров›я
21:40 Андрій Краско не схожий на артиста
22:50 Х/ф «Леді
Чаттерлей»

05:30 Т/с»Маршрут
Милосердя»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00 ,18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с»Таємниці
слідства-9»
11:10 Детективи
12:15 Знак якості
12:40 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
13:55 Сімейний суд
14:55 Судові справи
15:50 Чудеса зцілення
17:00 Телефон довіри
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Вірю»
23:05 Х/ф «Обитель»

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10, 22:00
Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Подружжя»
11:00, 21:00 Т/с
«Глухар»
12:10 Нехай
говорять. Битва за
життя
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
23:00 Т/с «Подружжя»

07:35 Т/с «Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Морські
дияволи»
13:30 Серед білого дня
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:25 Т/с «Глухар»
22:15 Сьогодні.
Підсумки.
22:35 Дзвінок долі
23:30 Т/с «Стерво»
00:25 Квартирне
питання

06:00 М/с «Світ Квесту»
06:10, 20:55 Т/с «Дєтка»
07:10 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50, 14:55 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:50 Т/с «Всі жінки відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Слон і
принцеса»
12:10, 19:25 Богиня
шопінгу
12:45, 18:40 Маша та
моделі-2
13:30, 20:30 Дайош
молодьож
13:55 Т/с «Маргоша»
15:55 У ТЕТа мама
16:30 Королева балу
17:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:50 Досвідос
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с «Гра престолів»
23:35 Т/с «Ходячі мерці»
00:40 Надто грубо для
Ю-туб’а

Передплачуйте газету «Вишгород».

ЧЕТВЕР 6 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

Вишгород
2+2

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 Т/с «Серце
Марії»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКХ
16:15 Доки всі вдома
16:55 Т/с «Збережені
долею»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Ганна
Герман»
23:40 Нічні новини
00:00 Без свідків
00:30 Т/с «Борджиа»

06:55 Х/ф «Блокада»
08:30, 19:00, 00:00
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Т/с «МанГуст»
14:35, 19:30 Т/с
«ДАІшники»
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Раптор»

06:00 М/с «Галактичний
футбол»
06:30 М/с «Оггі і
кукарачі-3»
07:00, 07:40 М/с
«Хроніки Валькірії» 5
08:00 Т/с «Кобра 11»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 ДАІ. Дорожні
війни
09:55 ДжеДАІ
10:40, 11:45 Т/с «Гончі»
12:55, 19:00 Т/с
«Брати»
14:00, 15:05 Т/с
«Солдати»
16:10 Крила Росії
17:35 Ударна сила
18:00 Чечня.
Генеральский бій
20:00 Облом.UA
20:35 Шалене відео поукраїнски
21:30 Х/ф «Втеча»
00:15 Х/ф
«Експеримент
«Карнозавр»

06:00, 09:50
Руйнівники міфів
06:20 Пожежа у
Лондонському метро
07:10 Клеопатра
08:00 Атлантік Гардіан
08:50 Вигнанці
10:40 Вибух в
американському
посольстві
11:40 Аттіла
12:40 Шанхайський
Експрес
13:30 Магнітна буря
14:30, 18:20 Т/с
«Імперія під ударом»
15:30 Загибель
повітряного
«Титаніка»
16:30 Олександр III
19:20 Таємниці часу
20:10 Правда про
ТУ44
21:00 Ожила легенда
22:00 Таємниці
тихоокеанського
Півдня
23:00 Темне майбутнє
Сонця
00:00 Т/с «Декстер»

07:30 Мультфільми
09:10, 14:00
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:05, 19:00 Шопінг
монстри
12:05 Вдягни мене,
якщо зможеш
13:05, 00:30 Т/с
«Кайл XY»
16:00 Жіноча ліга
16:25, 23:00
ШОУМОНРОУ
17:00, 21:00 Велика
різниця
18:00 Звана вечеря
20:00 Далекі родичі
22:00 Три сестри
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:15,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:35 Т/с «Без сліду»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар»
23:20 Життя у борг.
Ломбарди
00:20 Вісті+
00:40 Вимірювач
інтелекту. IQ
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 07:15 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40, 07:50 Хазяїн у домі
06:45 Невідоме від відомих
06:50 Мультфільм
07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:15 Експерт на зв›язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:40 Книга.ua
10:05 Здоров›я
11:00, 14:00, 18:35, 19:30
Паралімпіада-2012
12:05, 18:45, 21:10 Діловий
світ
12:15 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:35 Крок до зірок.
Євробачення
13:20 Ближче до народу
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:30 Баскетбол. Чемпіонат
Європи. Кваліфікація. Хорватія
- Україна
16:50 Х/ф «12 стільців»
18:10 Справжня Україна
19:00 Про головне
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Досвід
22:35 Трійка, Кено, Максима
23:30 Підсумки
23:55 Х/ф «Епоха честі»
00:45 Від першої особи

06:00 Служба
розшуку дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:05
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:20, 18:25 Т/с
«Скліфосовський»
11:30 Зніміть це
негайно
12:35 Ілюзія безпеки
13:45 Пекельна
кухня-2
15:20 Російські
сімейні драми
16:40 Пробач мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
20:15 Давай, до
побачення!
21:30 Чотири
весілля-2
23:20 Х/ф
«Пейнтбол»

06:40 Ділові факти
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:35 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10:35, 16:35 Т/с
«Опери»
12:45 Факти. День
13:00, 21:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 23:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Хокей.
Континентальна
ліга: ХК «Слован»
Братіслава - ХК
«Донбас» Донецьк
00:55 Факти. Підсумки
дня

06:00 Мультфільми 06:10, 16:00 Усе
08:25 Знак якості
буде добре!
09:05 Бебі бум
10:00 Сім›я від А до Я 07:55, 18:20
11:05 Школа лікаря Неймовірна правда
Комаровського
про зірок
12:15 Правда про їжу
09:35 Вагітна у 16
13:05 Смакуйте на

06:00, 06:45
Очевидець.
Найкумедніше
06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00,
19:30 Репортер
09:00, 16:55 Т/c «Не
родись вродлива»
09:55 Т/c «Татусеві
здоров›я
10:40 Дочки-матері дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
14:05 Спеція
11:40 Х/ф «Там, де
13:35 М/c «Пригоди
15:35 Таємниці шефДжекі Чана»
кухаря
живе кохання»
14:45, 15:45 Teen Tіme
16:20 Зайві
14:50 Т/c «Друзі»
13:50 Битва
15:50, 00:20 Т/c
кілограми
«Світлофор»
екстрасенсів
17:15 Квадратний
17:55, 22:05 Т/c
метр
18:00, 22:00 Вікна«Вороніни»
19:50 Жіночий
19:40 Піранії
Новини
20:00 Т/c «Закрита
погляд
20:00, 22:40 Зважені школа»
22:00 Формула
21:00 Т/c «Щасливі
любові
та щасливі-2
разом»
23:40 Крупним
23:10 Т/c «Короткий
01:00 Т/с «Доктор
курс щасливого
планом
життя»
00:40 Колір ночі
Хаус»

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:00, 08:00,
09:00,10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:25 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв›ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
16:15 Рекламна кухня
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 Сrime news

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Оггі і
кукарачі-3»
07:00 М/с «Хроніки
Валькірії»
08:00 Т/с «Кобра 11»
09:00, 21:00 Новини
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09:30 ДАІ. Дорожні
війни
09:55 Облом.UA
10:40 Т/с «Гончі»
12:55, 19:00 Т/с
«Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:10 Крила Росії
17:35 Ударна сила
18:00 Чечня. На
безіменній висоті
20:00 Ульотне відео
по-російськи
20:35 Шалене відео
по-українски-2
21:30 Х/ф «Хижак
Юрського періоду»
23:25 Х/ф «Лабіринт
демонів»

07:30 Мультфільми
09:10, 14:00
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:05, 19:00 Шопінг
монстри
12:05 Вдягни мене,
якщо зможеш
13:05, 00:30 Т/с
«Кайл XY»
16:00 Жіноча ліга
16:25, 23:00
ШОУМОНРОУ
17:00, 21:00 Велика
різниця
18:00 Звана вечеря
20:00 Далекі родичі
22:00 Три сестри
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваше здоров›я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с
«Брати Карамазови»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Маша і
звірі»
13:55 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
17:55 Ковчег МОА
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:40 Дмитро
Харатьян
22:50 Х/ф «Свідок»
01:05 Х/ф «Голе
викриття»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Таємниці
слідства-9»
11:10 Детективи
12:15 Знак якості
12:40 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
13:55 Сімейний суд
14:55 Судові справи
15:50 Кохання як кара
17:00 Телефон довіри
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Вірю»
23:05 Х/ф «У твоїх
очах»

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10, 22:00
Т/с «Слід»
10:00, 23:00 Т/с
«Подружжя»
11:00, 21:00 Т/с
«Глухар»
12:10 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:00, 17:10, 19:00,
19:15 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов-2»
01:00 Х/ф
«Ультиматум Борна»

07:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
таємниці
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Морські
дияволи»
13:30 Серед білого
дня
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:25 Т/с «Глухар»
22:15 Сьогодні.
Підсумки.
22:35 Дзвінок долі
23:30 Т/с «Стерво»
00:25 Дачна відповідь

06:00 М/с «Світ Квесту»
06:10, 20:55 Т/с «Дєтка»
07:10 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Всі жінки відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Слон і
принцеса»
12:10, 19:25 Богиня
шопінгу
12:45, 18:40 Маша та
моделі-2
13:30, 20:30 Дайош
молодьож!
13:55 Т/с «Маргоша»
14:55 Т/с «Кремлівські
курсанти».
15:55 У ТЕТа мама!
16:30 Королева балу
17:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:50 Досвідос
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с «Гра престолів»
23:35 Т/с «Ходячі мерці»
00:40 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00, 09:50 Руйнівники
міфів
06:20 Падіння готелю у
Сінгапурі
07:10 Ільза Кох
07:30 Іван Грозний
08:00 Катамаран «The
Cat»
08:50 Вразливий рай
10:40 Обвал галереї
11:40 Распутін
12:10 Влад Дракула
12:40 Мегаперевізники
13:30 Загадки Всесвіту
14:30, 18:20 Т/с
«Імперія під ударом»
15:30 Доля камікадзе
16:30 Намедни 1961 р.
17:30 Тур де Франс
19:20 Ті, шо заблукали
у часі
20:10 Таємниця
загибелі «Пахтакора»
21:00 Золотий Мамай
22:00 Дивні острови
23:00 Дослідження
космосу

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про головніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:15,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не
можу!
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:35 Т/с «Без сліду»
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар»
23:20 Спрага
00:20 Вісті+

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 Т/с «Серце
Марії»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКХ
16:15 Доки всі
вдома
16:55 Т/с
«Збережені долею»
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Ганна
Герман»
23:40 Нічні новини
00:00 Без свідків

06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф «Блокада»
08:30, 19:00, 00:00
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар-2»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Т/с
«МанГуст-2»
14:35, 19:30 Т/с
«ДАІшники»
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Гідра»

Телепрограма

Вишгород

1 вересня

2012 року
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2+2
06:20, 06:35, 07:25, 07:50
Тема дня
06:25, 06:40, 07:15, 07:45
Країна on lіne
06:30 Заголовки
06:35 Тема дня
06:45 Хазяїн у домі
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний календар
07:20 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:40 Глас народу
08:15 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:10 Офіційна хроніка
09:20 Д/ф «Княгиня-черниця»
09:55 Легко бути жінкою
12:10, 15:15, 21:15 Діловий
світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Паралімпіада-2012.
Плавання
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:10 Euronews
15:25 Наша пісня
16:05 Х/ф «Надбання
республіки»
18:35, 19:30
Паралімпіада-2012
18:45 Шляхами України
19:10 After Lіve (За лаштунками
Шустер-Lіve)
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі
00:00 Підсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 09:10
Сніданок з 1+1
10:25, 18:25 Т/с
«Скліфосовський»
11:35 Зніміть це
негайно
12:40 Ілюзія безпеки
13:50 Пекельна кухня
15:20 Російські
сімейні драми
16:40 Пробач мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
20:15 Добрий вечір
21:30 Х/ф
«Перевізник»
23:30 Х/ф «Морський
піхотинець»
01:30 Х/ф «Нітро»

06:40 Ділові факти
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:35 Провокатор
10:35 Т/с «Опери»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:35 Т/с «Опери»
18:45 Факти. Вечір
19:30 Надзвичайні
новини з
Костянтином
Стогнієм
23:55 Факти.
Підсумки дня
00:10 Т/с «Кодекс
честі»

05:45 Х/ф «Чоловік
06:00 М/ф
«Мультфільми»
для життя, або На
08:25 Знак якості
09:05 Бебі-бум
шлюб не претендую»
10:00 Сім’я від А до Я
11:05 Школа лікаря 07:45 Т/с «Дівоча
Комаровського
12:15 Правда про їжу вечірка»
13:05 Смакуйте на
17:40, 22:00 Вікназдоров’я
14:05 Спеція
Новини
15:35 Таємниці шефкухаря
17:50 Х/ф «Операція
16:20 Зайві
кілограми
«И» та інші пригоди
17:15 Квадратний
Шурика»
метр
19:50 Жіночий
20:00 Танцюють всі
погляд
22:00 Формула
23:50 ВусоЛапоХвіст
любові
23:40 Крупним
01:25 Х/ф «Там, де
планом
живе кохання»
00:40 Колір ночі

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с
«Брати Карамазови»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Дервіш
підриває Париж»
14:00 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
17:55 Ковчег МОА
23:00 Х/ф «Рагін»

05:30 Т/с «Маршрут
Милосердя»
07:00, 08:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:10 Детективи
12:15 Знак якості
12:40 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
13:55 Сімейний суд
14:55 Судові справи
15:50 Невідомі діти
відомих батьків
17:00 Телефон довіри
18:10 Кровинушка
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25 13:10 Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Подружжя»
11:00, 21:00 Т/с
«Інтерни»
12:10 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:00 Події
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
22:00 Х/ф «Щоденник
Бріджет Джонс»
00:00 Х/ф «Бріджет
Джонс: Межі
розумного»

04:55 НТВ-ранок
07:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд
присяжних
13:30 Серед білого
дня
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:30 Х/ф
«Вітчизняна.
Велика»
22:35 Дзвінок долі
23:35 Х/ф «Служу
Вітчизні»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:15 М/ф «Смурфи» 05:25 Факти
06:00 Інший футбол
07:00 Справжні лікарі
06:30 Козирне життя
08:00 Світське життя 07:15 М/ф «Скубі Ду і
Пірати, на абордаж»
09:00 Хто там?
08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:15 М/с «Тімон і
10:30 Квартирне
Пумба»
питання
11:25 Провокатор
11:05 Х/ф
12:50 Дивитися всім
«Ворожіння при
14:00
Х/ф»Американський
свічках»
ніндзя»
16:30
19:30 ТСН
Континентальна ліга:
20:15 Операція
ХК ЦСКА (Москва)
- ХК «Донбас»
«Краса»
(Донецьк)
22:00 Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф
«Обміняйтесь
«Подвійний КОПець»
обручками»
21:20 Х/ф «Останній
бойскаут»
00:10 Х/ф
23:55 Наша Russіa
00:50 Голі та смішні
«Перевізник»

06:00 М/ф

06:00 Країна порад
06:50 Ф-стиль
07:10 Будь у курсі
07:50, 16:35 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:50, 13:45, 16:20
Мультфільми
10:00 Невідома планета
11:10 Х/ф «Небесні
ластівки»
14:20 Арт Cіty
15:00 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:25 Невідома планета
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Водна планета
20:00 Ронін з Дмитром
Видріним
20:40 У гостях у Дмитра
Гордона
21:50 Ванга. Пророцтво
22:50 : Х/ф
«Безпосередньо»

04:40 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
08:55 Орел та Решка
10:00 Україно,
вставай
10:50 Х/ф «Парі на
кохання»
12:45 Х/ф «Коли на
південь відлетять
журавлі»
16:55 Юрмала-2011
19:00 Розсмішити
коміка
20:00 Подробиці
20:30 Вечір боксу
на Інтері з Віталієм
Кличко
21:00 Майдан’s
23:00 Великий бокс.
Віталій Кличко &
Мануель Чарр

04:35 Т/с «Подружжя»
06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Золотий ключ
07:45 Їхні вдачі
08:25 Готуємо з
Олексієм Зиміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
двобій
11:00 Квартирне
питання
12:20, 00:10 Т/с
«Адвокат»
14:10 Своя гра
15:20 Слідство вели...
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
18:25 Професія —
репортер
18:55 Максимум.
Розслідування, які
стосуються кожного
20:00 Російські сенсації
20:55 Ти не повіриш
21:55 Промінь Світла
23:25 «Школа
лихослів›я»

апельсин
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25 М/ф «Ну,
постривай»
09:35, 11:00 Т/с
«Інтерни»
10:00 Таємниці зірок
12:00 Т/с «Дорожній
патруль»
14:00 Т/с «Злочин
буде розкрито»
16:10 Т/с «Російська
спадкоємиця»
19:00 Події
21:10 Х/ф «Рівняння
з усіма відомими»

06:30, 18:40 Київський
час
06:50, 07:25, 08:40
Огляд преси
07:00, 09:00, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 22:25
Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30 Хроника дня
10:10 Час інтерв’ю
11:10 Час. Підсумки
дня
12:00 Час новин
15:15 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший
погляд
18:15 Вікно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:30 Crime news

06:00 «Легенди

06:00 М/с «Світ Квесту»
06:10, 20:55 Т/с «Дєтка»
07:10 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50, 14:55 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:45 Т/с «Слон і
принцеса»
12:10 Богиня шопінгу
12:45, 18:40 Маша та
моделі
13:30, 20:30 Дайош
молодьож
13:55 Т/с «Маргоша»
15:55 У ТЕТа тато
16:30 Королева балу
17:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:15, 19:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
22:00 Одна за всіх
22:25 Т/с «Гра престолів»
23:35 Т/с «Ходячі мерці»
00:40 Дурнєв + 1

карного розшуку»
07:05 Х/ф «Блокада»
08:30, 19:00 Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Знахар «
12:00 Детективи
12:30 Т/с «МанГуст «
14:35 Т/с
«ДАІшники»
17:00 Т/с «Знахар «
19:30 Т/с «Одного
разу в Ростові»
23:30 Х/ф
«Охоронець»

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Оггі і
кукарачі»
07:00 М/с «Хроніки
Валькірії»
08:00 Т/с «Кобра-11»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 ДАІ. Дорожні
війни
09:55 Ульотне відео
по-російськи
10:40 Т/с «Гончі»
12:55 Т/с «Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:10 Крила Росії
17:35 Ударна сила
18:00 Коли Земля
скрикне
19:00 Шалене відео
по-українськи
23:00 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»
00:05 Т/с «Секретні
матеріали»

06:00, 09:50 Руйнівники
міфів
06:20 Вибух у Пуерто-Ріко
07:10 Великі тирани
07:30 Влад Дракула
08:00 Мегаперевізники
08:50 Південь Тихого
океану
10:40 Пожежа в
Лондонському метро
11:40 Кривава Мері
(Марія Тюдор)
12:10 Елизавета Баторі
12:40 Катамаран «The
Cat»
13:30 Дослідження
космосу
14:30, 18:20 Т/с «Імперія
під ударом»
15:30 Д/ф «Таємниця
загибелі «Пахтакора»»
16:30 Намедни 1962 р.
17:30 Тур де Франс
19:20 Космічні
мандрівниці
20:10 Д/ф «Доля
камікадзе»
21:00 Загадка Великої
князівни
22:00 Вразливий рай
23:00 Загадки Всесвіту
00:00 Т/с «Декстер»

05:45 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:10, 14:00
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
11:05 Шопінгмонстри
12:05 Вдягни мене,
якщо зможеш
13:05, 00:30 Т/с
«Кайл XY»
16:00 Жіноча ліга
16:30, 23:00
ШоуМонроу
17:00 Велика
різниця
18:00 Звана вечеря
19:00 КВН
21:25 Жіноча ліга
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

04:00 Ранок Росії
07:55 Мусульмани
08:05 1000 дрібниць
08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін ы
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:55 Вісті.
10:30, 13:30, 16:35
Місцевий час. ВістіМосква.
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:55 «Прямий ефір»
17:50 Футбол.
Чемпіонат світу. Росія Північна Ірландія
20:20 На добраніч,
малята
20:30 Юрмала -2012
22:25 Х/ф «Полин —
трава гірка»
00:25 Х/ф
«Випробування»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00 Шустер-Lіve
09:20 Школа юного
суперагента
10:45 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
11:10, 14:00, 19:25, 19:35,
22:55 Паралімпіада-2012
12:10 Коблево
13:45 Зелений коридор
14:40 У гостях у Д.
Гордона
15:30 Золотий гусак
16:00 Баскетбол ЧЄ.
Україна-Кіпр
17:45 Донбас-тур
19:05 Світ атома
20:50 Мегалот
20:50 Зворотний зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:10 Кабмін: подія тижня
21:20 Україна інноваційна
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:30 Твій голос
23:55 Ера здоров’я
00:20 Це було недавно,
це було давно

06:00 Срібний

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Доки всі
вдома
16:55 Чекай на мене
18:40 Поле чудес
19:45Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Ганна
Герман»
23:40 Без свідків
00:15 Т/с «Борджиа»

05:10 Т/c «Заколотний
шлях»
05:55 Служба розшуку
дітей
06:00 Очевидець
06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/c «Не
родись вродлива»
09:55 Т/c «Татусеві
дочки»
13:35, 14:35 Kіds Tіme
13:40 М/c «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/c «Друзі»
15:50, 00:15 Т/c
“Світлофор»
17:50, 22:05 Т/c
«Вороніни»
19:30 Спортрепортер
19:40 Піранії
20:00 Т/c «Закрита
школа»
21:00 Т/c «Щасливі
разом»
23:10 Т/c «Короткий
курс щасливого життя»

05:05 Наші улюблені 05:45 Т/c «Останній
акорд»
«Мультфільми»
мультфільми
07:20 Світлі голови
08:00 Хатха-Йога
06:05 Х/ф
09:00 М/c «Качині
08:50 Квадратний
«Небезпечно для
історії»
09:35 М/c «Пінгвіни з
метр
життя»
Мадагаскару»
10:00, 17:45, 21:35 07:45 Караоке на
10:00 КабріоЛіто
Формула любові
Майдані
11:10 Пікнік
11:50, 23:15 Спеція 08:45 Сніданок з
12:05 Новий погляд
13:05 Т/c «Вороніни»
12:50 Смакуйте на
Юлією Висоцькою
16:15 Х/ф «Вам лист»
здоров’я
08:55 Їмо вдома
19:00 М/ф «Альоша
13:30, 22:25
10:05 ВусоЛапоХвіст Попович і Тугарин
Дієтологи
11:25 Зважені та
Змій»
20:40 М/ф «Добриня
15:20 Квадратний
щасливі
Микитич і Змій
метр
15:55 Танцюють всі
Горинич»
16:45, 20:35 Позаочі 19:00 Х-Фактор
22:00 Х/ф «Білявка у
19:35 Жіночий
21:50 Х/ф «Операція законі»
погляд
«И» та інші пригоди 00:00
Спортрепортер
00:15 Крупним
Шурика»
00:05 Х/ф «Арн:
планом
00:00 Детектор
Об’єднане
королівство»
00:45 Колір ночі
брехні

05:45, 06:10 Х/ф «У
бору брусниця»
06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
08:40 «Смішарики.
Пін-код»
08:50 «Грай, гармонь
улюблена»
09:40 «Слово
пастиря»
10:10 «Смак»
10:55 «1812.
Бородіно»
12:15 Х/ф «Війна і
мир»
15:45 Єралаш
16:15 КВН
18:15 Так добре
18:50 Людина і закон
20:00 Велика різниця
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Х/ф «Далеко по
сусідству»
00:50 Тихий дім

06:30, 18:40 Київський
час
06:50, 07:25, 08:40
Огляд преси
07:00, 09:00, 11:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:10, 22:25
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Не перший
погляд
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:15 Драйв
14:10 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 Інтелект.ua
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:45 Хроніка тижня
18:15 Час інтерв’ю
19:25 Тема тижня
19:35 Машина часу
20:10 Портрети з
Сергієм Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 В кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич

06:00 М/с «Світ Квесту»
06:25 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
07:15, 09:00 Мультик з
07:40 Х/ф «Джек
Лунтіком
Хантер: небесна
07:40 Малята-твійнята
зірка»
08:10 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:40 Х/ф
09:35 М/с «Чорний
«Огарьова, 6»
плащ»
11:30 Речовий доказ 10:35 М/ф «Незнайка
на Місяці»
12:00 Головний
10:45 Дикі та смішні
11:10 Одна за всіх
свідок
11:45 Т/с «Хто у домі
13:00 Х/ф «Кидали» господар?»
12:25, 13:25 Т/с «Моя
15:00 Т/с «УГРО»
прекрасна няня»
19:00 Т/с «Круті
12:50 ТЕТ
14:55 Х/ф «Моя
береги»
суперколишня»
23:00 Головний
16:55 Королева балу
18:55 Х/ф «Викрутаси»
свідок
21:05 Т/с «Вісімдесяті»
00:00 Випадковий
22:10 Дайош молодьож
свідок
22:35 Слава зі
Славєком Славіним
00:25 Х/ф
23:00 Т/с «Ходячі
«Нестримні»
мерці»

06:00 Легенди

бандитського Києва

2+2

06:00 Телемагазин

05:45 Ранок на К1

08:00 М/с «Хроніки

07:30 Мультфільми

Валькірії»

09:00 М/с «Пригоди

10:00 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:15 Нереальні

ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми
10:15 М/ф «Король
і я»

історії

12:05 М/ф «Планета

13:50 Т/с «Версія»

скарбів»

18:05 Х/ф «В ту

14:00 Подаруй собі

сторону від війни»

життя

20:10 Х/ф

15:15 Х/ф «Вчитель

«Лейтенант
Суворов»
22:15 Облом.UA

музики»
17:15 Т/с «Годинник
кохання»
19:15 КВН

23:00 Т/с «Спартак.

21:50 Т/с

Кров і пісок»

«Надприродне»

00:05 Т/с «Секретні

00:30 Т/с

матеріали»

«Корабель»

06:00 Правда про
ЛСД
07:00 Смертельний
наркотик
08:00 Руйнівники
міфів
10:00 Амазонка з
Брюсом Перрі
12:00 Тур де Франс
14:00 Top Gear
16:00 Історія
Цукерберга
17:00 Історія Стіва
Джобса
18:00 Падіння УоллСтріт
19:00 Намедни
1962 р.
20:00 Намедни
1963 р.
21:00 Намедни
1964 р.
22:00 Історія кокаїну
00:00 Афганський
героїн

04:00 Х/ф «Діти ДонКіхота»
05:35 Сільський ранок
06:05 Діалоги про
тварин
07:00, 10:00, 13:00 Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВістіМосква
07:20 Військова
програма
07:45 Танцююча
планета
08:30 Городок
09:05 Великі
комбінатори
10:20, 13:30 Т/с
«Охоронець»
14:25 Д/ф «Війна 1812
року»
15:20 Суботній вечір
17:15 Десять мільйонів
18:20, 19:45 Х/ф
«Русалка»
19:00 Вісті в суботу
22:50 Х/ф «Усе, що ти
любиш...»
00:50 Гаряча десятка
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06:10 Мультфільм
06:25 Світовий рекорд
української пісні
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Гімалаї В.
Щербачова
09:00 Смішний та ще
смішніший
09:25 Хто у домі хазяїн?
09:45 Крок до зірок
10:20 Країну - народові
10:35 Караоке для
дорослих
11:30 Ближче до народу
12:05 Шеф-кухар країни
13:00 Золотий гусак
13:25 Х/ф «Калина
червона»
15:15, 21:30
Паралімпіада-2012
16:45 Маю честь
запросити
17:30 Діловий світ
Тиждень
18:15 Коблево
20:30 Ближче до народу
21:00 Підсумки дня
21:10 Офіційна хроніка
21:20 Головний аргумент
00:35 Олімпійський
виклик

06:00 Х/ф «Володарі 06:30 Факти

06:00 Диваки
06:30 Мультфільми
06:40 Водна планета
07:35 Світські хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:55 Ванга Пророцтво
10:00 Ронін з Дмитром
Видріним
10:40 Ф-стиль
11:05 У гостях у Дмитра
Гордона
12:10 Х/ф «Надбання
республіки»
14:45 За сім морів
15:30 Арт Cіty
16:25 Цивілізація
Incognіta
17:20 Невідома планета
17:55 Будь у курсі
18:30 Світ за тиждень
19:00 Водна планета
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:10 Кумири
20:35 Світські хроніки
21:00 Прощавай.
Пробач
22:10 Х/ф «Герой сім’ї»
00:20 Х/ф
«Письменницькі
пристрасті»

03:35 Т/с «Дві долі
Нове життя»
06:00 Великий бокс
Віталій Кличко &
Мануель Чарр
08:50 Д/ф «Кличко»
11:20 Х/ф
«Діамантова рука»
13:30 Т/с «Биття
серця»
17:50 Т/с «Анна
Герман»
20:00 Подробиці
тижня»
21:05 Т/с «Анна
Герман»
23:15 Що? Де? Коли?
00:35 Х/ф
«Французька вулиця»
02:30 Х/ф
«Грабіжники поїздів»

06:00 М/ф
«Мультфільми»
08:00 Хатха-Йога
08:50 Квадратний
метр
10:00, 21:35 Формула
любові
11:50, 23:15 Спеція
12:50 Смакуйте на
здоров’я
13:30, 22:25 Дієтологи
15:20 Квадратний
метр
16:45, 20:35 Позаочі
17:45 Формула любові
19:35 Жіночий погляд
00:15 Крупним планом
00:45 Колір Ночі

06:50 Квартирне
шторму»
питання
07:40 Анекдоти по08:05 Ремонт +
українськи
09:00 Лото-забава
08:20 Дача
08:50 Дивитися всім
10:15 М/с «Тімон і
09:55 ОлімпіЛяпи
Пумба»
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
11:05 Х/ф
12:30 Максимум в
«Ворожіння при
Україні
13:50 Наша Russіa
свічках»
14:10 Х/ф «Кохання у
19:30 «ТСН-тиждень» великому місті»
16:05 Х/ф «Подвійний
20:15 Х/ф «Моя
КОПець»
божевільна сім‘я»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
22:20 Світське життя 19:30 Х/ф «Зброя»
23:20 ТСН-тиждень 21:25 Х/ф «Останній
герой»
00:05 Х/ф
23:30 Х/ф «Останній
бойскаут»
«Бруклінські копи»

Т А М А Д А
Тел.: (067) 209-48-18, (063) 273-51-06

06:00 Срібний
апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Серце
дракона»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
14:00 Т/с «Злочин
буде розкрито»
16:10 Т/с «Бігль»
18:10, 19:30Т/с
«Інтерни»
19:00 Події тижня
22:15 Великий
футбол
00:15 Т/с
«Ментовські війни»

05:00 Т/с «Подружжя»
07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 Російське лото
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 Перша передача»
09:55 «Розлучення поросійськи»
11:00 Дачна відповідь
12:20, 00:20 Т/с
«Адвокат»
14:10 Своя гра
15:20 Слідство вели
16:20 І знову здрастуйте
17:20 Надзвичайна подія
18:00 Сьогодні
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:50 Йосип і Неллі
Кобзон
21:30 Мітла
22:30 Х/ф «КС Колишній
співробітник»
02:15 Т/с «Пагорб одного
дерева»

Виконавчий комітет Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії апарату
виконкому.
Вимоги:
— вища освіта;
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК;

Підприємство в м. Вишгороді (р-н заводу
«Карат») запрошує на постійну роботу:
— електрозварювальника (напівавтомат),
ДР від 1 року, з/п від 3500 грн
— різноробочих, з/п договірна
— маляра з фарбування металу, з/п висока
Тел.: (067) 659-54-57
КАФЕ «КИРПУЛЬКА»
запрошує на постійну офіційну роботу
у м. Вишгороді кухарів і кондитерів
(можливе навчання).
Тел.: (04596) 26-013, (066) 282-96-44
Терміново потрібен робітник на виробництво у
м. Вишгороді. Гарні умови праці та гідна зарплата.
Тел.: (067) 960-99-95, Андрій
Недільна школа церкви Бориса і Гліба
запрошує всіх дітей та їхніх батьків
на день відкритих дверей
2 вересня ц. р. на 11:00 год.
Школа працює безкоштовно.
Чекаємо на нових учнів!
Протоірей о. Димитрій
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб, не більше 2-х від
однієї особи. 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 понад 7 слів, — оплачується за існуючими

розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
1.09.2012 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

досвід роботи в державних установах за фахом не менше трьох років.
Документи приймаються упродовж місяця з дня публікації оголошення за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, кім. 63-а.
Тел. (04596) 54-554

06:50 Х/ф «Людина
народилася»
08:50 Сніданок з
Юлією Висоцькою
09:00 Їмо вдома
10:10 Неймовірні
історії кохання
11:10 Караоке на
Майдані
12:15 МастерШеф
16:05 Х-Фактор - 3
19:00 Битва
екстрасенсів
20:05 Х/ф
«Батьківський
інстинкт»
00:15 Неймовірні
історії кохання

06:10 Т/c «Останній
акорд»
07:00 Світлі голови
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Світлі голови
09:15 М/c «Качині історії»
09:50 М/c «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:15 ЛОЛ
11:55 Т/c «Щасливі
разом»
15:00 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин Змій»
16:45 М/ф «Добриня
Микитич і Змій Горинич»
18:05 Х/ф «Білявка у
законі»
20:05 Х/ф «Таксі»
22:00 Х/ф «Білявка в
законі»
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф «Сім»
02:25 Т/c «Врятувати
Грейс»

Вишгород
2+2
06:30 Київський час
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 14:00, 18:00,
19:00, 23:00 Час новин
07:20, 08:15 Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:10 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Машина часу
16:15 Фактор безпеки
17:15 Податки
17:30 Новини Київщини
18:15 Велика політика
19:30 РесПубліка з Анною
Безулик
20:50 Тема тижня
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою
23:40 Рекламна кухня

06:00 Телемагазин
08:00 Журнал Ліги
Чемпіонів УЕФА
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08:45 М/с «Хроніки
Валькірії»
10:00 : Т/с
«Мисливці за
старовиною»
13:15 Приховування
14:20 Світ після
2012
15:40 Х/ф «Молоді
стрілки»
18:10 Х/ф «Втеча з
Шоушенку»
21:30 ПРОФУТБОЛ
22:40 Т/с «Спартак
Кров і пісок»

05:45 Ранок на К1
07:30 М/ф «Король
і я»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми
10:10 М/ф «Планета
скарбів»
12:05 Х/ф «Їх
поміняли тілами»
14:10 Секрети долі
15:10 Т/с «Годинник
кохання»
19:05 «КВК»
21:50 Т/с
«Надприродне»
00:30 Т/с
«Корабель»
02:00 Нічне життя

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Генії та лиходії
06:35 Х/ф «Я родом з
дитинства»
08:05 Армійський
магазин
08:40 Смішарики
Пін-код
08:50 Здоров’я
10:10 Доки всі вдома
10:55 1812 Вигнання
12:15 Так добре
12:50 Роман із звіром
13:55 Х/ф
«Приборкувачка
тигрів»
15:50 Жінки у пошуках
щастя
16:45 Х/ф «ШирліМирлі»
19:25 Святковий
концерт
21:00 Час
22:10 Більше, ніж
золото
23:05 Х/ф «Бабло»
00:45 Х/ф «Клітка для
канарок»

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:15 Т/с «Одного
разу у Ростові»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 «Агенти
впливу»
13:00 Т/с «Розкол»
15:00 Т/с «Круті
береги»
19:00 Т/с
«Каменська»
22:50 Х/ф
«Хрещений батько»
02:35 Речовий доказ

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

25 серпня відсвяткував
своє 50-річчя
Валерій Петрович ОХИМ!
Вітаємо щиро у день ювілею!
Хай радість приходить
до Вашого дому,
Розвіє негоду, тривогу і втому.
Прожити бажаємо в силі й здоров’ї,
Ще многії літа щасливої долі.
Рідні та друзі
Асоціація роботодавців
Вишгородщини вітає з днем
народження
Юрія Івановича ЛИННИКА!
З днем народження Вас щиро вітаємо,
Безмежного щастя людського бажаємо,
Завзяття в роботі, поваги людей,
Здійснення планів, блискучих ідей.

ТМ «ВІКОНЕЧКО»
Виробляємо вікна, двері, балкони.
«Рехау» від економ- до еліт-класу.
Замір, монтаж, гарантія.
Тел.: (04596) 233-03, (044) 451-84-26,
м. Вишгород, вул. Київська,10

Акція!
ФІТОПАРОБОЧКА +
антицелюлітний масаж
300 грн.
Тел.: (097) 340-79-38,
(063) 536-33-20
Втрачений витяг № 31228159 від 07.09.2011 (реєстр.
номер 31859826) про державну реєстрацію прав власності на майстерню №431, виданий «Вишгородським
бюро тех. інвентаризації», власник ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Київська Русь», вважати недійсним.

06:25 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
07:15 Мультик з
Лунтіком
07:40 Малята-твійнята
08:10 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:35 М/с «Чорний
плащ»
10:35 М/ф «Незнайка
на Місяці»
10:45 Х/ф «Немовля на
прогулянці»
12:45 Х/ф «Моя
суперколишня»
15:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
16:00 Т/с «Вісімдесяті»
17:00 Х/ф «Викрутаси»
19:00 Містер Трололо
19:55 Дайош молодьож
21:00 Одна за всіх
22:05 Т/с «Вісімдесяті»
23:10 Т/с «Ходячі
мерці»
01:10 Дурнєв + 1

06:00 Історія Стіва
Джобса
07:00 Падіння Уолл-Стріт
08:00 Руйнівники міфів
10:00 Багата земля
11:00 Амазонка з Брюсом
Перрі
12:00 Тур де Франс
14:00 Top Gear
15:00 Формула - 1
17:00 Трагедія 9/11
19:00 Випробувачі
20:00 Заручники
Курильського Квадрату
21:00 Операція
«Балтійський шторм
22:00 Смертельний
наркотик
23:00 Правда про ЛСД
00:00 Війна за наркотики
01:00 Покер The Bіg Game

ТРК
«Више Град»
на постійну роботу
потрібні:
оператор,
відеоінженер,
ведучий програм.
Тел;
(04596) 25-489

06:20 Уся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
09:20 Місцевий час
10:00, 13:00 Вісті
10:10, 13:30 Х/ф
«Школа проживання»
13:20 Місцевий час
Вісті-Москва
14:30 Рецепт її
молодості
15:05 «Сміятися
дозволяється»
17:00 Х/ф
«Пророцтво»
19:00 Вісті тижня
20:30 Х/ф «Особиста
справа майора
Баранова»
22:30 «Відкриття
нового політичного
сезону»
00:20 Х/ф «Клінч»
02:20 Х/ф «Вальс»
03:30 «Городок»

ДП МВС України «Київщина-Інформ-Ресурси» оголошує конкурс
на право зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів
Основні умови конкурсу:
— переможець конкурсу зобов’язаний
забезпечити належне зберігання ТЗ, що
виключає доступ до майданчика сторонніх
осіб;
— мати в розпорядженні спеціальні автомобілі — евакуатори, що на вимогу співробітників Державтоінспекції
цілодобово доставлятимуть ТЗ до місць
зберігання;
— мати найменшу вартість за добу
щодо зберігання тимчасово затриманих
транспортних засобів (далі ТЗ).
За результатами проведеного конкурсу ДП МВС України «Київщина-Інформ-Ресурси» з переможцем укладає
угоду безоплатного зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що передбачає відсутність плати за
зберігання з боку ДП. Зберігач має право стягнути кошти за зберігання з власника транспортного засобу у спосіб, що
не суперечить чинному законодавству
України.

Для участі у конкурсі претендент
подає:
— лист-заяву про участь у конкурсі;
— відомості про учасника конкурсу,
а саме статут, ліцензії, дозволи, документи на земельні ділянки та їх обладнання, доказ наявності в користуванні
або володінні спеціальних транспортних
засобів (евакуаторів) тощо;
— розрахунок вартості зберігання
ТЗ за добу.
Конкурс буде проведено о 10 годині
24 вересня 2012 року.
Конкурсні пропозиції подаються
цінним листом поштою, або особисто за
адресою: 03048, м. Київ, вул. Ф.Ернста,
3, тел. 275-31-58, ДП МВС України «Київщина-Інформ-Ресурси».
Розгляд конкурсних пропозицій
проводитиметься у зазначений час на
підставі пропозицій, отриманих ДП МВС
України «Київщина-Інформ-Ресурси» на
дату проведення конкурсу.
Т.в.о. директора В.Ф. Лук’янчук

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М Ділянку с. Осещина, 10 сот. /забудова. Новий мопед «Delta»
3500 у.о./сотка. 098-0741775
недорого (063) 335-63-10
Ділянку (с. Хотянівка), 10 сот. + 12 сот./
Ділянку (с. Хотянівка), 10 сот. під
садівництво. 1600 у.о./сотка. 098-0741770 забудову. 2 000 у.о./сотка. 098-0741774
Ділянку (с. Нові Петрівці), 15 сот. /
Ділянку (м. Вишгород), 9 сот. / забудова.
забудова. 38 000 у.о./ділянка. 067-7600073
60 000 у.о./ділянка. 067-7600073
Ділянку (с. Лютіж), 8 сот. / забудова.
Ділянку (с. Новосілки), 12 сот. /
31 000 у.о./ділянка. 096-9738455
забудова. 3 000 у.о./сотка. 096-9738399
Ділянку (с. Новосілки), 1 га садівництво.
Ділянку, с. Демидів, 12 соток.
150000 у.о/ділянка 096-9738399
Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86
1-кім. Симоненка, 5. 1/5 пан., 35/21,5/7.
1-кім. Київська, 18, 3/9/
46000 у.о. 098-3086090
цегла, 40/20/9,5. 54 000 у.о. 096-9738404
1-кім. Симоненка, 7. 4/5 панель,
3-кім. Кургузова, 11-а. 7/9/ цегла,
35/18/7. 47 000 у.о. 067-2911588
71/44/10. 127 000 у.о. 098-3086090
3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9/ цегла,
4-кім. Набережна, 4-а. 3/9/ цегла,
70/41,5/9,5. 95 000 у.о. 098-3086090
81/51/8. 95 000 у.о. 096-9738399
Погріб (цегла), шир. — 1,40, довж. — 2,10. Погріб/цегла/ПСК «Весна», вул. Київська.
Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45
1,5 х 2,2. Ціна договірна. 096-9738455
Газель 270514 2002 р. в. — 270000 км
УАЗ ПАТРІОТ 3163030 2005 р. в. —
(044) 592-82-53
150000 км (044) 592-82-53

ІНШЕ
Ремонт/встановлення/
Сантехнічні/зварювальні
перетяжка дверей,
Будинок/с. Н. Дубечня/65 кв. м. Ділянка 18 соток. 28 тис. у.о. (096) 159-42-63
роботи, електрика,
лінолеум, ламінат, вагонка безпіщанка, відкоси, шпалери
ЗДАМ В ОРЕНДУ
(093) 451-63-04
(067) 945-06-40
Складське приміщення. 215 кв. м. Рампа.
8 кв. м. на автобусній зупинці
Світло. 098-0741774
(067) 740-93-30
Юридичні послуги, будь-які
Домашній майстер
2-кім. квартиру, вул. Шолуденка, 6-в,
правові питання. Адвокат.
Н А Й М У 1, 2, 3-кімнатну квартиру у
Тел: (063) 100-90-08
КУПЛЮ
6-г. За готівку. Терміново. 098-9738404
Тел: (067) 184-18-55
господаря. 098-0741775

Дитсадки

Вишгород
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Напередодні 1 вересня ми взяли інтерв’ю у працівників міських дошкільних навчальних закладів.
Розмовляла й дізнавалася про все Марта Квітка

«Ластівка»
Завідуюча Галина ЛИТВИНЕНКО:
— Колектив садочка вдячний міськраді, батькам, які завжди намагаються
допомогти нашому закладу у придбанні
того чи іншого інвентарю. Особливо активними були батьки групи «Волошки».
Багато зроблено за час, поки садок
був «у відпустці». Групи готові прийняти
діток — зроблено поточний ремонт, пофарбовані коридори, роздягальні, східці. І все — завдяки батькам.
Лише під запитанням заготівля овочів — господарський блок не готовий
для їх зберігання, а наші спонсори виконати той обсяг робіт самотужки не
можуть — там потрібні професіонали і,
звичайно, відповідне фінансування. Чекаємо. У міськраді знають про наші проблеми і обіцяють допомогти.

«Сонечко»
Завідуюча Тетяна ЯКОВЕНКО:
— Наш колектив вихователів і батьки
вдячні міськраді, завдяки якій відремонтували два туалети та замінили аварійну
систему опалення у ясельній групі.
І ще одна приємна новина: батьки та спонсори вклали чимало коштів,
аби перетворити звичайний музичний
зал у Казковий палац — оновлено стелю, встановлено нові енранівські двері.
Фантастичні ліхтарики прикрашають
кімнату, яка запрошує у казку.

Конференції

Ми вдячні усім батькам, що долучилися до цієї справи, особливо приватним підприємцям, депутатам міськради
Світлані Свистун та Олександру Семенову, а також родині Петінових, які дуже
хотіли, аби їхній малюк відвідував саме
наш дитсадок.
Щоправда, бажаючих удвічі більше
за норму. Але ми йдемо назустріч батькам — цього року приймаємо 42 діток
до двох років, а випустили 39 малюків,
які підуть до школи.

«Чебурашка»
Найбільший у місті та й у районі дитсадок прийме цього року 365 малят, дві
групи — ясельного віку. А всього працюватимуть 12 груп (мінімум по 30 дітей
у кожній). Батьки приведуть малюків до
чистих, упорядкованих приміщень, поточний ремонт у яких зроблено силами
батьків і спонсорів.
Упорядковані й дитячі майданчики.
Обрізані дерева, які псували зовнішній
вигляд закладу. Однак не прикрашають
споруду чорні «плями» від обваленої
облицювальної плитки, якою його обкладено. Видно, під час спорудження
закладу опоряджувальники не дотримувались технології, ось плитка з часом
і руйнується. Виправити це можна, потрібні кошти і гарні спеціалісти.
Як театр починається з вішалки, так і
дитсадок починається з двору, із самого будинку, куди ранком з усього міста
поспішають малюки.

«Золотий ключик»
Завідуюча
Світлана ОМЕЦИНСЬКА
— Напередодні нового навчального року наш дитсадок приймав делегацію педагогів з Черкас — обмінювались досвідом. Гості цікавились
абсолютно усім — і організацією навчально-виховного процесу, і харчуванням малят, і складом груп. Цього
року у нас їх 8, шість — садкових і дві
— ясельні, а усього садок відвідуватимуть 250 малят. Приймаємо й нове
поповнення: 70 діток від двох і 20 — від

трьох років.
Все підготовлено до їх прийому,
ще минулого року зробили ремонт у
групах, цього року — підфарбували,
підчистили, упорядкували, замінили у
деяких групах вікна, лінолеум. Дещо
придбали (нову морозильну камеру,
ком’ютери), оновили меблі. Щиро
вдячні міськраді, батькам і всьому колективу дитсадочка.
Розуміємо, що всі міські садки переповнені — дітей більше, ніж передбачено санітарними нормами. Є у нас
приміщення ще для однієї групи, однак воно потребує ремонту. Шукаємо
спонсорів.

«У вчителя така влада, яка не снилась і прем’єр-міністру…»

Власн. інф.
ФОТО – Марта КВІТКА

30 серпня у великій залі адмінбудинку відбулась районна
педагогічна конференція. Традиційно першими привітали
вчителів учні – димерські гімназисти, які привнесли до серйозного зібрання ліричні мотиви.
На святковий лад був налаштований і голова Вишгородської
райдержадміністрації Олександр
Приходько. Разом із привітанням
він висловив впевненість у тому,
що педагоги району і надалі працюватимуть творчо й ефективно,
не тільки утримуючи взяті позиції
(3 місце в області), а й прагнучи до
лідерства.
Душевним було привітання
голови Вишгородської районної ради Олександра Носаля. Від
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, який з поважних причин не був присутній,
вчителів привітав начальник відділу з гуманітарних питань міськради Володимир Ткач. Він навів

вислів відомого політика про те,
що «в руках у вчителів така влада,
яка не снилась жодному прем’єрміністру», адже й від учителя залежить, яким виросте нинішнє
покоління, побажав педагогам
здоров’я, творчих успіхів і гідної
зарплати.
Стан освіти у районі охарактеризувала у ґрунтовній доповіді начальник відділу освіти ВРДА Раїса
Клименко. Її доповідь доповнювали діаграми, фотографії, таблиці,
що демонструвались на великому
екрані над сценою.
А більш докладно про роботу
всіх дошкільних закладів і шкіл,
центру творчості «Дивосвіт», їхні
досягнення можна було дізнатися
з методичних матеріалів виставки «Освіта Вишгородщини-2012»,
розташованій у вестибюлі. Така
виставка проводилась райвідділом освіти вперше.
У обговоренні доповіді взяли
участь методист відділу освіти Тетяна Ткач, директор Синяківської
ЗОШ І-ІІ ст. Марина Ганіцька, директор Вишгородської ЗОШ №1
Олег Тимченко, член Ради моло-

дих вчителів району Андрій Сологуб.
36 педагогів були відзначені
грамотами райдержадміністрації
та грошовими преміями.
У роботі конференції взяв
участь заступник голови Київської
облдержадміністрації
Ярослав
Москаленко та проректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Наталія Бендерець.
ЦИФРИ І ФАКТИ
Цього начального року до педагогічної родини району прибуло нове поповнення – 14 молодих
вчителів, яких було представлено
поважній аудиторії. Всі вони отримали трудові книжки та нотатники. Їх вручили заступник голови
райдержадміністрації Валентина
Духота та голова профспілки працівників освіти Віктор Кійко. Троє
молодих вчителів працюватимуть
у вишгородських школах: у спеціалізованій – «Сузір’я» та ЗОШ №1.
***
Шкільний автопарк поповнився за останні два місяці 6 автобусами і налічує 13 машин.

Педагогів привітали димерські школярі брат і сестра Марія та Георгій Джваршеішвілі – учасники студії «Фантазія» Димерського відділення районного
центру творчості «Дивосвіт» із керівником – культорганізатором Яніною Кулиняк
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Програма об’єднаної опозиції: підвищення пенсій,
зарплат та відміна пільг можновладців

Анатолій КОВАЛЮК
Підвищення пенсій, зарплат, зниження цін, соціальний захист – подібні
блага українцям обіцяють перед кожними виборами. Не стала винятком і
нинішня виборча кампанія, з тією лише
відмінністю, що у програмі Об’єднаної
опозиції «Батьківщина» пропонується
механізм, як домогтися реалізації цих
обіцянок без шкоди для економіки країни, пояснюють експерти.
«Об’єднана опозиція розуміє, що сьогодні для того, щоб вигравати вибори і рухати Україну вперед, мало задекларувати
своє несприйняття режиму Януковича та
його політики. Головне — мати чітку альтернативу позитивних змін в країні. І опозиція
таку альтернативу сформулювала у вигляді
програми, яка пройшла широке експертне
обговорення. Мені здається, що ще ніколи
до виборів опозиція не підходила з таким
ґрунтовно проробленим програмним документом і чітким баченням майбутнього», —
вважає політтехнолог Олег Медведєв.
Основні соціально-економічні тези програми Об’єднаної опозиції «Батьківщина»
такі: створення нових робочих місць, підтримка малого та середнього підприємництва, спрощення податкової системи (опозиція пропонує зменшити кількість податків
до семи), скасування сумнозвісної Пенсійної реформи, повернення пільг, доступні
освіта й медицина, розвиток села та багато
чого іншого. Але є деякі питання, на яких
експерти зупиняються окремо.
Наприклад, підвищення прожиткового
мінімуму та мінімальної заробітної плати до
2400 грн. На думку президента Аналітичного
центру «Відкрита політика» Ігоря Жданова,

дуже важливо, що опозиція не відокремлює
ці поняття. «Зрозуміло, що необхідно стимулювати заробітну плату. При цьому вона має
відповідати новому прожитковому мінімуму.
Якщо людина працює, то вона повинна мінімум заробляти на прожитковий мінімум, вибачте за каламбур», — сказав він.
Не забули в «Батьківщині» й про потреби пенсіонерів. По-перше, пенсійна реформа буде скасована. По-друге, розмір пенсії
буде визначатися лише за двома критеріями: стаж та рівень заробітної плати до виходу на заслужений відпочинок: «Вони зростуть не на 100 гривень, як перед виборами,
а на 334 гривні, як того вимагає закон», —
зазначено у програмі О’єднаної опозиції.
І тут постає питання: звідки взяти гроші.
Судячи з усього, відповідь на нього у «Батьківщини» є. «У мене теж виникали сумніви,
чи не популізм це. Але я був на декількох
круглих столах опозиції. Все підраховано.
Всі знають, що у нас в країні корупція набула
властивостей соціального лиха. Красти треба менше. Це позначиться і на збільшенні
пенсій, і на збільшенні зарплат», — підкреслив Ігор Жданов.
Наступний момент – забезпеченні органів влади. В опозиції категорично заявляють, що в бідній країні не можуть бути
багаті чиновники, тому пропонують видатки
на утримання влади скоротити удвічі. Втім,
експерти радять «Батьківщині» звертати
увагу не тільки на питання фінансування
влади, а й на її якість.
«В Україні за роки незалежності кількість чиновників зросла майже у чотири
рази. Наразі жодна влада при всіх спробах
реформувати саму себе навіть не ставила запитання: якою ж має бути ефективна
структура влади і скільки чиновників Україні

Вітаємо

Із Днем знань!
Вишгородська міська рада ветеранів щиро вітає працівників
народної освіти, педагогічні колективи, учнів та студентів міста
Вишгорода та району з Днем знань!
Бажаємо всім успіхів і плідної роботи у новому навчальному
році. Всім вам — козацького здоров’я, щастя, благополуччя!

Календар

Вишгород

Цей день в історії

31 серпня
У Киргизстані, Малайзії, Тринідаді і Тобаго святкують День незалежності, а на Філіппінах — День
героїв
1897 — Томас Едісон запатентував кінокамеру (кінетограф)
1898 — відкрито Київський політехнічний інститут
Іменини: Георгій
1 вересня – День знань
1819 — вперше поставлено на
сцені Полтавського театру п’єсу
Івана Котляревського «Наталка
Полтавка»
1897 — у Бостоні відкрито метро
1928 — у СРСР засновано орден Трудового Червоного Прапора
1964 — у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний
кінотеатр «Україна»
1996 — в Україні запроваджено
національну валюту — гривню
Іменини: Андрій, Тимофій
2 вересня – День підприємця
1192 — завершено ІІІ хрестовий похід
1666 — почалася Велика лондонська пожежа
1831 — надрукувано першу
частину «Вечорів на хуторі біля Диканьки» Миколи Гоголя
1834 — Семюел Кольт запатентував свій револьвер
Іменини: Мемнон, Самуїл
3 вересня
1914 — Мері Фелпс Джекобс
винайшла бюстгальтер
1973 — у Києві відкрито
пам’ятник Лесі Українці
Іменини: Аврамій
4 вересня
В Аргентині — День іммігрантів, в Білорусі — День писемності

і друку
1888 — американець Джордж
Істмен отримав патент на фотокамеру, яка використовувала скручену в рулон плівку, і зареєстрував
свою торгову марку «Кодак»
1977 — на радянському телебаченні вперше з’явилась гра
«Що? Де? Коли?»
1991 — над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднято
жовто-блакитний прапор
Іменини: Афанасій (Опанас)
5 вересня
1698 — аби прищепити своїм
підданим моду, прийняту в європейських країнах, Петро I встановив податок на бороди
Іменини: Євтихій (Явтух)
6 вересня
У цей день в Болгарії святкують
День об’єднання, в Чилі — День
національної єдності, у Свазіленді
— День незалежності, а в Пакистані — День оборони
1522 — 17 членів експедиції
Магеллана, що залишилися живими, завершили першу кругосвітню
подорож
1936 — у зоопарку на Тасманії
помер останній сумчастий вовк
1959 — компанія «Mattel Toy
Corporation»
продала
першу
іграшку Барбі
1987 — у Балтиморі вперше
хірургічним шляхом роз’єднано сіамських близнюків
Іменини: Арсеній
7 вересня – День військового розвідника
1812 — відбулася Бородинська
битва між військами Наполеона та
Російської імперії
1998 — зареєстровано компанію «Google»
Іменини: Євлогій, Мина, Тит

потрібно взагалі? Безумовно, можна скоротити витрати, які з точки зору функціонування владних інститутів є зайвими: систему
спеціалізованих закладів охорони здоров’я,
забезпечення можновладців безкоштовними автомобілями, житлом тощо. Але все це
дасть незначний ефект. Потрібна суттєва
перебудова всієї владної системи», — пояснив експерт громадської організації «Фонд
суспільної безпеки» Юрій Гаврилечко.
Керівник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський, у свою чергу, підтримує ініціативу
опозиції ліквідувати монополії. «У програмі
є правильні речі, пов’язані з ліквідацією
монополізації в галузях української економіки. Це одна з ключових наших проблем»,
— каже він.

Ще один значущий аспект програми
– ліквідація Податкової адміністрації, яка
«мордує бізнес». Юрій Гаврилечко характеризує цю ініціативу як цілком виправдану:
«Запровадження податкової міліції мало
сенс виключно з точки зору створення силової структури, яка забезпечує державний
рекет відносно підприємців. Ніяких інших
функцій вона не виконує і виконувати не
може за визначенням».
Але найголовніше, що опозиція зосереджена на реалізації своїх ідей. «Батьківщина» змогла запропонувати суспільству
великий консолідаційний об’єднавчий процес, вони більш ніж будь-коли увагу приділили ідеям і планам, заради яких вони
об’єдналися», — підсумував Олег Медведєв.

Метеопрогноз

У вересні – літо, а зима
триватиме до травня
За прогнозами синоптиків, у 2013 році
Україну чекає довга зима, яка відразу перейде
у рекордно спекотне літо. Причина тому – небувала активність Сонця.
– Зима очікується сніжною і може тривати аж до
травня – через підвищення глобальних температур
і танення льоду у Північному Льодовитому океані в
атмосфері стало більше вологи, яка випадає у вигляді снігу, – говорить експерт-метеоролог Інституту геофізики НАН України Анатолій Прокопенко.
Потім настане спекотне літо з температурою
плюс 40. А у наступні два роки температура може
увійти у свої календарні строки, хоча наслідки спеки ще відчуватимуться у найближчі 30 років – можливі часті смерчі та урагани.
Народний синоптик, колишній інженер-конструктор Валерій Некрасов вважає, що вересень
буде теплим і сухим, температура не буде нижчою
24 градусів, а справжня осінь розпочнеться в середині жовтня.
Зима ж, вважає народний синоптик, розпочнеться із середини січня і буде малосніжною, а
морози сягатимуть 30 градусів.
Отже, дві думки. Поживемо – побачимо.

Незалежність по-новопетрівськи
Володимир САЮК
ФОТО – Геннадій НІКОЛАЄНКО

На Козацькій галявині

День Незалежності у Нових Петрівцях відзначили 25 серпня на
Козацькій галявині. Організатором зібрання понад півста мешканців
села став активіст Геннадій Ніколаєнко.
Незалежності і рідній мові присвятив майже двогодинне читання
віршів Тараса Шевченка Олександр
Ліщенко (Київ, «Стійло Пегаса»). У
Іван ГОНЧАР
перерві — під час частування кулішем — прозвучала пісня «МежДва кольори, два кольори
игірському узвозу» (слова ГеннаЛаскавить вітерець вгорі.
дія Ніколаєнка, музика львівського
Колір жовтий, колір синій
композитора Михайла Олійника).
Народ єднають України.
Три своїх нових віршовані твори
Вперед, вперед Вкраїна йде, прочитав відомий новопетрівський
Народ свідомістю росте, поет-аматор Микола Ніколаєнко.
Бо красуються вгорі
Пересічний українець мало
Жовтий і синій кольори. читає, а тим більш знає напам’ять
Жовтий – землі є доброта,
вірші. Тож зустріч стала ще й неабиякою культурною та просвіСиній – це неба чистота,
тянською акцією, враховуючи
Щоб у багатстві всі жили,
виставку й майстер-класи ВишТа мир і злагода були.
Два кольори, два кольори городського міського центру
Райдужно сяють угорі. творчості «Джерело».
Організатори висловлюють
Колір жовтий, колір синій,
щиру подяку меценатам Віталію
Державний прапор України.
Меші та Олександру Буренку.

Прапор України

КОЛО жінки

Вишгород
Ліра

Олена РОГОВЕНКО

(Початок на стор. 4)
У цьому навчальному році у ліцеї функціонуватимуть класи з поглибленим вивченням математики, інформатики, англійської мови;
класи профілів інформаційно-технологічного та іноземної філології. Якісне навчання забезпечуватиме матеріально-технічна база.
Завдячуючи благодійній допомозі лікарів Ніни Петрівни та Серіка Алієвича Оспанових придбано інтерактивну дошку, мультимедійний
проектор та документ-камеру. За благодійні і спонсорські внески бать-

ВРГ «Інтелект»
(Початок на стор. 4)
Зроблено віконні откоси в коридорах
та майже в усіх класних приміщеннях, придбано наочні посібники, диски для уроків
художньої культури та світової літератури.
У процесі підготовки гімназії до нового навчального року активну участь брали і
батьки майбутніх першокласників: придбали парти, комп’ютерний стіл, 2 телевізори,
2 комп’ютери, світильники, замінили електропроводку в приміщенні, де навчатимуться майбутні першокласники за програмою
«Інтелект України» (вчителі Л. Бурдейна, Н.
Янченко). А батьки майбутнього 6-В класу
— зокрема наш колишній випускник Сергій
Кузнєцов — практично з нуля зробили клас і
обладнали його меблямі.
За батьківські кошти проведено ремонтні роботи й у всіх класних приміщеннях (пофарбовано підлогу, відремонтовано меблі,
в окремих класах замінено шпалери та побілено стелю). Загалом ремонтних робіт
виконано на суму 45 тис. 900 грн, придбано
меблів та апаратури на 69 тис. 100 грн.
За кошти батьків організовано охорону
території навчального закладу приватною
фірмою «Сервіс», завдяки чому за рік у школі не було побитих вікон (на відміну від попередніх років), контролюється прохід територією гімназії сторонніх осіб ввечері та вночі,
покращено санітарний стан території.
У гімназії функціонують 6 кабінетів, їх
матеріально-технічна база зберігається у
належному стані, але через відсутність коштів суттєво не поновлювалася.
У сучасних умовах суспільного розвитку
зростає роль особистості як творця соціального світу і архітектора свого життєвого
проекту. Сьогодні школа виступає провід-

Каплички

2012 року
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Випускник Ліцею — студент КПІ

Ріка пам’яті
Нещодавно пішов із життя
через важку хворобу мій добрий
знайомий, 12-річний хлопчик
Кирило. Цей вір я присвячую
йому й усім маленьким янголам,
які залишили нас, дорослих,
у тяжких роздумах: «Чому? За
що?». Сподіваюсь, цими рядками хоч на хвилинку вгамую біль
втрати.
Ти станеш квіточкою в полі,
Дощем, який сльозу змиває.
Твоя душа, як птах на волі,
До Бога радісно злітає.
Твій сміх
дзвенітиме струмками,
Що в ріку пам’яті впадають,
А світ очей горить зірками,
Які наш сон оберігають.
Перетвори весь біль і смуток
На теплі спогади про себе…
Для нас ти – радість незабута
І вічна, як безмежне небо.

1 вересня

ків придбано ноутбуки, комп’ютер, екран, Wi-Fi — завдяки якому можна
використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення
будь-якого предмета.
Вишгородська РДА профінансувала підключення Технічного ліцею до
локальної мережі шкіл Вишгородського району, а за благодійні внески та
з допомогою батьків ліцей підключено до Інтернет-мережі. Саме батьківська громада — найближчі друзі, основні спонсори, помічники у ремонті
приміщень, придбанні меблів, організації дозвілля ліцеїстів.
Найближчі сусіди та найперші рятівники у проблемних комунальних
питаннях — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради (директор Михайло
Шененко) й Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» (директор Георгій Чебан).
Вагому допомогу ліцею надає один із засновників — Вишгородська
міська рада, особисто Віктора Решетняк. Саме Вишгородський міський
голова подарував класу-переможцю конкурсу «Клас року» комп’ютер,
а ліцеїсти — переможці рейтингу «Людина року» отримали стипендії та
подарунки. Улітку цього року коштом Вишгородської міської ради відремонтовано актовий зал.
З іншим засновником — Національним Технічним Університетом
України «КПІ» — у 2012 році відновлено втрачені колись зв’язки. Ліцей
налагоджує співпрацю з факультетом довузівської підготовки цього
престижного вищого навчального закладу (ВНЗ) щодо вступу ліцеїстів
як випускників факультету довузівської підготовки до НТУУ «КПІ».
Нагальним питанням у новому навчальному році є підготовка вступників до 8 та 10 класів (І та ІІІ курсів ліцею). Рішенням ради Технічного
ліцею протягом січня-травня 2013 року працюватимуть підготовчі
курси з української мови, математики, фізики, географії, англійської мови.
Адреса Технічного ліцею НТУУ «КПІ»: м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а. Телефони для довідок: (04596) 22-341, (067) 446-12-96.

Чекаємо на інтелектуалів
ним інститутом соціалізації особистості.
Учень у ній передусім має здобути не лише
знання, а й опанувати вміння жити у непростих соціально-економічних умовах. Саме
на вирішення цих важливих завдань було
зорієнтовано курс «Культура життєвого самовизначення», який (в обсязі 0,5 години
на тиждень) було включено до варіативної
складової навчальних планів.
«Київщинознавство» (1 год. на тиждень)
поглиблює пізнавальний інтерес учнів до
історії рідного краю. Курс «Основи християнської етики» плекає в юних душах основні
християнські чесноти.
Профілізація старшої школи.
Плануючи запровадити той чи інший
профіль навчання, адміністрація гімназії
попередньо вивчає думку учнів, батьків,
педагогів (проводить діагностику, анкетування учнів); добирає якісний кадровий
склад; здійснює навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у
профільних класах.
Пріоритетним напрямком діяльності
педагогічного колективу, а також одним із
ефективних шляхів самоосвіти та самовдосконалення педагогів є робота з обдарованими дітьми. Результати наочні: у
І етапі Всеукраїнських олімпіад із базових
дисциплін взяли участь 720 учнів, що становить 68% від загальної кількості, у ІІ етапі
– 72 учні. Увійшли до десятки кращих учні:
А. Брехт – математика (вч. Н. Сивашенко);
В. Пугач – астрономія (вч. В. Кравченко);
І. Серпутько – економіка (вч. Н. Ковальчук);
Д. Козак – історія (вч. Р. Кисіль).
Учні гімназії – активні учасники творчих

конкурсів.
Конкурс ім. П.Яцика: І етап – 286 учнів; ІІ
етап – 9 учнів (з яких 5 стали переможцями).
Конкурс ім. Т.Шевченка: І етап – 243
учні; ІІ етап – 8 учнів (2 з них стали переможцями).
Конкурс знавців інформатики «Бобер»,
що проводився вперше, показав такі результати: із 13 учасників 9 учнів виявили відмінні знання, троє – добрі.
280 учнів були учасниками Міжнародної
гри «Кенгуру», 54 – гри «Левеня», 130 – гри
«Соняшник». Учень 7-В класу В. Лоза (учитель І. Шубко) переміг у творчих конкурсах
«Космічні фантазії» та «Зерна доброти».
У конкурсі «Зерна доброти» переможцями також стали В. Строкань, 5-А кл (вч. Н.
Кисляк) і М. Середенко, 1-Б кл. (вч. Т. Уманець).
Учні гімназії успішно виступили на районній краєзнавчій конференції «Наші славні земляки», презентували творчість художника та архітектора Василя Климика.
Підсумки роботи з обдарованими дітьми

«І знову радість осяйнула нас…»

Влас. інф.
ФОТО – Валентина КЛИМЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

29 серпня на території Вишгородської районної
ЦРЛ з’явилося ще одне особливе місце, де кожен

може наодинці поспілкуватися з Богом, помолитися, попросити зцілення і здоров’я собі, своїм рідним
і друзям. Це капличка святого Агапіта Печерського.
Чин її освячення в урочистій обстановці здійснив протоієрей церкви св. Володимира о. Богдан разом із о.
Володимиром із с. Н. Дубечня й о. Іваном із Переяслав-Хмельницького.
Олена РОГОВЕНКО
І знову радість осяйнула нас,
І Слово Віри до небес злітає:
Нерукотворний, життєдайний Спас
З Любов’ю всіх нужденних зустрічає.
До Нього в покаянні припадім,
Щоб душу врятувати та зцілити.
Відкриті двері у Господній дім,
Не біймося поріг переступити.
Господь завжди по вірі воздає,
Цілитель Милосердний, Справедливий.
Надію на спасіння подає
Єдиний Бог, Безгрішний, Незрадливий.

були наведені на гімназійному зльоті «Перші
кроки до успіху» та на засіданнях педагогічної ради.
Минулого навчального року у гімназії
працювало 67 педагогів. Із них 39 з вищою
кваліфікаційною категорією, 5 – І категорією, 5 – ІІ категорію, 18 – з категорією «спеціаліст», у відпустці по догляду за дитиною
перебувають 9 учителів. У нас 20 учителівметодистів та 15 старших учителів.
Знаком «Відмінник освіти України» нагороджено 16 педагогів, 20 учителів гімназії
– випускники нашого навчального закладу.
Виховна робота нашої гімназії передбачає кінцеву мету — забезпечити суспільство
високоінтелектуальною, духовно багатою,
толерантною, елітною молоддю.
Восени відзначаємо 35-річчя нашого навчального закладу, тож вчителі, всі
працівники гімназії та батьки доклали
своїх рук і таланту, щоб «Інтелект» зустрів новий навчальний рік у охайних,
пристосованих для навчального процесу приміщеннях.
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Вишгород

Вишгород медичний, спортивний, зірково-святковий
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Аліна РИБАК, Ольга ДУМАНСЬКА та юні фотокори
журналістського гуртка ЦТ «Дивосвіт», спеціально для
«Вишгорода»

21 річницю Незалежності Вишгород почав зустрічати 23 і продовжив 24 серпня — низкою приємних подій і
цікавих заходів. Відбувалися вони у центрі міста, на Співочому полі і набережній Київського водосховища.

«Якби я був дитиною,
то з цієї кімнати
не виходив би»
У Вишгородській центральній районній лікарні четвер 23
серпня розпочався з урочистостей. Біля входу до дитячого
відділення зібралися медпрацівники на чолі з головним лікарем району Віктором Павленком, батьки, діти, міське і районне керівництво (Див. фото на стор. 1).
Приїхав голова Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк — привітати вишгородців, побачити на власні
очі відділення після ремонту, вручити сертифікати на меблі
й медичне обладнання та поспілкуватися з людьми. Говорили про Формулу-1 і Євро-2012, подальші зміни у Вишгороді
(очільник Київщини озвучив найближчі завдання голові Вишгородської РДА Олександру Приходьку та Вишгородському
міському голові Віктору Решетняку та пообіцяв медикам соціальне житло). А ще — відвідати нові палати, бокси з бойлерами, процедурні, приміщення для медперсоналу та ігрову
дитячу кімнату.
Як мама двох дітей, якій не раз доводилося бувати у дитячому відділенні Вишгородської ЦРЛ, і як журналіст засвідчую:
зміни разючі, і щиро радію за лікарів і пацієнтів.
«Якби я був дитиною, то з кімнати ігор не виходив би», —
сказав соціальний працівник Сергій Прокопенко, побачивши, як губернатор грає з одним із юних пацієнтів у шашки (до
речі, Анатолій Йосипович виграв).
Дитяча кімната з великим телевізором, надувними гірками, столами, на яких ігри й ляльки — «на совісті», нашого
депутата Ярослава Москаленка. Так само, як і телевізори у
кількох палатах і боксах.
Радісні обличчя у голови Вишгородської РДА Олександра Приходька та Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка. Іще на посаді головного лікаря району Віктор
Олександрович (за підтримки і з допомогою Олександра
Олексійовича) розпочав серйозні зміни, яких потребувала
центральна районна лікарня. Автономне опалення, ремонт
поліклініки… У планах і мріях, звісно, було й оновлення дитя-

чого відділення.
І от мрії збулися. Не самі по собі, завдяки спільній роботі
району й області.

Віктор ПАВЛЕНКО, головний лікар ЦРЛ:
— Ремонт — і не лише дитячого відділення —
робило ПМК-43 (Володимир Степанечко). Обійшовся він у суму майже 3 млн грн. До 100 тис.
грн — вартість меблів та інвентаря.
Наша щира вдячність Анатолію Присяжнюку,
Ярославу Москаленку й Олександру Приходьку,
що не лише допомагали коштами, а й контролювали хід ремонту.
***
Ірина РОМАНІВ, в. о. зав. дитячим відділенням Вишгородської ЦРЛ:
— Дуже задоволені і вдячні губернатору, який
тримає руку на пульсі наших проблем, та віцегубернатору — за ініціативу. Працівникам ПМК43 за хорошу роботу.
Є прекрасні умови для маленьких пацієнтів,
їх мам, медпрацівників. Все збережемо.

Спортивна команда
24 серпня у Вишгороді розпочали змагання з тріатлону,
в яких брала участь уся Київщина. Цікаво було спостерігати
за молодим завзяттям відповідальних осіб (у команді були
очільник Київщини Анатолій Присяжнюк та його перший заступник Ярослав Москаленко). Щодо жінок у команді — сестри-двійнята із с. Острів Рокитнянського району, з якими
я поспілкувалася, як тільки вони вийшли з води (змагання
складалися з велоперегонів, бігу та запливу через Бегемотик), щиро пожалкували: мовляв, шкода, не взяли із собою
рідних, от би їм побачити, яка у Вишгороді набережна та
скільки тут цікавого!

Перлини Вишгородщини
Хіба можна забути коровай з Ясногородки, лютізьку макітру з варениками, вишиті ікони в наметі Сувида, книжку про
історію села Пірнова, богданівські гриби, мисливські прикмети Сухолуччя, мед із Овдієвої Ниви, жукинську й лебедівську
фотовиставки та вищедубечанський шкільний фотоальбом,
катюжанські картини, любимівську полуницю, вахівський варенець? Чудові голоси жіночого ансамблю «Стежина» з смт
Димер та ровівську «Журавку»? Оригінальний Гаврилівський

курінь, намет Демидова (село засновано у 1026 р.), синяківських поні й бичків, рудньє-димерську прялку? Виставкупродаж картин і портрет за 15 хвилин? Щире частування,
катання на конях, воду й морозиво та купу розваг для дітей?!
(Про толокунську скриню, печворк+… та їхню авторку Наталію Бондаренко розповім пізніше, це тема для окремого
матеріалу.)
Даруйте, якщо про когось забула, та все було настільки
яскравим, пізнавальним і неповторним, що не те що мені, —
журі, котре визначало переможця фестивалю, довелося добре поміркувати.
Гран-прі і премію 7 тисяч грн одержала громада села Лютіж, перше місце + 5 тис. грн — Нові Петрівці. Друге й 3 тис.
грн — Старі Петрівці, третє й 2 тис. грн — Вища Дубечня. Всі
отримали відзнаки, премії й квіти урочисто, на сцені, з рук
першого заступника голови Київської облдержадміністрації,
Ярослава Москаленка, голови Вишгородської РДА Олександра Приходька, голови Вишгородської райради Олександра
Носаля.

Спілкування з людьми
Вони, разом із Вишгородським міським головою Віктором Решетняком все обійшли, все побачили, спілкувалися з
людьми — і не лише зі святкових питань. Жінки із ансамблю
«Журавка» (с. Круги, Федорівка, Ровівська сільрада) глибокими контральто й сопрано говорили про пільгові автобуси,
паї, городи й поля, ремонт клубу, дерев’яні стовпи, що тримаються лише на дротах (сподіваємось, почують керівники
Вишгородського підрозділу ЗАТ «А. Е. С. «Київобленерго»),
про централізоване газопостачання, яке підвели до їх населених пунктів.

Почесні громадяни
району
Організатори святкування не забули про знаних людей
нашого краю. Звання «Почесний громадянин Вишгородщини» отримали головний селекціонер Київщини Микола Сердюк (колишній директор Київської науково-дослідної станції
луківництва, що у Литвинівці), відмінник народної освіти, колишній учитель Марія Заблоцька, полковник медичної служби Єлизавета Петровська
Це звання одержав і почесний енергетик України Микола Бідний — колишній багаторічний директор Каскаду ГЕС і
ГАЕС. І вишгородці гаряче аплодували справедливій відзнаці.
Про спортивні родини, концерт та феєрверк
читайте у матеріалі Вікторії ШМИГОРИ
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Відсвяткували ЗДОРОВО

Спортивні досягнення, смачні страви та веселощі
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Аліна РИБАК,
спеціально для «Вишгорода»

Розпочали з велоперегонів. Учасники тріатлону стартували із центральної площі міста. На набережній
Київського моря велосипедисти перепливли озеро Бегемотик і пробігли 600 метрів. Хто до тріатлону виявився байдужим – грав у пляжний
футбол, настільний теніс та спробував себе у спортивній риболовлі.
здили на велосипеді, плавали і
грали у шахи губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк та його
перший заступник Ярослав Москаленко
(який до речі, увійшов до десятки лідерів із тріатлону).
У змаганнях взяло участь понад 80

Ї

спортсменів-любителів із двадцяти
шести регіонів Київщини. Олімпійська
чемпіонка, наша землячка Інна Осипенко-Радомська разом із очільником Київщини Анатолієм Присяжнюком нагородили переможців. Перше місце здобув
житель Славутича Ігор Мякішев, друге
– Андрій Шипілов з Вишгорода, а третє
– Олег Цебренко з Богуслава.
Приємним сюрпризом став і яскравий фестиваль «Моя спортивна родина». Двадцять родин із Вишгорода та
району розділилися на п’ять кольорових команд та змагалися за першість у
восьми етапах: «веселий баскетбол»,
«сумо», «бамперфутбол», «лижі», «штани», «веселі старти». Перемогла команда у зелених футболках, до складу якої
увійшли жителі сіл Хотянівка, Гаврилівка і Катюжанка.

Присутніх пригощали морозивом,
гречаною кашею, а поруч, у гарно
оформлених наметах, сільські та селищна ради гідно представили свої громади.
«Ми сьогодні особливу увагу приділяємо розвитку фізкультури та спорту. Для нас дуже важливо реалізувати
потенціал діяльності спортивних товариств та залучити до здорового способу життя людей усіх вікових категорій,
– зазначив Анатолій Присяжнюк. – І
сьогоднішній захід лише маленька часточка того, що заплановано для популяризації спорту. Розглядаємо розвиток
спорту як елемент культури здорового
способу життя та підтримки здорової
нації. Сьогодні на Київщині відновлюється спортивна інфраструктура в усіх
населених пунктах.»

Гостей потішили шоу-програмою на
воді – показовими виступами спортсменів на аква-байках та віндсерфінгом.
У рамках свята відбулися фольклорний
фестиваль «Перлини Вишгородщини»
та виставка-ярмарок майстрів народного мистецтва. На набережній частували відвідувачів традиційними стравами і напоями з різних куточків району
(та й області).
На завершення – концерт за участі аматорських колективів, народних
і заслужених артистів України, а також
святковий феєрверк. Концерт на будьякий смак – від класики до популярної
музики, а родзинкою, надто для молоді,
став виступ Анастасії Приходько та групи «Друга ріка». Глядачі щиро аплодували артистам і головному спонсору — нашому депутату Ярославу Москаленку.
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Освітянські новини

Вишгород
Знай наших!

Київщина обговорює
розвиток освітньої галузі

На обласній конференції працівників навчальних закладів голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк підбив підсумки роботи в освітній галузі на Київщині та окреслив плани й перспективи її подальшого розвитку.
нараді взяли участь міністр освіти і науки, молоді та
спорту України Дмитро Табачник, начальники районних
відділів та управлінь освіти, голови райдержадміністрацій, міські голови, керівники галузевих управлінь, представники
громадських організацій Київської області.
— Завдяки нашій ініціативі, підтримці Кабінету Міністрів
України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Київська
область отримала майже вісім мільйонів гривень субвенцій з
Державного бюджету для ремонту закладів освіти, — повідомив
Анатолій Присяжнюк. Відновлено роботу 37-ми і відкрито п’ять
дошкільних навчальних закладів. Незабаром приймуть малюків
три садочки в Обухівському районі та місті Бровари. До кінця
2012 року відновлять роботу ще 14 ДНЗ Київщини. За два роки
в області відкрито чотири нові школи, триває будівництво ще
трьох. Створено п’ять позашкільних навчальних закладів на три
тисячі місць.
Чимало уваги приділяється талановитим дітям. Вважаю, це
— найкраща інвестиція держави у майбутнє. Обдаровані учні Ки-
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2012 року

ївщини та їхні вчителі мають і моральну, і матеріальну підтримку
влади. Лише на обласному рівні 165 школярів отримують стипендії голови облдержадміністрації. Це переможці учнівських олімпіад, Малої академії наук.
Стипендію отримують також вчителі, які їх підготували. Окрім
того, продовжується виплата щорічної премії обласної адміністрації (5 тис. грн) за заслуги у розвитку освіти Київщини.
Водночас голова Київської ОДА наголосив, що влада повинна
дбати не лише про навчання дітей, а й про їхнє здоров’я. Щорічно за кошти обласного і місцевих бюджетів оздоровлюється
понад 130 тис. дітей. Цього року обдаровані учні Київщини також
оздоровлюються на острові Крит в Греції. Влітку відпочили 180
дітей, до кінця року — ще понад 300 учнів.
Анатолій Присяжнюк закликав присутніх взяти активну участь
у дискусії щодо якості освіти.
На конференції обговорювали насамперед питання створення освітніх округів у сільських регіонах Київщини, актуальність
профільного навчання, створення системи професійної орієнтації старшокласників, забезпечення шкіл практичними психологами, створення обласного закладу для навчання та розвитку
обдарованих учнів, впровадження якісної та доступної освіти для
дітей з особливими потребами та чимало іншого.

«Золота рибка»
Вишгорода
В липні у Львові на чемпіонаті України серед
юнацьких команд ДЮСШ 1996-1998 р. н. та молодших із плавання вишгородянка Аріна Якуба у нелегкій боротьбі виборола три нагороди
(1 місце – 100 м стилем батерфляй, 2-е – 100
м вільним стилем, 3-є – 50 м вільним стилем),
стала чемпіоном України з плавання серед юніорів та виконала норматив майстер спорту.
Плаванням Аріна займається 9 років, мама
привела її до басейну 5-річною. Нині 14-річна
спортсменка тренується у Києві, у Школі вищої
спортивної майстерності (на Печерську).

Здаю під магазин або офіс власне
нежитлове приміщення 33,7 м2
(м. Вишгород, вул. Дніпровська, 3),
фасадний вхід, телефон, Інтернет,
2 800 грн/місяць + ком. послуги.
Тел: (067) 242-91-05

Будні і проблеми Пенсійного фонду

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
21 серпня у малому залі засідань Вишгородської райдержадміністрації начальник управління Пенсійного фонду у Вишгородському районі Оксана Тарасенко
звітувала про роботу за І півріччя 2012 р.
ількість пенсіонерів, що перебувають
на обліку в управлінні станом на 1 липня 2012 р. — 23 370 осіб.
Загальна сума видатків на пенсійні виплати
з початку року склала 195 млн 622 тис. грн, що
на 11 млн 50 тис. грн більше, ніж за І півріччя
минулого року.
Із початку року призначено 505 нових пенсій, проведено 1429 перерахунків за заявами
пенсіонерів, призначено 16 пенсій за особливі
заслуги. Були масові перерахунки пенсій з 1
січня та з 1 квітня 2012 р. шляхом збільшення
мінімальних розмірів пенсій, надбавок, підвищень, розмір яких залежить від прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Із 1 березня 2012 р. проведено щорічне
підвищення пенсій у зв’язку із зростанням середньомісячної заробітної плати у порівнянні з
попереднім роком.
Середній розмір пенсії по Вишгородському району з початку року збільшився на
190,35 грн і станом на 01.07.2012 р. становить
1474,15 грн.
10 484 пенсіонерів, або 44,6 % від загальної кількості, отримують пенсії через вкладні
рахунки у банківських установах. За І півріччя
2012 року загальна сума пенсійних виплат через банківські установи становить 99 млн 30
тис. грн, тобто економія коштів складає близько 1 млн 159 тис. грн.
Протягом І півріччя 2012 року з усіх джерел
фінансування до Управління Пенсійного фонду
у Вишгородському районі надійшло 134 млн
997 тис. грн, при цьому власні надходження
склали 134 млн 997 тис. грн, а це на 1 млн 231
тис. грн більше від запланованих показників. У
порівнянні з відповідним періодом минулого
року надходження власних коштів збільшилося
на 14,9 млн грн. Надходження єдиного внеску
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на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у січні-червні 2012 року склали
155 млн 480 тис. грн, у тому числі на пенсійне
страхування — 134 млн 378 тис. грн.
Протягом І півріччя до управління надійшло 2 млн 962 тис. грн збору з окремих видів
господарських операцій (154,5 % від планових
завдань).
Рівень забезпеченості власними коштами
від потреби на виплату пенсій та грошової допомоги становить 65,3 %.
Із початком року загальна сума заборгованості по внесках на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування зменшилась
на 1 млн 116,6 тис. грн і станом на 1 липня становить 442,9 тис. грн (у т.ч. недоїмка по страхових внесках — 267,4 тис. грн, несплачені
фінансові санкції — 79,8 тис. грн, несплачена
пеня — 95,7 тис. грн).
З початку року загальний борг по сплаті
єдиного соціального внеску платників району
збільшився на 214,7 тис. грн і становить 449,5
тис. грн по 80 боржниках (у т.ч. недоїмка по
ЄСВ — 439,1 тис. грн, по штрафних санкціях —
5,3 тис. грн, по пені — 51 тис. грн).
Із початку року подано до судів першої
та апеляційної інстанції 11 позовних заяв про
стягнення заборгованості на загальну суму
460,1 тис. грн.
Водночас на виконанні на примусове стягнення в органах Державної виконавчої служби
перебувають:

— по сплаті внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
—170,8 тис. грн узгоджених вимог та судових
рішень;
— по сплаті єдиного соціального внеску
— 235,4 тис. грн узгоджених вимог та судових
рішень.
Від заходів ДВС надійшло 568,2 тис. грн.
На посадових осіб підприємств накладено
61 адмінштраф на суму 24,8 тис. грн. Сплачено
— 23,7 тис. грн.
За порушення платіжної дисципліни застосовано на суму 196,3 тис. грн фінансових санкцій та нараховано 139,3 тис. грн пені. Сплачено
з урахуванням залишку попередніх періодів —
296,4 тис. грн та 235,4 тис. грн відповідно.
Управління співпрацює із соціальними
партнерами щодо дотримання страхувальниками законодавства про оплату праці. З початку року проведено 6 перевірок спільно з
інспектором праці.
Відбулося 7 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати, 9 засідань тимчасової комісії Вишгородської РДА з
питань погашення заборгованості із заробітної
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат. У результаті погашено борг у сумі 50,4
тис. грн.
Проведено 6 спільних нарад управління
ПФУ з відділом ДВС і здійснено спільний рейд
до боржників. Внаслідок проведеної роботи стягнуто 54,5 тис. грн боргу до Пенсійного
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фонду.
Звісно, такі результати були б неможливі
без тісної співпраці. З виконавчою службою, з
прокуратурою. Ведеться робота із легалізації
заробітної плати.
Раніше комісія з цього питання запрацювала щотижня, нині — щомісяця. Постійно ведеться роз’яснювальна робота на підприємствах з роботодавцями.
От і на підбитті підсумків роботи за перше
півріччя були представники усіх служб: голова
Вишгородської районної ради Олександр Носаль, заступник начальника управління праці
та соціального захисту населення Ярослава
Корнійчук, начальник відділу Державної виконавчої служби – помічник прокурора Вишгородського району Наталія Василіва, начальник
відділу державної виконавчої служби Вишгородського району Анатолій Авраменко та начальник управління Держказначейства у Вишгородському районі Світлана Кашталян.
Заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Київській
області Галина Наконечна звернула увагу на
виявлення підроблених документів псевдочорнобильців та інших пільгових категорій.
Шокуючою була й цифра по області – кількість
людей тих, що подали на групу інвалідності
(хоча у порівнянні з минулим роком вона зменшилась втричі).
P. S. Рішенням правління Пенсійного
фонду України за значні трудові досягнення,
сумлінну працю, значний особистий внесок
у реалізацію державної політики соціального захисту населення начальника управління
Пенсійного фонду України у Вишгородському районі Оксану Тарасенко нагороджено
відзнакою Пенсійного фонду України – нагрудним знаком «За заслуги» III ступеня.
Почесна нагорода була вручена 22
серпня 2012 р. першим заступником начальника Головного управління Пенсійного
фонду України у Київській області Василем
Верещаком.
Щиро вітаємо Оксану Володимирівну із
заслуженою відзнакою!
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