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ВРГ «Інтелект»

Технічний ліцей

Першовересень
Спеціалізована школа «Сузір’я»

Вишгородська ЗОШ №1

Спеціальна школа «Надія»

«НАШ паровоз, вперед лети…»
Марта КВІТКА
«Золотий» ювілей перша у місті школа зустріла традиційно — на
подвір’ї, прикрашеному повітряними кульками, щирими посмішками
учнів, учителів, їхніх батьків, гостей.
Всі чекали на щось несподіване.
Адже цього року школі — п’ятдесят.
І багата на фантазію, енергійна і посвятковому заклопотана заступник
директора Галина Яківна Петрюк,
наче вгадуючи думки збудженого
зібрання, запросила всіх до зустрічі
першокласників, які прибули на свято на… паровозі. Під гудок і скрегіт
коліс.

М

алюків зустріли їх перші
вчительки. Кожному подали руку і допомогли зійти
на «перон», де їх оточили загальною
увагою і любов’ю. Першачків було рівно п’ятдесят — стільки, скільки років
школі, наче хтось угадав і порадував
освітян таким приємним сюрпризом. І
всі — з квітами, на які щедра нинішня
осінь.
До школярів завітали Герой України Семен Поташник, директор Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС Олег Урманов,
заступник міського голови Олександр
Ростовцев, підприємці та представники політичних партій і громадських
організацій. Ліворуч почесної президії
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гостинні господарі поставили стільці
для педагогів-ветеранів — це було так
хвилююче і так приємно для вчителів,
які віддали частку своєї душі і свої знання батькам нинішніх учнів.
Спадкоємність поколінь — визначна
риса цієї школи, де вшанували й тих,
хто залишився навічно у списках учнів
(посмертно). Квіти поклали до барельєфу Олександра Сенчука, який загинув у Афганістані, виконуючи інтернаціональний обов’язок держави.
Сумну хвилину змінили оптимістичні
настрої: колишні випускники посипали
пшеницею учнів — на знак урожайного
на гарні оцінки року; Королева Знань
відкрила величезним ключем школу,

запрошуючи до неї першачків і всіх
учнів; злетіли у небо з рук одинадцятикласників голуби — як символ останнього року навчання і прагнення до
високого польоту. І було чимало подарунків. Від старших учнів молодшим —
книги та нотатнички, від почесних гостей школи — новий дах над спортивним
залом та енергозберігаючі вікна у класах і коридорах. Від Асоціації роботодавців Вишгородщини — обладнання
для комп’ютерного класу.
Свято розпочав і закінчив Гімн України, після чого педагоги та учні поспішили до оновлених класів — на перший
урок.
Далі на стор. 15
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Соціум

ДИВІТЬСЯ НА УТ-1:
11:30 — Неділя 9 вересня
15:20 — Вівторок 11 вересня
Програма
БЛИЖЧЕ ДО НАРОДУ відвідає світовий чемпіонат «Формула-1 на воді»!
Хто з відомих людей ризикне
проїхатися на боліді зі швидкістю
230 км/год? Як ведуться торги на
справжньому аукціоні під Києвом?
Хто пройде випробування скаутів і
біля вогнища віртуозно зіграє на
гітарі?
Не пропустіть,
у неділю 9 вересня об 11:30
та у вівторок 11 вересня о 15:20
у програмі БЛИЖЧЕ ДО НАРОДУ — перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав МОСКАЛЕНКО

Вишгород
ТЕЛЕанонс

I

БЛИЖЧЕ ДО НАРОДУ — на Першому Національному

Коротко про різне

Золоті імена української
журналістики
Національна спілка журналістів
України планує видати серію книг «Золоті імена української журналістики».
За словами голови НСЖУ Олега Наливайка, перші томи будуть присвячені
засновникам сучасної української школи журналістики: Анатолію Москаленку,
Володимиру Здоровезі та Дмитру Прилюку.

Газетяри й редактори
всіх країн, до Києва!
Із 3 по 5 вересня у Києві проходив
64-й Всесвітній газетний конгрес і 19-й
форум редакторів, який зібрав провідних видавців світу, головних редакторів
та керівників медіа-організацій найвищого рівня з 89 країн світу. Серед них
відомі американські видання New-York
Times, The Wall Street Journal, британські The Times, The Guardian, канадське
Toronto Star та ін. У ході заходу в Українському домі було вручено нагороду Золоте перо свободи.
Подібне дійство на теренах СНД
проводиться вдруге, а в Україні його
можна порівняти з ЄВРО-2012.
На форумі Президент України Віктор
Янукович заявив, що в Україні відсутня
цензура. В «дуель» з гарантом вступили кілька плакатів з гаслами за свободу
ЗМІ. В кінці виступу Президента протестуючі згорнули свої плакати і розійшлись.

Необмежені можливості
параолімпійців
На паралімпійських іграх-2012 українці продовжують дивувати всіх своєю жагою до перемоги і зараз – у топі
найкращих. Так, українська збірна має
23 золотих, 17 срібних та 21 бронзову
медалей і у медальному заліку посідає
4 місце (1 – Китай, 2 – Росія, 3 – Великобританія).

Навчальний тризуб
У селищі Седневі (Чернігівська обл.)
відкрито навчально-виховний комплекс
у формі українського тризуба. Цього року до нової школи вже пішло 176
учнів, а до дитсадка, який також розмістився тут, – 35 вихованців.
Поблизу навчального закладу, на
який витрачено більше 40 млн грн, відновлено паркову зону, а на його території розміщено ігрові та спортивні
майданчики, тенісні корти.

Фунікулер на ремонт!
Першого вересня Київський фунікулер, який експлуатується з 1905 року,
закрили на реконструкцію (востаннє її
робили у 1984 році).
Щоосені фунікулер закривається
для проведення планових ремонтних

робіт. Цьогорічний місячний ремонт передбачає реконструкцію коліс, гальм,
тягового приводу, керування, зв’язку
та сигналізації.

«Я – українець!»
95% українських дітей віком від 7 до
16 років заявили про гордість за своє
громадянство. 49 % з них хочуть жити в
Україні, 30,9% – за кордоном, 20% – не
змогли відповісти.
Крім того, Інститут Горшеніна, що
проводив опитування, повідомив, що з
3000 респондентів 34,4 % спілкуються
в сім’ї українською мовою,
37,2% – російською , 27,8% – обома, 0,6% – обрали варіант «Інше».

ГАЗ за рахунок народу
Україна відмовилась поповнювати
свої підземні сховища (ПС) паливом для
забезпечення безперебійного транзиту
російського газу європейським споживачам. Про це стало відомо після зустрічі міністра енергетики України Юрія
Бойка з головою «Газпрому» Олексієм
Міллером. Росія пропонувала закачати
25 млрд кубів газу за рахунок кредиту
Україні у розмірі 2 млрд доларів.
Для закупівлі додаткових обсягів палива Україна відмовилась влізати у борги і платити відсотки. Та й існуючим договором не передбачено зобов’язання
України закачувати у свої ПС російський газ. Питання про ціну газу для
України залишається відкритим.

Київ —
найдешевше місто
За висновками туристичного порталу Tripomatic, на 100 євро турист може
прожити у столиці України 4,1 доби.
Найдорожчим містом став ісландський
Рейк’явік — цих грошей не вистачить і
на дві доби. А Москва майже зрівнялась
із Парижем — там на 100 євро можна
прожити всього 1,68 доби.

Зв’язок дорожчає
Із 1 липня подорожчали послуги
стаціонарного телефонного зв’язку.
Для міського населення абонплата без
погодинного обліку становить 27,26 грн
на місяць, а з ним — 24,52 грн, для сільського відповідно — 14,88 і 13,02 грн/
міс.
З листопада на селян чекає чергове
подорожчання — відповідно до 16,38 і
14,32 грн/міс. Зате для всіх подешевшає встановлення домашнього телефону — із 100 грн воно зменшиться до 70.

Заборонено
рекламу 326 ліків
Заборонено рекламувати такі популярні ліки, як «АЦЦ», «Корвалол»,
«Парацетамол», «Солпадеін» — 326
ліків визначило Міністерство охорони
здоров’я України. (Цим самим держава
намагається протидіяти самолікуванню).
У переліку — препарати для лікуван-

ня туберкульозу, венеричних хвороб,
надзвичайно небезпечних інфекційних
захворювань, ВІЛ/ СНІДу, раку, хронічного безсоння, ожиріння.

У Славутичі вбили вовкамутанта. Чи останнього?
Енергетики після зміни чекали розвозку. Вже сутеніло, і вовка вони прийняли за собаку. Несподівано звір
напав на людей. Чотири чоловіки з чисельними рваними ранами опинились
у лікарні.
Врятувала лопата — нею бив по голові оскаженілого вовка один із чоловіків. Але вовк перекусив йому ногу, і з
великою втратою крові чоловік потрапив до реанімації.
Хоч і добре побитий, звір двічі повертався на те місце, де напав на людей.
Там на нього вже чекали мисливці…
У лісах Сумщини і в Поліссі місцеві
мешканці все частіше зіштовхуються з
гібридом вовка і собаки, який назвали
«вовкособ». Після аварії на ЧАЕС у результаті мутації вовки не бояться людей
і нападають першими.

Фосфат цинку —
під заборону
Міністерство екології і природних
ресурсів прагне заборонити використання фосфату цинку у пральних порошках і миючих засобах — відповідний
законопроект стане першим кроком у
поетапному відмовленні від використання фосфатів у виробництві побутової
хімії. Вже багато років ними не користуються у Німеччині, Італії, Австрії, Норвегії — у більшості країн Європи і Азії.

Україна
стабільніша за Росію
113 місце зайняла Україна у світовому рейтингу стабільності, який щороку
складає американський фонд Fuhd of
Peace. 177 країн оцінюють за критеріями, які потенційно здатні привести до
розпаду держави. Найнестабільніша
африканська країна Сомалі, а найстабільніші — Швеція і Фінляндія. Росія на
83 місці, Велика Британія і США, відповідно, на 158 і 159 у рейтингу.

що відтепер банки при обміні валюти
копіюватимуть паспорт клієнта і зберігатимуть копію.

Іномарки
можуть подорожчати
Росія ввела утилізаційний збір з 1
вересня ц. р. для автомобілів українського виробництва. В залежності від
віку авто ставка збору становить від
0,6 до 1 тисячі доларів. «Наші дії будуть
адекватні діям російських партнерів»,
— сказав Прем’єр-міністр Микола Азаров. З Росії до України надходять кілька
марок популярних авто — «Шевроле» і
«Хондай».

Міжрайонний
Центр гемодіалізу

На базі Білоцерківської міської лікарні № 2 запрацював оновлений
міжрайонний Центр гемодіалізу на
20 місць, який зможе обслуговувати
близько 150 хворих з хронічною нирковою недостатністю. Потужності новоствореного центру дозволяють забезпечити лікуванням потреби жителів
десяти південних районів області.
Для відкриття оновленого відділення у лікарні відремонтували приміщення та завезли ще 10 апаратів «штучної
нирки», кожен з яких коштує близько 20
тисяч євро. Устаткування працюватиме
у 3-4 зміни. Всього на створення Центру гемодіалізу було витрачено більше
5 мільйонів грн бюджетних та меценатських коштів.

ДАІ – «Любистку»

«Я в робітники піду…»
За повідомленням соціологів, представники робітничих спеціальностей
заробляють в Україні більше за офісних працівників. Останні — 3-4 тис. грн,
максимум — 5-6. А сантехніки, монтажники та інший робочий люд — від 5 до
8 тис. грн на місяць. Няні, гувернантки,
доглядальниці — від 2 до 5 тис. грн, залежно від регіону проживання.

У банках
копіюватимуть паспорт
Якщо раніше при обміні валюти було
досить документа, що підтверджує
особу, то з 23 вересня почнуть діяти поправки до інструкції, суть яких у тому,

Першого вересня вся країна відзначила День знань. Не залишилися осторонь цього свята і працівники Державтоінспекції Вишгородського РВГУ.
У рамках місячника «Увага! Діти на
дорозі!» В’ячеслав Косун, Валентин
Кравчук й Олександр Костюченко завітали до Новопетрівського дитячого
будинку «Любисток», поздоровили вихованців із 1 вересня та вручили подарунки – канцелярське приладдя.

Наше місто
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Знай наших!

Галину можна врятувати
Олексій МОМОТ,
депутат міської ради
Шановні користувачі сайту
«Рідне місто» та всі мешканці
Вишгорода! Звертаємося до
вас із запрошенням — взяти
участь у акції «День донора у
Рідному Місті» 24 вересня 2012
року у Вишгородській ЦРЛ.
рганізатор — ГО «Рідне Місто». Мета акції —
взаємодопомога, безкоштовна здача крові для потреб
Вишгородської ЦРБ (частина Політики добрих справ).
Зібрані кошти допоможуть
вишгородянці Галині Анатоліївні
Чух, яка страждає на гострий лейкоз і потребує дорогого лікування.
Увага! 24 вересня — понеділок, тож усі донори отримають відповідну довідку від ЦРЛ. І, згідно із
законодавством, ще й додатковий
день до відпустки.
Донорська кров потрапить до
«банку крові» саме нашої районної

О

лікарні, а зібрані кошти допоможуть
дівчині придбати необхідні ліки.
До акції вже приєдналося чимало мешканців міста. У лікарні працюватиме виїзна бригада з м. Біла
Церква (для зручності й уникнення
черг).
Потреба у крові нагальна. Щодня, будь-якої миті, у пологовому
відділенні, відділеннях хірургії, гінекології та інших може виникнути
екстрена ситуація, коли конче потрібна донорська кров...
Нагадуємо нашим читачам, що
здача крові — акція добровільна.
P.S. Аби зацікавити майбутніх
донорів (адже акція безкоштовна), проводитимемо конкурс із заохочувальними призами... Умови
конкурсу: визначатиметься група
крові та рівень гемоглобіну. Той
донор, у якого буде найвищий рівень гемоглобіну, отримає приз від
нашого постійного партнера — соковитискач BOSCH, а донор із найнижчим рівнем — підлогові ваги
BOSCH.

Вітаємо з днем народження Сергія Володимировича ШУБКА!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас.
Дружина Інна, діти Юля та Юра,
зять Вячеслав та внучка Поліна, свати
I

Іще одна відзнака
Вітаємо Ярослава В’ячеславовича Глєбовича із присвоєнням звання «Почесний громадянин Вишгородського району». Нагадаємо, цю відзнаку керівник міського оркестру «Водограй» отримав до Дня Незалежності-2012.

Лист у номер

Світлого розуму й успішної
роботи вам, підприємці!
Іван ЧЕРТКОВ —
за дорученням міської ради ветеранів
Щоб заробляти — потрібна наполеглива робота. Та ефективній роботі малого
і середнього бізнесу заважають відсутність знань, недостатня кількість кваліфікованих робітників у країні: слюсарів,
електрозварювальників, електриків та ін.
професій, а також низькі зарплати та пенсії простих людей в Україні, безробіття і
зайвий бюрократичний апарат державних
чиновників.
еобхідно зменшити кількість державних чиновників, а тим, що залишилися, збільшити зарплату. Треба
поміняти систему, що склалася на сьогодніш-
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ній день. Встановити фіксовані помісячні податки (бо нині — якщо бізнесмен буде чесно
платити всі податки, то піде по світу з торбою).
Ветерани вітають з Днем підприємця і
бажають міцного здоров’я, а також, світлого
розуму, успішної роботи всім представникам
бізнесу.
Старше покоління створило все, що існує
на сьогодні: школи, садочки, лікарні, університети, фабрики, заводи, електростанції та
інші підприємства, а зараз все це потребує
матеріальної підтримки бізнесменів, бо державна підтримка недостатня. Ветерани сподіваються, що підприємці, як і раніше, робитимуть гідний внесок у створення робочих місць
і надання послуг, і хай матимуть гідну зарплату та не забувають про старих.

«...А батьків просимо
не підказувати»

Власн. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

О 9 годині ранку 1 вересня у
школах розпочався День знань —
урочистими лінійками на шкільних
подвір’ях, посвяченням найменших
школяриків в учні, подарунками, напутнім словом ветеранів. А для першокласників Вишгорода цей день
зі шкіл перемістився на центральну
площу міста, де на них чекали голова
Спілки підприємців Вишгородщини
Олександр Семенов, заступник голови Вишгородської райдержадміністрації Валентина Духота, начальник відділу освіти Раїса Клименко та
інші, які привітали малечу з першим
в їх житті Днем знань.

Цікава гра
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ершокласників цього дня оточили увагою і любов’ю вчителі,
батьки, старшокласники і вручили кожному чимало подарунків, А біля
БК «Енергетик» вони опинились у казці,
яку цього дня їм підготувала Спілка підприємців Вишгородщини. Тут із ними
були вже не вчителі, а казкові герої, а
сама площа була прикрашена кольоровими кульками, що линули до неба під
улюблену музику з дитячих мультиків.
Підприємці, які наступного дня (у
неділю 2 вересня) відзначали своє професійне свято, зробили чудовий подарунок для малечі Вишгорода — дітей
безплатно пригощали морозивом аж
Активісти СПВ
двох сортів, запрошували до конкурсів і
вікторин і при цьому просили дорослих
— не підказувати, мовляв, сьогоднішні першокласники добре підготовлені до
школи і самі можуть розв’язати навіть
й складне завдання, пробігти естафету зазначеним маршрутом, не відриваючи обличчя від повітряної кульки,
намалювати на асфальті свою мрію.
Командували «парадом» Лев, Зебра і сріблястий Лемур з мультика
«Мадагаскар». Діти слухались їх беззаперечно. Дійство на майдані настільки захопило їх, що йти додому не
хотілось, адже конкурси, вікторини завжди приносять радість перемоги.
Утім, і переможених не було. Всі
учасники свята — а це майже півтисячі
першокласників — отримали під СПВ
призи, а також зошити, без яких до
школи не підеш і які коштують сьогодні
не копійки, як колись.
Діти веселилися — тут не було похмурих облич. Оченята малечі світилися, як зірочки, у них було стільки зацікавленості — а що далі? Дорослі теж
включилися в гру і пишались своїми

чадами, які виправдали сподівання —
в основному правильно відповідали на
запитання вікторин, були не останні у
конкурсах, а значить — і батькам за це
плюс.
І за всім цим по-господарськи спостерігали організатори із СПВ, які подумки поставили найвищий бал святу
першачків.
Кожного року СПВ не залишається
осторонь значної події — початку навчального року. Кілька років поспіль
школи міста та району отримують від
підприємців енциклопедії і класичну
літературу для шкільних бібліотек,
абетки, канцелярське приладдя та
обладнання для комп’ютерних класів. А цього року підприємці подарували першокласникам чудове свято, у якому взяв участь кожний, хто
вперше переступив поріг школи і для
кого цей день надовго залишиться у
пам’яті, як успішний дебют навчального року.
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Вишгород

Слово — професіоналам
Іван БУРДАК, академік, почесний
громадянин Вишгорода,
Василь КЛИМИК, член Спілки
архітекторів України, член Спілки
художників України, почесний
громадянин м. Вишгорода
Зростає місто Вишгород із року
в рік і не тільки населенням, а й територіально й об’ємно — з появою
висотних новобудов та облаштованих площ і вулиць.
Про своє місто вишгородці завжди відгукуються з гордістю,
мовляв, недарма ще у далекі часи
зародження нашої держави його
називали Вишеградом, містом-супутником столиці Київської Русі, що
розташувалось вище по течії Дніпра і було резиденцією відомих київських князів. Навіть тоді, коли війни й соціально-політичні занепади
доводили місто майже до повного
знищення, його відбудовували. У
наші часи проектні організації, забудовники та влада, відчувається,
ставляться особливо ретельно до
співвідношення матеріальних можливостей та історичного статусу.
кожен етап відбудови, можливості, діючі будівельні норми,
стилі архітектури формували неповторне, своє обличчя міста. У так
звані «совкові» часи була добре налагоджена система контролю містобудування через районних архітекторів,
які вносили свої корективи у проекти
прив’язок окремих будинків чи мікрорайонів після детального визначення
місцевих умов та обговорення проектів на відповідних професійних художніх радах.
Так була спроектована і забудована у Вишгороді центральна площа
з ансамблем адмінбудинків райради
та вузлу зв’язку, з перспективою зведення Будинку культури та висотного

будинку («Атомпроекту») поряд із вузлом зв’язку. Були й інші варіанти, але
йшлося про те, що вже фактично створено і чи вистачить свідомості й хисту
довести забудову серцевини Вишгорода — столичного передмістя — до
логічного завершення.
Порушити цю тему змусила так

ня.

звана реконструкція головного фасаду будівлі «Укртелекому»/«Укрпошти».
У наш час ми спостерігаємо чимало
прикладів поєднання архітектури різних епох і стилів в одному ансамблі у
наших чи зарубіжних містах. З елементами стилів ампір, готика чи барокко,
класичного стилю, конструктивізму,
функціоналізму чи хай-теку. За однієї
умови — якщо це гармонійно поєднано, створює ансамбль. Якщо відчуття
пропорцій чи зваженого контрапункту
виникає від глибини таланту зодчого й
інженерно-функціонального мислен-

провінцій. З ким узгоджувався цей
проект? Хто дозволив без відповідної
документації знищити не тільки архітектоніку будинку, а усю центральну
площу такого неординарного міста,
перетворивши її у задвірки безликого
хутора?
Так, далеко недосконалим був фасад будівлі вузла зв’язку, яким його
створив автор, та й для експлуатації
незручним з точки зору відведення
зливових вод та ін., але він був органічним ансамблем з адмінбудинком.
Необхідність ремонту стала нагодою,

У цьому контексті проведена так
звана реконструкція фасаду вузлу
зв’язку є яскравим прикладом того, як
одним помахом можна перетворити
органічну при усій простоті конструктивістського стилю забудову у безлику стіну ферми чи казарми афганських
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щоб виправити ситуацію і поліпшити
архітектуру фасаду. Таку роботу мали
виконувати фахівці. Адже чимало зроблено вже з реконструкції площі: її
оздоблено фемами і гранітом, приваблюють зелені насадження й квітники, встановлено один із найкращих
пам’ятників в Україні — свв. Борису і
Глібу — покровителям міста. Намічається реконструкція Будинку побуту з
рестораном «Беназір» у стилі ретро (із
сучасних будівельних матеріалів).
Вся громадськість міста Вишгорода невдоволена безликою реконструкцією фасаду будівлі вузла зв’язку
й вимагає без зволікань змусити замовника переробити головний фасад
згідно з новим проектом, який ухвалить архітектурно-містобудівна рада.
Пам’ятаймо: архітектура — це літопис
історії, тож ми не маємо права легковажно його спотворювати.
Від редакції
Опитали кількох осіб, що відпочивали на площі, і вислухали іще кілька
думок.
Сіра, безлика споруда нарешті
стала привабливою після простого
косметичного ремонту. Мабуть, коштувало це дорого, оскільки вісім вікон «Укрпошти» не поміняли на металлопластикові — у пошти на це просто
не знайшлося коштів, як в «Укртелекому».
У ногу з часом зроблено пандус —
це турбота про людей, про малих, стареньких бабусь і дідусів.
І нарешті: переробити фасад —
значить викласти ще чималі кошти.
Було й зауваження — від жінкиархітектора: дощова ринва виводить
зливові води з даху на сходи і пандус
(чи не зруйнує це результат реставрації?). Щодо кольору: можна було зробити фасад у біло-світло-сірій гамі, а
укртелекомівські голубий і бордовий
пустити смужками.

Критики — не судді, а архітектори — не підсудні
З повагою та сподіванням на плідну
довгу співпрацю
Дмитро ЛИКОВ, начальник відділу
містобудування, архітектури,
житлово-комунального
господарства та розвитку
інфраструктури Вишгородської
райдержадміністрації

блони, думки, прагнути до розвитку
архітектури, націленої на досягнення кращої якості життя, підвищення потужності творчості, на яскраве
вираження індивідуальної і колективної уяви. Критика — частина архітектурного процесу, підтримана
суспільством — від стадії первинного задуму до стадії реалізації».
Ще на початку 90-х років в одній
ьогодні архітектурна критика
із статей В. Л. Глазичев, цитуючи
виконує інші функції, чого, на
творців CICA (міжнародна рада крижаль, не розуміють деякі практиків архітектури, створена в 1978 тики.
році), написав: «Критики — не судді,
Мають бути факти, аргументи (а не
а архітектори — не підсудні. У архі- красиві слова піар-технологів, сфортектурної критики істотніша роль: мованих на підставі теорії підручників
ламаючи будь-які табу, будь-які ша- 70-80 років) та врахування фінансових
можливостей замовника.
На мою думку, те, що маємо з буЛіра
дівлею «Укрпошти»/«Укртелекому»,
є непоганим прикладом того, як
Іван ГОНЧАР
влада в умовах фінансової кризи
Розтерзана була ти на шматки
співпрацює з приватним інвестоТа й вічно ти також єдина,
ром. Рішення про реконструкцію
Через страждання боляче гіркі
фасаду будівлі приймалось неБоролася за назву Україна.
легко, перемовини тривали майБувало, і по Збручу і Дніпру
же півтора року. І завдяки спільній
Проходили чужих держав кордони
меті фінансування було відкрито.
Та вірила ти правді і добру,
Для зменшення витрат проЩо переможуть гуманні закони.
ектування (розробка паспорта)
Хоч долею траплялося була
опорядження фасаду було поклаТак нещаслива, аж голодоморна,
дено на архітектурно-проектну
Та завжди до соборності ти йшла,
майстерню у складі «Укртелекому»,
Була у цьому завжди непоборна.
і фахівці в умовах жорстких рамок
То ще сильніше непоборна стань,
фінансових можливостей надали
Утверджуй незалежністю своєю
пропозиції щодо майбутнього виСоборність душ, сердець, думок, бажань,
гляду будівлі — насамперед щодо
Сяй сонцем миру над Землею.
створення умов безперешкодного
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Україні

доступу осіб з обмеженими можлиВікіпедія
востями руху (обла(26.02.1940, Москва, СРСР — 05.06.2012, о.ю Чанг, Таїштування пандусу),
водовідведення до- ланд) — доктор мистецтвознавства, професор Московськощових вод, заміни го архітектурного інституту, член Суспільної палати, а також
вікон,
утеплення, дослідник проектної творчості та архітектурної спадщини,
гідроізоляції, зни- критик, перекладач, публіцист; член Міжнародної академії
щення
грибкових архітектури і Зальцбурзького семінару планувальників міст,
утворень, форму- президент Національної академії дизайну та директор Інванні вхідної групи, ституту просування інновацій Суспільної палати Російської
ліквідації небезпеч- Федерації, завідувач кафедри Управління територіальним
них для життя лю- розвитком АНГ при уряді РФ, співкерівник Експертної групи
дей аварійних час- «Реальний федералізм, місцеве самоврядування, міжбюджетна політика» з оновлення Стратегії-2020.
тин фасаду тощо.
Був секретарем правління Спілки архітекторів СРСР,
Так, дехто може
бути
незадоволе- провідним науковим співробітником Наукового центра теним проектним рі- орії й історії архітектури і містобудівництва. Нагорода: —
шенням, може по- «Золотое сечение».
но, а не загальними фразами щодо прорівнювати споруду
з казармою тощо, але, на жаль, прагма- фесіоналізму.
Попри все — спасибі за порушену
тизм диктує свої правила та стандарти.
З урахуванням того, що під час ре- тему. Як головний архітектор району я
монту фасаду не збільшувалась висо- завжди відкритий до співпраці та дискута будівлі, не добудувались додаткові сії і, користуючись нагодою, запрошую
площі, не використовувались ріжучі око усіх небайдужих висловитись, яким є і
кольори, не руйнувались загальна кон- має бути обличчя рідного міста, а процепція й архітектурний стиль, а залиши- фесіоналів — брати активну участь у ролось інженерно-функціональне призна- боті відділу містобудування та архітектури, що дозволить приймати спільні,
чення, — результат непоганий.
Не хотілося би думати, що критики виважені рішення.
Тим, у кого є певні напрацювання
результату на меті мають лише бажання
нагадати й про себе як про проектан- щодо архітектурного та містобудівного
та — для отримання нових замовлень. стилю міста, пропоную надсилати свої
Гадаю, для того, щоб критика виконува- пропозиції на адресу: м. Вишгород, пл.
ла свої функції максимально ефектив- Т. Шевченка, 1 каб. № 114. Вони будуть
но, потрібно насамперед враховувати обов’язково розглянуті та враховані у
всі обставини та пропонувати конкрет- роботі.

Вячеслав Глазичев

ІНФОРМвікно

Вишгород

Управління праці та соціального захисту
населення
Вишгородської райдержадміністрації
15 березня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям та інвалідам» № 3133-17 (набув чинності
з 08.04.2011 року).
Ним передбачаються:

— надбавки на догляд за дітьми-інвалідами особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у
зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі, якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, за умови фактичного догляду за нею;
— надбавки на догляд за одинокими інвалідами з
дитинства ІІ-ІІІ груп, які потребують постійного стороннього догляду, на підставі довідок лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичного

Патріотизм із букваря

Олексій РАЧИНСЬКИЙ,
начальник Управління Держкомзему
у Вишгородському районі
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Оплата податків
Кілька днів тому у Вишгороді свої двері
перед учнями відкрили школи міста, і школярі почули дзвінок на урок. Для когось із діток
він вже колись лунав, а для найменших – цей
дзвінок був першим.
же традиційно першокласникам вручили
сувенір із гербом нашого рідного міста.
Започаткував це член виконкому Вишгородської міської ради Микола Пугач.
Цього року традицію продовжено його сином
Віталієм Пугачем, головою Вишгородської районної політичної організації «Рідне Місто». До акції
приєдналися депутат Вишгородської районної
ради Олександр Хомич та депутат Вишгородської
міської ради Максим Макаренко.
Першокласники усіх шкіл міста отримали 280
оберегів — назва «Вишгород» і вишиті на білому
тлі золотом постаті святих покровителів міста Бориса і Гліба. Вони оберігатимуть кожного маленького вишгородця, поки він мандруватиме Країною
Знань.

В

Житлові субсидії

закладу;
— допомога на поховання у разі смерті інваліда з
дитинства та дитини-інваліда (відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або інших нормативно-правових актів за вибором члена його сім’ї
або особи, яка здійснила поховання).
Із 1 січня 2012 року також на 25 відсотків збільшився розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства І групи. Докладніше за тел: (04596) 5-44-75
(м. Вишгород. вул. Набережна, 6-а).

Платіжки заповнюють інакше

Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач сектору взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у
Вишгородському районі
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України
від 07.07.2012 р. № 817 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення)
платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів,
помилково або надміру зарахованих до бюджету», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.07.2012 за №
1287/21599.
тже, врегульовано питання щодо заповнення платниками реквізиту «Призначення платежу» у разі сплати
платежів до бюджету.
Коди видів сплати, які вказуються у полі «Призначення платежу», наведено у додатку до Порядку. Слід зауважити, що кількість таких кодів — у порівнянні з тими, що використовувалися
до набрання чинності наказу № 817, — дещо збільшилась за
рахунок включення до списку нових кодів.
Звертаємо увагу платників, що — в залежності від виду
сплати у полі «Призначення платежу» розрахункових документів — мають обов’язково заповнюватися відповідні коди, а
саме:
— коди 101, 106, 109, 121, 125 – у разі сплати самостійно
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обтяження, нормативно-грошову оцінку, правовий статус земельної ділянки, присвоєння кадастрового номеру — їх можна
отримати у кабінетах № 34, 35.
Заяви громадян приймаються, крім середи, щодня — з
9-ї до 13-ї год.
Видаються довідки, витяги та державні акти з відміткою про
перехід права власності на земельну ділянку по середах — з
9-ї до 16-ї год. (перерва — з 13-ї до 14-ї).
З початку року Управлінням зареєстровано 8280 державних
актів на право власності на земельну ділянку, у тому числі 81
акт — юридичних осіб. Зареєстровано 115 державних актів на
право постійного користування земельними ділянками, 120 —
договорів оренди, 2059 актів переходу права власності. Видано
3106 довідок фізичним особам, 549 — юридичним. Довідки про
обмеження обтяження отримали 3153 фізичних і 97 юридичних
осіб, довідки по формі 6-зем (про правовий статус земельної
ділянки) — 1688 осіб.
Усього видано довідок 8593. Вхідної кореспонденції, що
опрацьовано Управлінням за вісім місяців, надійшло 3128.
Штат Управління нараховує лише 16 працівників, але ми
намагаємось працювати так, аби скарг було якомога менше —
оперативно та ефективно.

задекларованих сум;
— коди 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 – у разі сплати
сум за результатами перевірок структурних підрозділів органів
ДПС;
— код 117 – у разі сплати сум підприємством, щодо якого
розпочато провадження у справі про банкрутство;
— код 140 – у разі сплати сум в рахунок погашення податкового боргу;
— код 145 – у разі плати розстрочених (відстрочених) сум;
— код 146 – у разі сплати сум у рахунок погашення інших
видів заборгованостей перед бюджетами;
— код 148 – у разі сплати сум у рахунок погашення податкового боргу в міжнародних відносинах.
Інші коди сплати, передбачені у списку, використовуватимуться органами ДПС у випадках стягнення платежів до бюджету та органами Державного казначейства України у випадках здійснення бюджетного відшкодування податку на додану
вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
Правильне заповнення платниками документів на переказ
у разі сплати платежів до бюджету з урахуванням вимог наказу
№ 817 сприятиме підвищенню рівня аналітичної роботи органів
ДПС щодо оцінки відповідних чинників, які впливають на наповнення бюджету. Добровільна ж сплата податків і зборів обертає податкову службу з фіскальної на сервісну.

Відсотки обов’язкової плати поменшали,
старі автівки не враховують

Управління праці та соціального
захисту населення
Вишгородської
райдержадміністрації
З метою подальшого підвищення
ефективності Програми житлових
субсидій Кабінетом Міністрів України 6 липня 2011 року прийнято дві
постанови, якими підвищено соціальні гарантії в оплаті житлово-комунальних послуг для сімей з дітьми
або інвалідами та запроваджено
подальше спрощення умов призначення житлових субсидій.
ак, Постановою КМУ № 728
«Про внесення зміни до пункту
1 Постанови Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1998 р. № 1156»
зменшено відсотки обов’язкової частки
плати для сімей, які отримують субсидії станом на 1 січня 2012 року. Перерахунок розміру субсидій проводиться
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Земля по закону
Якщо ви маєте клаптик землі — під городом, будинком, магазином або гаражем, — його потрібно оформити
належним чином, щоб бути спокійним — ніхто не претендуватиме на вашу власність. У майбутньому кожна така
ділянка увійде до Української кадастрової книги, а в Інтернеті на карті ви зможете її побачити.
алежним чином упорядкувати земельні документи
можна у нашому Управлінні, фахівці якого за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 — у каб. № 28 щопонеділка і щочетверга з 9-ї до 13-ї години приймуть заяву
на реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку. У цьому ж кабінеті щовівторка і щоп’ятниці
видадуть зареєстровані державні акти у той же час.
Щочетверга ведеться прийом юридичних осіб.
А кожної середи працівники Управління виїздять у села району і видають державні акти безпосередньо на місцях.
Якщо вам потрібна відмітка про переведення права власності на земельну ділянку або довідка та витяг про обмеження

Влас. інф.

2012 року

Малозабезпеченим та інвалідам

Державна соціальна допомога

Оберіг у Країні Знань

8 вересня

автоматично, без додаткових звернень
громадян.
Із 1 січня 2012 року у разі призначення житлової субсидії
сім’ї, до складу яких входять діти
або інваліди І-ІІ груп і дохід яких на
одну особу не досягає прожиткового мінімуму,
сплачуватимуть за житлово-комунальні послуги 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу
(за існуючих умов такі сім’ї сплачують 10 відсотків, якщо дохід на одну
особу не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму).
Постановою КМУ № 774 «Про удосконалення порядку призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива», яка набрала чинності з 23.07.2011 р. (з дня

опублікування), врегульовано деякі
найбільш проблемні питання, які впливали на можливість малозабезпечених
родин оформити субсидію.
Зокрема, надано право отримувати субсидії громадянам, які мають
нереструктуризовану
заборгованість з оплати житлово-комунальних
послуг, що утворилася до 1 грудня 2006
року.
Комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати
безстрокові рішення про призначення
житлових субсидій на загальну житлову
площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб, до зміни обставин
у таких сім’ях (зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні,
їх сімейного стану, працевлаштування
таких осіб або виникнення в них інших
джерел доходів). Це дозволить запобігти зайвому обстеженню таких сімей при
кожному зверненні за призначенням

субсидії та спростити роботу комісій.
Щодо призначення субсидій сім’ям,
в яких члени родини відсутні тривалий час (працюють або навчаються в
іншому регіоні, перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі) —
кількість осіб, виходячи з якої призначається субсидія, за наявності засобів
обліку комунальних послуг визначається з урахуванням підтверджуючих
документів про тимчасову відсутність
зареєстрованих осіб, в окремих випадках — на підставі обстеження умов проживання.
Спрощено також деякі питання щодо
врахування майнового стану громадян.
Зокрема, при призначенні субсидій не
будуть враховуватися транспортні
засоби вітчизняного виробництва,
якими користаються більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні
засоби, що перебувають в експлуатації
більше 15 років з дати випуску.
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З журналістського блокнота

Вишгород

У природи не бува негоди, або Картинки з Моршина
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — авторка

Серпень. Вдома, у Вишгороді, – пекло, а тут дощить і під шатами старезних буків і кленів прохолода спокусливо пахне грибами. Всю ніч краплі дощу
шурхотять по листю високої берези за
вікном, другою музичною партією — у
сусідньому номері — хтось тоненько
висвистує носом. Вранці виявляється,
що то були співи кажана.
авно ви бачили чи хоча б чули
про летючих мишей? А тут
вони просто за вікном. По лісопарку пробігають сріблясті білочки,
беруть із рук горішки – на потіху дітям.
Нордичною дозованою ходьбою – з палицями у руках – простують лісовими і
парковими доріжками відпочивальники.
І не треба поспішати: відпустка, за
день усе встигнеш.
Моршин – невеличке курортне містечко, яке можна обійти за півдня. Про
лікувальні принади цієї галицької перлини можна дізнатися в Інтернеті. Я
ж, — минаючи екскурсійні плакати, що
звуть на скелі Довбуша, Закарпаття,
старовинні вулиці Львова та озеро Синевир, — відкриваю для себе затишні
куточки та неповторні акценти поблизу.
Кав’ярня «Старий дуб» — два поверхи навколо шерехатого опасистого
стовбура з пишною кроною. Зелені мереживні кульки з гілочок під ліхтарями.
З-під миготливих спиць бабусі пухнастою доріжкою витікає шарф. А навколо
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– плетені кошики, варена у меду журавлина у компанії ос, низки, пакети, банки
з грибами — сушеними та маринованими, купки білих, лисичок, підосичників,
бабок (шапки — з тарілку завбільшки)
на пругких ніжках, яблука, груші, персики, абрикоси, огірки й помідори...
Ностальгічно-радянське: плитки, об
які запросто спотикнутися, збити ноги
чи впасти, коли поспішаєш до водолікарні. Мертві фонтани поряд із казковими віллами та готелями. Ні, біля санаторію «Мармуровий палац» фонтан таки
діє.
Християнський кінотеатр. Пожертви на сиротинець поряд із музичними
запрошеннями до Будинку культури:
українські, російські співаки та групи
вживу закликають народ. Зоокуточок
у «Мармуровому палаці» та «Моршинській вежі»: фазани, павлини, … Тенісні
корти і теренкури… Є інтернет на пошті
та вай-фай — на ваш вибір можна взяти
із собою модем або поселитися у більш
дорогому корпусі, де є ця послуга.
Старі санаторії «Черемош», «Дністер», «Перлина Прикарпаття» серед свіжо-зелених газонів, квітників, плодових
дерев. Балкони «Дністра» вже обрамлені склопакетами (кажуть, що набагато
тепліше).
Номер «економ»: два ліжка, холодильничок, телевізор у кімнаті, душ,
умивальник і унітаз. Прибирають щодня,
крім неділі: пилососять килими, миючими засобами обробляють санвузол.
Постіль та рушники у нашому сана-

торії міняли двічі за 21 день. Кожному
по приїзді видали шапочку для душа, по
скибочці мила (вистачило) і рулону туалетного паперу (враховуючи дію води,
останнього краще прикупити).

Нотатка
Через вогкий клімат рушники довго сохнуть (навіть на теплих трубах),
тож на процедури доцільно б купити
одноразові, тим більш, що серветки
кладуть не всі медсестри. А так – витертися і викинути, дуже зручно.
Водолікарня після реконструкції:
нові сходи у центрі та старі збоку, туалети прибирають щогодини, освіжувачі
повітря, нові – замілкі та завузькі – ванни. Банкомати «Приватбанку», «Авалю»
— на бюветі і пошті, «Ощадбанку» — за
два квартали, на в’їзді до Моршина.
Масажні салони — на кожному кроці.
Ціни: 35 грн (комірець; півгодини – у водолікарні), 55 (спина; година – у водолікарні). Ще й до номерів приходять із
пропозицією зробити масаж за «скільки
дасте», вечорами підходять до лавочок,
де сидять курортники.
Багато кримчан, є білоруси, росіяни,
туркмени, азербайджанці. У кав’ярнях і
ресторанах музична «страва дня» — пісня «Смерека».
Гаряча вода у номерах із 7-ї до 23-ї.
Подеколи з’являються оголошення — і
ця принада години на дві зникає (по обіді — зазвичай профілактичний ремонт).
Із трьох вихідних гаряча вода була лише

один – підозрюю, що це не чергова аварія, а просто місцева звичка відзначати
день Божий меншою роботою.
Покоївки, продавчині, медсестри у
водолікарні – більшістю привітні, але
трапляються і «моя бабуся була польська графиня, що побралася з українцем» — відтак можете почути: «це ваші
проблеми… чому запізнилися… як це,
що вас двоє на один час?..»
Лікувальну мінеральну з 1-го і 6-го
джерела (приймати до їжі) відпускають
за картками (за типом банківських).
Слід пильнувати, бо відновити її коштує
20 грн або… можна підійти до завідуючого бюветом. Звісно, потягти може
будь-хто, але можливість купити картку
не за 20, а за 15, 10 і навіть 5 грн змушує
замислитися. Надворі під бюветом —
черга, воду набирають у каністри.
Пообідні й вечірні променади — до
двох озер (запруди на р. Тисмениця).
Масово купаються лиш у спекотні дні
— вода по дну холодна, прогрівається
верхній шар…
Неділя. Практично все замкнено.
Піти до храму? Капличка УПЦ МП, Ісус
біля бювету (на місці пам’ятника колись
був костьол), Матір Божа біля джерела у лісі, бані уніатської церкви… Греко-католицький панотець не поділився
інформацією про братів у Христі, і про
римо-католицьку громаду св. Йосипа дізналася випадково: священик із
Стрия, привітний і освічений, літургія —
польською та українською мовами.
Далі на стор. 11

Телепрограма
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2+2
06:45 Мультфільм
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:45 Невідоме від відомих
08:20 Твій голос
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки тижня
09:10, 20:55 Офіційна хроніка
09:25 Контрольна робота
09:55 Легко бути жінкою
11:00 Шеф-кухар країни
11:50 Офіційна хроніка
12:10, 15:20, 18:30, 21:20
Діловий світ
12:25 Темний силует
12:35 Право на захист
13:00 Армія
13:20 Х/ф «713-й просить
посадку»
14:35 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:35 Агро-News
15:55 Х/ф «Синдикат»
18:10 Справжня Україна
18:45 Сільрада
19:00 Передвиборна агітація.
Партія «Руський блок»
19:30 Зустріч друзів. Одеса
20:20 Передвиборна агітація.
Партія «Народно-трудовий
союз України»
21:15 Плюс-мінус
21:30 Країну — народові
21:50 Смішний та ще
смішніший
22:15 ЛІТНІЙ ЖАРТ з
КНовиковою та Є. Смоліним
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:15, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:55
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:05, 10:50 Т/с
«Слідаки»
11:15 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
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 Багаті теж
плачуть
21:25 Х/ф «Пірати
Карибського моря:
Прокляття «Чорної
перлини»

06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 ФАКТИ ТИЖНЯ
з Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45, 12:45 Факти
09:35, 19:20
НАДЗВИЧАЙНІ
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
10:35 Х/ф «Кохання у
великому місті»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Х/ф «Зброя»
15:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:35 Т/с «Опери»
18:45 Факти. Вечір
20:00 Хокей. ХК «Лев»
(Прага) - ХК «Донбас»
(Донецьк)
22:15 Факти. Підсумки
дня
22:50 СВОБОДА
СЛОВА з Андрієм
Куликовим

6:00, 14:00, 17:40
Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
Музика Профілактика
на каналі до 14.00
15:00, 17:00, 19:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто
прийшов
15:40 Прогулянки
містом
16:10, 1:45 У центрі
уваги
18:00 Т/с «Епоха
честі»
19:30 Столиця
21:00 Якісне життя
21:25 Гаряча лінія
«102»
22:25 Служба
порятунку
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»
0:20 Громадська
приймальня

06:10 Т/с «Комісар
Рекс»
06:55, 15:55 Усе
буде добре
09:00, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
10:40 Х/ф
«Батьківський
інстинкт»
14:45 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Куб-3
22:40 Детектор
брехні
23:45 Т/с «Доктор
Хаус»

06:35 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна порад
08:00, 20:00 Соціальний
статус
09:00, 19:05 Т/с «Брати
Карамазови»
10:00, 17:00 Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Помста
пророка»
14:20 Будь у курсі
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:20 Дика Америка
17:55 Реальні історії
18:55, 21:30 Економічний
пульс
21:40 Машина часу
22:15 Вічна загадка
Страдіварі
22:50 Х/ф «Чудова
четвірка»
00:50 Світські хроніки

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, 12:20 Т/с «Коли
на південь відлетять
журавлі»
13:15, 21:00 Т/с «Анна
Герман»
15:15 Право на зустріч
16:15 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Неформат
23:15 Позаочі
00:15 Т/с «Під
прикриттям»

07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10, 21:00
Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
12:10 Нехай
говорять
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»
22:00 Х/ф
«Особливо
небезпечний»
00:10 Х/ф «Двійник»

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 Живуть же люди
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.
Повернення»
22:15 Сьогодні
Підсумки
22:35 Дзвінок долі
23:30 Т/с «Стерво»
00:30 Центр допомоги
«Настасія»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20, 02:15 Т/с
«Серце Марії»
13:25 Час обідати
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
«Підземний перехід»
23:40 Нічні новини
00:00 Без свідків
00:30 Т/с «Борджиа»

Агенція нерухомості.
Продаж, купівля, оренда.
Зміна цільового призначення
земельної ділянки.
Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua
Тел: (067) 760-00-73
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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 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40 Вчимося легко
06:45 Мультфільм
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:45 Невідоме від відомих
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55 Офіційна хроніка
09:25 Світло
09:55 Легко бути жінкою
11:00 Документальний фільм
12:00, 18:20 Новини
12:10, 15:10, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:50 Х/ф «Салют, Маріє»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:05 Euronews
15:20 Ближче до народу
15:55 Х/ф «Синдикат»
18:10 Справжня Україна
19:00 Передвиборна агітація.
Українська партія «Зелена
планета»
19:30 221 Екстрений виклик.
Тиждень
20:20 Передвиборна агітація.
Партія «Україна майбутнього»
20:55 Офіційна хроніка
21:15 Плюс-мінус
21:30 Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:15, 11:00 Т/с
«Слідаки»
11:25 Зніміть це
негайно
12:45 Ілюзія безпеки
13:55 Пекельна кухня
15:15 Російські
сімейні драми
16:40 Пробач мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 Мамо, я
одружуюсь?
21:30 Міняю жінку
23:30 Х/ф
«Небезпечно жити на
Лейкв’ю»

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 «Виродок»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:15 РОНІН з
Дмитром Видріним
17:55 Реальні історії
21:40 Георгій
Данелія
22:50 Х/ф «Відкрите
море»

08:00 ТЕХНІЧНЕ

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп-10
08:45 Факти
09:35, 19:30
Надзвичайні новини
з Костянтином
Стогнієм
10:25, 16:35 Т/с
«Опери»
12:30 Анекдоти поукраїнськи
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»

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
МОВЛЕННЯ
«Україною»
14:00 Слідство
09:25, 13:10, 21:00
вели… з Леонідом
Т/с «Слід»
Каневським
10:00, 22:00 Т/с
14:55 Судові справи
«Глухар»
15:55 Т/с «Анна
12:10 Нехай
Герман»
говорять. Канікули у
18:00 Новини
Мексиці
18:10 Т/с
15:35 Щиросерде
«Кровинушка»
зізнання
19:05 Програма Про 16:00 Право на
захист
життя
17:00, 19:00 Події
20:00 Подробиці
17:15 Критична точка
20:45 Подробиці.
18:00 Т/с «Джамайка»
Неформат
19:20 Говорить
21:00 Футбол.
Україна
Збірна Англії 20:00 Т/с «Катіна
Збірна України
любов «
00:00 Т/с «Під
01:00 Х/ф «Особливо
прикриттям»
небезпечний»

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

Увага Профілактика!
14:00 Програма
передач
14:20 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 23:00 Час новин
15:15 Вперед, на
Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40 Київський
час
19:30 Час інтерв›ю
19:50 Хроніка дня
20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий
щоденник
22:25, 23:20 Бізнесчас
23:30 Crime news

06:30 Союзмультфільм
07:00 М/с «Хроніки
валькірій»
08:00 Т/с «Горець»
09:00, 16:10, 17:20
Сильний аргумент
09:50 Х/ф «У бік від
війни»
11:55 Х/ф «Лейтенант
Суворов»
14:00 Т/с «Солдати»
18:00 Секретна
територія
19:00 Т/с «Брати»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Кубок світу з ралі
«Перегони у Польщі»
21:35 Х/ф «Битва
драконів»
00:00 Х/ф «Основний
інстинкт»

07:30 Мультфільми
08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Х/ф «Їх
поміняли тілами»
12:40 Т/с «Кайл XY «
15:20 КВН
18:00 Звана вечеря
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика
різниця
22:00 Три сестри
23:00 Х/ф
«Побачення наосліп»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 Х/ф «Вовча
зграя»
07:30 Агенти впливу
08:30 Правда життя.
Сам собі суддя
09:00 Т/с «Розкол»
11:00 Т/с «УГРО»
15:00 Т/с «Каменська»
18:30 Правда життя.
Курортна халепа
19:00, 21:45, 00:00
Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Огр»

ТЕЛЕРЕМОНТ
(067) 713-12-12

06:55 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:55 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:55 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:55 Твою маму
12:35, 18:45 Маша та
моделі
13:20, 20:25 Дайош
молодьож
13:45 Т/с «Маргоша»
14:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
15:50 У ТЕТа мама
16:30 Королева балу
17:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Досвідос
20:50 Т/с «Дєтка»
21:50 Одна за всіх
22:15 Т/с «Гра престолів»
23:20 Слава зі Славєком
Славіним
23:30 Дурнєв + 1
00:05 М/с «Масяня»

06:20, 10:40 За мить
до катастрофи
07:10, 07:35, 11:40,
12:10 Великі тирани
08:00, 21:00 Шукачі
08:40, 22:00
АМАЗОНКА з Брюсом
Перрі
09:50 Руйнівники
міфів
12:40, 00:00
Суперкораблі
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 18:20 Т/с
«Імперія під ударом»
15:30 Д/ф «Операція
«Балтійський шторм»»
16:30 Намедни. 1964
рік
17:30 Тур де Франс
19:20 Секретні
території
20:10 Випробувачі
01:00 Т/с «Декстер»

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 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Без сліду»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар. Продовження»
23:15 Дівчата
23:50 Вісті+
00:10 Обміняли
хулігана на Луїса
Корвалана

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
10:15 Повнота
радості життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто
прийшов
15:40 Служба
порятунку
16:10, 1:45 У центрі
уваги
18:00 Т/с «Епоха
честі»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Київські історії
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін
112»

06:15, 15:55 Усе

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
буде добре
06:45 Очевидець.
Найкумедніше
08:00, 18:20
07:30, 08:30, 19:00
Неймовірна правда Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
про зірок
родись вродлива»
09:40 Куб-3
09:55 Т/с «Татусеві
дочки»
11:15 Х/ф
13:35, 14:35 Kіds
«Мандрівка у
Tіme
13:40 М/с «Пригоди
закоханість»
Джекі Чана»
14:50, 15:50 Teen
13:50 Битва
Tіme
екстрасенсів
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с
18:00, 22:00 Вікна«Світлофор»
Новини
17:55, 22:05 Т/с
20:00 Фермер шукає «Вороніни»
19:40 Піранії
дружину
19:55 Т/с «Закрита
школа»
22:40 Вагітна у 16
21:00 Т/с «Щасливі
23:45 Доньки-матері разом»
23:10 Т/с «Короткий
00:45 Т/с «Доктор
курс щасливого
життя»
Хаус»

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
07:25 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
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
18:40, 22:40 Київський
час
19:50 Хроніка дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:30 Crime news

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.
Повернення»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Дзвінок долі
23:30 Т/с «Стерво»
00:25 Головна дорога

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Час обідати
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 «Підземний
перехід»
22:35 Шкідливий
здоровий спосіб
життя
23:40 Нічні новини
00:00 Без свідків
00:30 Т/с «Борджиа»

07:35 Малята-твійнята
07:55 к з Лунтіком
08:20 М/с «Ліло і Стіч»
08:55, 14:45 Т/с
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
12:00, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40, 18:45 Маша та
моделі
13:20, 20:25 Дайош
молодьож
13:45 Т/с «Маргоша»
15:50 У ТЕТа мама
16:30 Королева балу
17:40 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:50 Досвідос
20:50 Т/с «Дєтка»
21:50 Одна за всіх
22:15 Т/с «Гра
престолів»
23:20 Т/с «Ходячі
мерці»
00:25 Надто грубо для
Ю-туб›а

06:45 Х/ф
«Наказ: вогонь не
відкривати»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Знахар»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Т/с «МанГуст»
14:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:30, 19:00, 21:45,
00:00 Свідок
17:00 Т/с «Знахар»
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Війна
світів: вторгнення»

2+2

06:30
Союзмультфільм
07:00 М/с «Хроніки
валькірій»
08:00 Т/с «Горець»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 Кубок світу
з ралі «Перегони у
Польщі»
09:55 «Помста
природи»
10:40 Т/с «Гончі»
12:55 Т/с «Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:10, 17:20 Сильний
аргумент
18:00 Світ після 2012.
Втілення пророцтв
19:00 Т/с «Брати»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 ДжеДАІ
21:30 Кубок Світу
з ралі «Перегони у
Польщі»
21:35 Х/ф
«Російський спецназ»
00:00 Х/ф
«Апокаліпсис»

06:20 За мить до
катастрофи
07:10, 07:30 Великі
тирани
08:00, 21:00 Шукачі
08:50, 22:00 АМАЗОНКА
з Брюсом Перрі
09:50 11 вересня:
теракт
10:40, 11:40 Трагедія
9/11
12:40, 00:00
Суперкораблі
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 18:20 Т/с
«Імперія під ударом»
15:30 Заручники
Курильского квадрату
16:30 Намедни 1965 рік
17:30 Тур де Франс
19:20 Секретні
території
20:10 Володимир Ленін.
Анатомія легенди

07:30 Мультфільми
08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
12:40, 00:20 Т/с
«Кайл XY»
15:35, 19:00 Шопінг
монстри
16:35, 23:00
ШоуМонроу
17:00 Дім на
заздрість усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Велика
різниця
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»
22:25 Спеціальний
кореспондент
23:25 Сліди велетня.
Загадка однієї
гробниці
00:30 Вісті+
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ТРК «ЕРА»
06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Заголовки
06:25, 07:35 Глас народу
06:30, 07:40 Тема дня
06:35 Православний календар
06:40 Вчимося легко
06:45 Мультфільм
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:45 Невідоме від відомих
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 На зв’язку з урядом
09:55 Легко бути жінкою
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Кордон держави
12:45 Наша пісня
13:30 Х/ф «Балтійське небо»
15:15 Euronews
15:35 Х/ф «Синдикат»
17:50 Країну — народові
18:10 Справжня Україна
19:00 Передвиборна агітація.
Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
19:30 Коблево. Дует «Світязь»
20:20 Передвиборна агітація.
Партія Н. Королевської
«Україна — вперед»
20:50 Мегалот
21:15 Плюс-мінус
21:25 Концертна програма
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

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
10:20, 11:05 Т/с
«Слідаки»
11:30 Зніміть це
негайно
12:50 Ілюзія безпеки
14:00 Пекельна кухня
15:15 Російські
сімейні драми
16:40 Пробач мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 На ножах
21:30 Територія
обману
22:50 Гроші
00:15 Бойовик
«Особливий відділ»

06:45, 07:35 Ділові
факти
07:00 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»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
10:15 Повнота
радості життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто
прийшов
15:40 Київські історії
16:10, 1:45 У центрі
уваги
18:00 Т/с «Епоха
честі»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Зроблено в
Києві
23:00 Київське Віче

06:25, 15:55 Усе

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
буде добре
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
08:10, 18:20
Репортер
Неймовірна правда
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
про зірок
09:55 Т/с «Татусеві
09:50 Фермер шукає
дочки»
13:35, 14:35 Kіds Tіme
дружину
13:40 М/с «Пригоди
11:45 Х/ф «Пісочний
Джекі Чана»
14:50, 15:50 Teen Tіme
дощ»
14:55 Т/с «Друзі»
13:50 Битва
15:55 Т/с «Світлофор»
17:55, 22:05 Т/с
екстрасенсів
«Вороніни»
18:00, 22:00 Вікна19:40 Піранії
19:55 Т/с «Закрита
Новини
школа»
20:00, 22:40
21:00 Т/с «Щасливі
разом»
МастерШеф
23:10 Т/с «Короткий
00:40 Т/с «Доктор
курс щасливого
життя»
Хаус»

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,
23:10 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка дня
08:40 Огляд преси
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 дняa
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
час
19:50 Хроніка дня
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, 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
«Прохіндіада»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Дика Америка
17:55 Реальні історії
21:40 І це все про
неї. Олена Проклова
22:15 Пауло Коельйо
22:55 Х/ф «Театр»

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»
11:10 Детективи
12:15 Знак якості
13:00 СЛІДСТВО
ВЕЛИ з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Анна
Герман»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Анна
Герман»
23:15 Т/с « Під
прикриттям»

06:00 Т/с
«Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10, 21:00
Т/с «Слід»
10:00, 22:00
Т/с «Глухар.
Повернення»
12:10 Нехай
говорять
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 «
01:00 Х/ф «Аполлон»

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.
Повернення»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Дзвінок долі
23:30 Т/с «Стерво»
00:30 Квартирне
питання

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20, 02:15 Т/с
«Серце Марії»
13:25 Час обідати
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 «Підземний
перехід»
22:35 Шалені гроші
23:40 Нічні новини
00:00 Без свідків

07:35 Малята-твійнята
07:55 к з Лунтіком
08:20 М/с «Ліло і Стіч»
08:55, 14:45 Т/с
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
12:00, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40, 18:45 Маша та
моделі
13:20, 20:25 Дайош
молодьож
13:45 Т/с «Маргоша»
15:50 У ТЕТа тато
16:30 Королева балу
17:40 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:50 Досвідос
20:50 Т/с «Дєтка»
21:50 Одна за всіх
22:15 Т/с «Гра
престолів»
23:20 Т/с «Ходячі
мерці»
00:25 Надто грубо для
Ю-туб›а
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06:45 Х/ф «Наказ:
перейти кордон»
08:30 Ранковий
СВІДОК
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:25 Т/с
«Батьківщина чекає»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:30, 19:00, 21:45,
00:00 Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф
«Зіткнення»

06:30
Союзмультфільм
07:00 М/с «Хроніки
валькірій»
08:00 Т/с «Горець»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 Кубок світу
з ралі «Перегони у
Польщі»
09:55 ДжеДАІ
10:40 Т/с «Гончі»
12:55 Т/с «Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:10, 17:15 Сильний
аргумент
18:00 Секретна
територія
19:00 Т/с «Брати»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Облом UA
21:30 Х/ф «Рокі
Бальбоа»
00:00 Х/ф «Місто
відьом»

07:30 Мультфільми
08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
12:40, 00:20 Т/с
«Кайл XY»
15:35, 19:00 Шопінг
монстри
16:35, 23:00
ШоуМонроу
17:00 Дім на
заздрість усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Велика
різниця
22:00 Три сестри
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:20, 10:40 За мить до 08:00 1000 дрібниць

08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
12:10 Великі тирани
партнери
08:00, 21:00 Шукачі
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
08:50, 22:00 Великий
10:30, 13:30, 16:15,
бар›єрний риф
18:40 Місцевий час.
09:50 Руйнівники міфів Вісті-Москва
12:40, 00:00
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
Суперкораблі
11:50 Люблю, не можу
13:30, 23:00 Загадки
12:50, 15:45 Вісті.
Всесвіту
Чергова частина
14:30, 18:20 Т/с
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
«Імперія під ударом»
15:30 Золото для партії 16:35 Т/с «Без сліду»
19:30 На добраніч,
16:30 Намедни. 1966
малята
рік
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
17:30 Тур де Франс
лікар»
19:20 Секретні
23:15 Птах щастя
території
Миколи Гнатюка
20:10 Анатомія легенди 00:15 Вісті+
катастрофи

07:10, 07:30, 11:40,

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:35 Православний календар
06:40 Вчимося легко
06:45 Мультфільм
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:45 Невідоме від відомих
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55 Офіційна хроніка
09:25 Книга.ua
09:50 Легко бути жінкою
11:00 Здоров›я
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:45, 21:25
Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:35 Х/ф «Балтійське небо»
15:10 Euronews
15:25 Х/ф «Зустріч перед
розлукою»
16:45 Х/ф «Таємна прогулянка»
18:10 Справжня Україна
19:00 Передвиборна агітація.
Політична партія «Зелені»
19:30 Коблево. Микола Гнатюк
20:20 Передвиборна агітація.
Політична партія «Наша
Україна»
20:55 Офіційна хроніка
21:20 Плюс-мінус
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима

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
10:30, 11:15 Т/с
«Слідаки»
11:40 Зніміть це
негайно
13:00 Ілюзія безпеки
14:10 Пекельна кухня
15:20 Російські
сімейні драми
16:40 Пробач мені,
моя любове
17:45 ТСН Особливе
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 Давай, до
побачення
21:30 Чотири весілля
23:20 Х/ф «Мисливці
за алмазами»

06:40, 07:35 Ділові
факти
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 МАКСИМУМ в
Україні
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, 22:35 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:50 Факти.
Підсумки дня
00:05 Т/с «Кодекс
честі»

6:00, 8:45, 11:05,
07:20, 18:20
17:40 Мультляндія
Неймовірна правда
7:25, 2:35 Київ.
Музика
про зірок
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН 09:00 Вагітна у 16
10:15 Повнота радості
10:00 Доньки-матері
життя
13:20, 0:20
11:05 Х/ф «Не
Громадська
підганяй кохання»
приймальня
15:10, 2:10, 5:35
13:45 Битва
Дивіться, хто прийшов
15:40 Зроблено в
екстрасенсів
Києві
15:55 Усе буде
16:10, 1:45 У центрі
уваги
добре
18:00 Т/с «Епоха честі»
19:00 Передвиборна 18:00, 22:00 Вікнаагітація
Новини
22:25 Прогулянки
містом
20:00, 22:40 Зважені
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112» та щасливі

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

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
08:40 Огляд преси
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
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 Crime news

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 6:00 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 «Легенда
про кохання»
14:05 В гостях у
Дмитра Гордона.
Белла Ахмадуліна
15:20 Дика Америка
17:55 Реальні історії
21:40 Василь
Шукшин. Поклич мене
у далечінь
22:50 Х/ф «Бути
Стенлі Кубриком»
00:45 Х/ф
«Неприхована
брехня»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 08:10, 08:35
Ранок з ІНТЕРом
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:10 Детективи
12:15 Знак якості
13:00 СЛІДСТВО
ВЕЛИ… з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Анна
Герман»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Анна
Герман»
23:15 Т/с «Під
прикриттям»

06:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10, 21:00
Т/с «Слід»
10:00, 22:00 Т/с
«Глухар»
11:00 Т/с «Інтерни»
12:10 Нехай
говорять. Шоста
дитина
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»

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
Повернення»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Дзвінок долі
23:30 Т/с «Стерво»
00:25 Дачна відповідь

06:45 Х/ф «Наказано
взяти живим»
08:30 Ранковий
СВІДОК
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Т/с
«Батьківщина чекає»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:30, 21:45, 19:00,
00:00 Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Янголи
апокаліпсису»

07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з
Лунтіком
08:20 М/с «Ліло і Стіч»
08:55, 14:45 Т/с
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
12:00, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40, 18:45 Маша та
моделі
13:20, 20:25 Дайош
молодьож
13:45 Т/с «Маргоша»
15:50 У ТЕТа тато
16:30 Королева балу
17:40 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:50 Досвідос
20:50 Т/с «Дєтка»
21:50 Одна за всіх
22:15 Т/с «Гра
престолів»
23:20 Т/с «Ходячі
мерці»
00:25 Надто грубо для
Ю-туб›а

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Час обідати
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
«Підземний перехід»
23:40 Нічні новини
00:00 Без свідків

2+2

06:30
Союзмультфільм
07:00 М/с «Хроніки
валькірій»
08:00 Т/с «Горець»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 16:10, 17:05
Сильний аргумент
09:55 Облом UA
10:40 Т/с «Гончі-2»
12:55, 19:00 Т/с
«Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
18:00 Секретна
територія
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Нереальні
історії
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф
«Слідопит»
23:55 Х/ф «Планета
страху»

07:30 Мультфільми
08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
12:40, 00:20 Т/с
«Кайл XY»
15:35, 19:00 Шопінг
монстри
16:35, 23:00
ШоуМонроу
17:00 Дім на
заздрість усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Велика
різниця
22:00 Три сестри
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:20, 10:40 За мить
до катастрофи
07:10, 07:30, 11:40,
12:10 Великі тирани
08:00, 21:00 Шукачі
08:50, 22:00
Великий бар›єрний
риф
09:50 Руйнівники
міфів
12:40, 00:00
Суперкораблі
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 18:20 Т/с
«Імперія під ударом»
15:30 Володимир
Ленін
16:30 Намедни.
1967 рік
17:30 Тур де Франс
19:20 Секретні
території
20:10 Золото для
партії
01:00 Т/с «Декстер»

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»
22:25 Двобій
00:05 Вісті+

Телепрограма

Вишгород
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2+2
06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 06:35, 07:25, 07:50
Тема дня
06:25, 06:45, 07:15, 07:45
Країна on lіne
06:30 Заголовки
06:40 Вчимося легко
06:50 Православний календар
06:55 Хазяїн у домі
07:20 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:40 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55 Офіційна хроніка
09:30 Д/ф «Сімдесятники.
Костянтин Єршов»
10:05 Легко бути жінкою
11:00 Віра. Надія. Любов
12:00, 15:00 Новини
12:10, 15:20, 21:15 Діловий
світ
12:25 НАДВЕЧІР’Я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:35 Х/ф «Син полку»
15:15 Euronews
15:30 Наша пісня
16:20 Х/ф «22-го червня рівно
о 4-й годині»
17:55 Осінній жарт
18:25 Шляхами України
18:50 Жарт
19:45 Зірки гумору
20:35 After Lіve
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

6:00, 8:45, 11:05,
06:00, 07:00, 08:00, 06:40, 07:35 Ділові
17:40 Мультляндія
09:00, 19:30 ТСН
факти
7:25, 2:35 Київ.
06:45, 07:10, 08:05, 06:55 Т/с
Музика
09:10 Сніданок з 1+1 «Леся+Рома»
8:00, 15:00, 17:00,
10:30, 11:15 Т/с
07:40 Стоп-10
22:00, 0:00, 1:20 СТН
«Слідаки»
08:45 Факти Ранок
10:15 Повнота
11:40 Зніміть це
09:35, 19:30
радості життя
негайно
Надзвичайні новини 13:20, 00:20
13:00 Ілюзія безпеки з Костянтином
Громадська
14:10 Пекельна кухня Стогнієм
приймальня
15:20 Російські
10:35, 16:30 Т/с
15:10, 2:10, 5:35
сімейні драми
«Опери»
Дивіться, хто
16:40 Пробач мені,
прийшов
12:45 Факти. День
моя любове
15:40 Прогулянки
13:00, 20:15 Т/с
17:45 ТСН Особливе
містом
«Морські дияволи»
18:25 Т/с
16:10, 1:45 У центрі
15:15, 22:40 Т/с
«Скліфосовський»
уваги
20:15 Добрий вечір «Прокурорська
18:00 Т/с «Епоха
перевірка»
21:20 Х/ф
честі»
18:45 Факти. Вечір
«Перевізник»
19:00 Передвиборна
23:15 Х/ф «Морський 23:55 Факти.
агітація
Підсумки дня
22:25 Нова адреса
піхотинець»
00:10 Т/с «Кодекс
23:00 Т/с «Служба
01:15 Х/ф
честі»
порятунку. Загін 112»
«Терорист»

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 «Легенда
про кохання»
13:55, 21:35 В гостях
у Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
17:55 Реальні історії
22:55 Х/ф
«Розпечена субота»

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»
11:15 Детективи
12:15 Знак якості
13:00 СЛІДСТВО
ВЕЛИ… з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Анна
Герман»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Велика Різниця
23:00 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 «Глухар»
11:00, 21:00 Т/с
«Інтерни»
12:10 Нехай говорять
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»
22:00 Х/ф «Краще не
буває»

07:40 Жіночий
погляд
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятівники
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»
20:25 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 Дзвінок долі
23:30 Х/ф «Хованки»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
ТРК «ЕРА»
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, 09:40 Шустер-Lіve
09:25 Школа юного
суперагента
10:55 СЕКРЕТИ УСПІХУ з
Наталею Городенською
11:30 Зелений коридор
11:40 Х/ф «Того далекого
літа»
12:55 Х/ф «Закон»
15:10 В гостях у Д.
Гордона
16:05 Слов›янський
базар. Відкриття
18:10 Золотий гусак
18:35 Світ атома
18:55 Футбол. «Зоря»
(Луганськ) - «Шахтар»
(Донецьк)
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв›язок
21:00 Підсумки дня
21:10 Кабмін: подія тижня
21:20 Концертна
програма до Дня міста
(Херсон)
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:00 Справжні лікарі 07:05 М/ф «Скубі Ду і
Король гоблінів»
08:00 Світське життя 08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
09:00 Хто там?
10:30 Квартирне
питання
10:15 М/с «Тімон і
11:35 Стоп-10
Пумба»
13:00 Провокатор
13:20 Твій рахунок
11:05 Х/ф «Голубка»
14:20 Дивитися всім
15:25
19:30 ТСН
Х/ф»Заборонене
царство»
20:15 Операція
17:50 МАКСИМУМ в
«Краса»
Україні
18:45 Факти. Вечір
22:00 Х/ф «Друге
19:00 Х/ф «Чорна
блискавка»
кохання»
21:10 Х/ф
00:05 Х/ф
«Інкасатор»
23:05 Наша Russіa
«Перевізник»
00:05 Голі та смішні

07:10 Будь в курсі
07:50, 16:30
Цивілізація Incognіta
08:00 Соціальний
пульс
08:50, 13:45, 16:20
Мультфільми
09:00, 20:40 У гостях у
Дмитра Гордона
10:05, 17:25 Невідома
планета
11:10 Х/ф «Троє
в човні, якщо не
рахувати собаки»
14:20 Арт Cіty
15:00 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
18:15 Кумири
18:30 Соціальний
пульс вихідних
19:00 Водна планета
20:00 РОНІН з
Дмитром Видріним
21:50 Костянтин
Райкін
22:50 Х/ф «Самотні
серця»

05:40 ВЕЛИКА

06:00 Срібний

ПОЛІТИКА

апельсин

Новый Канал
06:40 Х/ф «Не
06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
підганяй кохання»
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
09:00 Х/ф
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
«Катерина»
родись вродлива»
09:55 Т/с «Татусеві
дочки»
17:55, 22:00 Вікна13:35, 14:35 Kіds Tіme
13:40 М/с «Пригоди
Новини
Джекі Чана»
14:50, 15:50 Teen Tіme
18:05 Х/ф «Кавказька 14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Світлофор»
полонянка, або Нові 17:55, 22:05 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
пригоди Шурика»
19:55 Т/с «Закрита
школа»
20:00, 22:40
21:00 Т/с «Щасливі
разом»
Танцюють всі
23:10 Т/с «Короткий
курс щасливого
00:10 ВусоЛапоХвіст життя»

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
07:20 Автопілот-новини
07:25, 08:40 Огляд
преси
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 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший
погляд
18:15 Вікно в Європу
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:30 Crime news

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Час обідати
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
19:45 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Підземний перехід»
23:40 Без свідків
00:15 Т/с «Борджиа»

07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Ліло і Стіч»
08:55, 14:45 Т/с
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
12:00, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40, 18:45 Маша та
моделі
13:20, 20:25 Дайош
молодьож
13:45 Т/с «Маргоша»
15:50 У ТЕТа тато
16:30 Королева балу
17:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:50 БАгиня шопінгу.
Без цензури
20:50 Т/с «Дєтка»
21:50 Одна за всіх
22:15 Т/с «Гра престолів»
23:20 Т/с «Ходячі мерці»
00:25 Дурнєв + 1

06:50 Х/ф «Без
права на помилку»
08:30 Ранковий
СВІДОК
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:25 Т/с
«Батьківщина чекає»
14:30 Т/с «Літєйний»
16:30, 19:00 Свідок
19:30 Т/с «Одного
разу в Ростові»
23:30 Х/ф
«Червоний барон»

06:30
Союзмультфільм
07:00 М/с «Хроніки
валькірій»
08:00 Т/с «Горець»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 16:10, 17:05
Сильний аргумент
09:55 Нереальні
історії
10:40 Т/с «Гончі»
12:55 Т/с «Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
17:50 Секретна
територія
18:50 ЧУ. 9 тур.
Динамо-Карпати
21:30 Ульотне відео
по-російськи
22:15 Забійне відео
23:00 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»
00:05 Т/с «Секретні
матеріали»

06:20 За мить до
катастрофи
07:10, 07:30, 11:40,
12:10 Великі тирани
08:00, 21:00 Шукачі
08:50, 22:00 Великий
бар›єрний риф
09:50 Руйнівники міфів
10:40 За мить до
катастрофи
12:40, 00:00
Суперкораблі
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 18:20 Т/с
«Імперія під ударом»
15:30 Володимир Ленін.
Анатомія легенди
16:30 Намедни. 1968
рік
17:30 Тур де Франс
19:20 Секретні
території
20:10 Військові
злочинці. Генріх
Гіммлер
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07:30 Мультфільми
08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
12:40, 00:20 Т/с
«Кайл XY»
15:35 Шопінгмонстри
16:35, 23:00
ШоуМонроу
17:00 Дім на
заздрість усім
18:00 Звана вечеря
19:00 КВН
21:20 Жіноча ліга
22:35 Три сестри
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:55 Мусульмани
08:05 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 Йосип Кобзон
20:40 Ювілейний
концерт Йосипа
Кобзона
00:25 Х/ф «Час
радощів»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 11:30,
06:15 Х/ф «Біле
13:25, 14:50
сонце пустелі»
Мультляндія
7:25, 2:30 Київ.
07:45 Караоке на
Музика
8:00 СТН
Майдані
9:30, 0:45 Київські
історії
08:50 СНІДАНОК з
10:00 Якісне життя
10:30, 1:35
Юлією Висоцькою
Прогулянки містом
11:00 Нова адреса
09:00 Їмо вдома
11:50 Актуальна тема
12:50 Повнота радості 10:10 Зважені та
життя
13:45 Нас відповідей щасливі
16:20 День знань
Університету культури 15:00 Танцюють всі
17:20 Х/ф «Незвичайні
пригоди янкі в Африці» 19:00 Х-Фактор
19:00 Передвиборна
22:20 Х/ф «Кавказька
агітація
22:00, 0:15, 2:00 СТН.
полонянка, або Нові
Тижневик
22:30 Х/ф «Чинник
пригоди Шурика»
страху»
1:10 Зроблено в Києві 00:15 Х/ф «Детектор
5:30 Дивіться, хто
прийшов
брехні»

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея Золотий
07:00 Ранок з
з Євгенієм
ключ
«Україною»
Кисельовим
07:45 Їхні вдачі
08:25 ГОТУЄМО з
09:00, 11:00 Т/с
09:00 Орел і решка
Олексієм Зіміним
«Останній
кордон»
09:20 Головна дорога
10:00 Україно,
09:55 Кулінарний
10:00 Додому на
вставай
двобій
свята
11:00 Квартирне
10:55 Х/ф
12:00 Т/с «Дорожній питання
12:20 СОГАЗ «Арифметика
патруль»
Чемпіонат Росії з
підлості»
футболу 2012/2013
14:00 Т/с «Злочин
«Локомотив» - «Рубін»
13:00 Х/ф «Смерш»
14:30 Усяко буває
буде розкрито»
17:50, 20:30 Вечірній
15:20 Слідство вели
16:00 Х/ф «Страшна 16:20 Очна ставка
квартал
17:20 Огляд.
красуня»
Надзвичайна подія
19:00 Розсмішити
18:00, 19:20
18:25 Професія —
коміка
репортер
Т/с «Російська
18:55 Програма
20:00 Подробиці
спадкоємиця»
МАКСИМУМ
20:00 Російські сенсації
22:35 Х/ф
19:00 Події
20:55 Ти не повіриш
«Правосуддя вовків» 21:10 Х/ф «Крутий» 21:55 Таємнича Росія
22:55 Промінь Світла
00:40 Битва
23:15 Т/с
23:25 Школа лихослів›я
композиторів
«Ментівські війни»
00:10 Т/с «Адвокат»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Кумири. Олег
Даль
07:00 Х/ф «Альпійська
балада»
08:40 Смішарики.
ПІН-код
08:55 Грай, гармонь
улюблена
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Йосип Кобзон
12:15 Середовище
проживання
13:15 Новий
«Єралаш»
13:55 Т/с «Особисті
обставини»
18:15 Так добре
18:50 Людина і закон
20:00 Велика різниця
21:00 Час
21:20 Сьогодні
увечері
23:05 Х/ф «Ласкаво
просимо на борт»
00:45 Х/ф «Бережіть
чоловіків»

07:25 Світлого
голови
09:00 М/с «Кунгфу Панда: Дивні
легенди»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готуй
11:00 Пікнік
11:55 Новий погляд
12:55 Т/с «Вороніни»
16:50 Х/ф «Наказано
одружити»
19:00 М/ф «Ілля
Муромець і Соловей
розбійник»
20:45 Х/ф «Код да
Вінчі»
23:55 Х/ф «Операція
«Летючий слон»

06:10 Легенди
бандитського Києва
07:30 Т/с «Прямуючи
на південь»
09:30 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинів»
11:30 Речовий доказ
12:00 Головний
свідок
13:00 Х/ф «Кидали
у грі»
15:00 Т/с «УГРО»
19:00 Т/с «Круті
береги»
23:00 Головний
свідок
00:00 Випадковий
свідок

2+2

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
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Не перший погляд
09:20, 15:15 Інтелект.ua
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:15 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:45 Хроніка тижня
18:15 Час інтерв’ю
18:40, 00:00 Київський
час
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

08:00 М/с «Хроніки

07:30, 10:00

валькірій»

Мультфільми

07:15 М/с «Лунтік»
07:35 Малята-твійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:35 М/с «Чорний
плащ»
10:35 Дикі та смішні
11:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
11:35, 13:15 Т/с «Моя
прекрасна няня»
12:40 ТЕТ
14:25 Одна за всіх
15:35 Містер Трололо
16:15 Х/ф «Історія
вічного кохання, або
Попелюшка»
18:45 Х/ф «Zолушка»
20:35 Т/с «Вісімдесяті»
22:35 Дайош
молодьож
23:00 Слава зі
Славєком Славіним
23:05 Т/с «Ходячі
мерці»
00:55 Х/ф «Об›єкт
мого захоплення»

10:00 Т/с «Мисливці

09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»

за старовиною»

10:10 М/ф «Чорний
13:15, 21:30 Ульотне котел»
відео по-російськи

11:50 Х/ф «Олівер

13:45 Т/с «Версія»

Твіст»

17:00 ЧУ 9
тур. Дніпро -

13:50 Подаруй собі
життя
15:00 Х/ф

Чорноморець

«Попелюшка із

19:30 Чу 9 тур.

Запруддя»

Металіст - Ворскла

17:00 Т/с «Годинник

22:15 Облом UA

кохання»

23:00 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»

19:00 КВН
21:40 Т/с
«Надприродне»

00:05 Т/с «Секретні

00:00 Т/с

матеріали»

«Корабель»

06:00, 16:00, 17:00,

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.
Дайджест
09:05, 03:25
Закоханий Петросян
10:20 Вісті. Чергова
частина
10:50 Чесний
детектив
11:25, 13:30 Т/с
«ДАІшники»
16:00 Суботній вечір
17:55 Десять
мільйонів
19:00 Вісті у суботу
19:45 Х/ф «Мамо моя»
23:25 Х/ф «Коханці»

18:00 Військові
замки
08:00 Руйнівники
міфів
10:00 Голуба
планета: океани
12:00 Тур де Франс
14:00 Top Gear
19:00 Намедни.
1968 рік
22:00 Освенцім
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Крок до зірок
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Футбол України
09:05 Армія
09:20 Смішний та ще
смішніший
09:45 Хто в домі хазяїн?
10:05 Крок до зірок
Євробачення
10:45 Країну — народові
11:05 Караоке для дорослих
12:05 Шеф-кухар країни
12:55 Ближче до народу
13:30 Раптова слава
14:00 Як це?
14:30 Х/ф «Обеліск»
16:15 Золотий гусак
16:45 Маю честь запросити
17:35 Діловий світ. Тиждень
18:20 ЛІТНІЙ ЖАРТ з
М.Лукинським
18:50 Вітас. Новий концерт
20:40 Офіційна хроніка
20:50 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 М/ф «Дельфін 06:45 Анекдоти по-

06:30 Мультфільми
06:40, 19:00 Водна
планета
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Костянтин Райкін
10:00 РОНІН з Дмитром
Видріним
10:40 Ф-стиль
11:05 У гостях у Дмитра
Гордона
12:15 Х/ф «Солом›яний
капелюшок»
14:40 За сім морів
15:30 Арт Cіty
16:25, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:20 Невідома
планета
17:55 Будь в курсі
18:30 Світ за тиждень
20:10 Кумири
21:00 Прощавай.
Пробач ХХ століття
22:00 Х/ф «Кінець гри»
00:10 Х/ф
«Небезпечний гріх
кохання»

04:00 Т/с «Про тебе»
06:50 М/с «Вінкс»
08:25 Глянець
09:25 Школа лікаря
Комаровського
10:00 Неділя з
КВАРТАЛОМ
11:05 Х/ф «Солдат
Іван Бровкін»
13:10 Х/ф «Іван
Бровкін на цілині»
15:20 Х/ф «Зникла
імперія»
17:55, 21:00 Т/с «Я
прийду сама»
20:00 Подробиці
тижня
23:05 Що? Де? Коли?
00:20 Х/ф «Дракула
Брема Стокера»

6:00, 8:30, 15:55
Мультляндія
українськи
— історія мрії»
7:25, 14:20, 3:55 Київ.
07:15 Дача
07:15 М/с «Тімон і
Музика
07:45 Твій рахунок
8:00, 0:25 СТН.
08:45 Дивитися всім
Пумба»
Тижневик
09:50 ОлімпіЛяпи
08:05 Ремонт +
11:00 Козирне життя 9:30 Якісне життя
10:00 Столиця
12:00 Інший футбол
09:00 Лото-забава
11:30 Вчися з нами
12:30 Стоп-10
10:20 КУЛІНАРНІ
11:40 Корисна
13:30 Наша Russіa
КУРСИ з Юлією
розмова
14:15 Х/ф «Містер
12:55 Блага звістка
Няня»
Висоцькою
16:10 День знань
16:15 Х/ф «Чорна
10:45 Х/ф «Голубка» блискавка»
Університету культури
18:45 ФАКТИ ТИЖНЯ з 17:10 Х/ф «Ланцюг»
19:30, 23:25 ТСНОксаною Соколовою 19:00 Передвиборна
тиждень
агітація
19:30 Х/ф
20:15 Мій зможе
22:00, 1:45 СТН.
«Професіонал»
Спорт. Тижневик
22:10 Світське життя 21:55 Х/ф
22:25,2:10 Х/ф «Воля,
«Тринадцять»
00:10 Х/ф «Кадилак 00:00 Х/ф «Забираючи музика, любов»
0:55 Київське Віче
життя»
Рекордз»

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

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Серце
дракона: Новий
початок»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Х/ф «Страшна
красуня»
13:00 Т/с «Дорожній
патруль»
15:00 Т/с «Злочин
буде розкрито»
17:00 Т/с «Бігль»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Інтерни»
22:15 Великий футбол
00:15 Т/с «Ментівські
війни»

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 Розвод поросійськи
11:00 Дачна відповідь
12:25, 00:30 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
20:40 Таємний шоубізнес
21:40 Мітла
22:35 Х/ф «Як пройти в
бібліотеку?»

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

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

07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у
«Недільний тато»
лікаря
08:40 СНІДАНОК з
08:25 Світлі голови
09:15 М/с «Кунг-фу
Юлією Висоцькою
Панда: Дивні легенди»
08:50 Їмо вдома
09:50 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00, 00:15
10:10 ЛОЛ
Неймовірні історії
11:40 Т/с «Щасливі
кохання
разом»
13:30 М/ф «Ілля
11:05 Караоке на
Муромець і Соловей
Майдані
Розбійник»
12:05 МастерШеф
15:15 Х/ф «Код да
Вінчі»
16:05 Х-Фактор
18:15 Х/ф «Три
19:00 Битва
мушкетери»
20:45 Х/ф «Янголи і
екстрасенсів
демони»
20:05 Х/ф «Мамочка 23:55 Х/ф «Крутильний
моя»
момент»

06:50 Х/ф

Відбір суб’єктів оціночної
діяльності, які залучатимуться до
проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки,
що підлягає продажу
Загальна площа — 0,7569 га; ТОВ «Центр активного
відпочинку «Сталкер», м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд.
17-б.
Конкурс відбудеться 19 вересня 2012 року о 10:00 за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Н. Шевченка, 1, к. 67, телефон для довідок: (04596) 22-957.
Надавати: конкурсні пропозиції щодо вартості — відповідно до калькуляції — витрат, а також строк виконання
робіт з оцінки земельної ділянки (у запечатаному конверті),
нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікат на право здійснення оціночної діяльності.
Конкурсну документацію надавати до 10-ї години
19.09.2012 р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1, к. 63.

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Ну, постривай
06:25 Х/ф «За вітриною
універмагу»
08:05 Служу Вітчизні
08:40 Смішарики. ПІН-код
08:50 Здоров›я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Так добре
12:50 Ігор Кирилов
13:55 Т/с «Особисті
обставини»
17:40 Кумири. Анна Герман
18:45 Надбання Республіки
21:00 Час
22:00 Х/ф «8 перших побачень»
23:45 Х/ф «Інтердівчина»

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:15 Т/с «Одного
разу у Ростові»
11:30 Легенди
карного розшуку.
Зйомщики
12:00 Агенти впливу
13:00 Т/с «Розкол»
15:10 Т/с «Круті
береги»

Терміново
потрібна
доглядальниця
для жінки
75 років.
З проживанням.
Тел:
(066) 045-59-30

19:00 Т/с
«Каменська»
22:50 Х/ф
«Хрещений батько»

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

Виконавчий комітет Офіційно
Вишгородської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії фінансово-бухгалтерського відділу.
Вимоги:
вища освіта, бухгалтерський облік;
вільне володіння українською мовою;
знання ПК (Word, Excel), робота з програмами «Парус Бюджет», АІС «Місцеві бюджети», «Merega M»;
досвід роботи в державних установах
за фахом не менше п’яти років, досвід роботи з Державним казначейством.
Документи приймаються упродовж місяця з дня публікації оголошення за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, кім.
63-а. Тел. (04596) 54-554.

«ДИВОСВІТ» НАБИРАЄ ДИВО-ДІТЕЙ У ГУРТКИ
Вишгородський районний Центр художньої творчості дітей юнацтва та молоді «Дивосвіт» набирає на 2012-13 навчальній рік дітей віком від 5 до 17 років
у гуртки:
творче об’єднання «Різні люди»,
студія бального танцю «Афіна»,
студія сучасної хореографії «Ліберті»,
гурток народної хореографії,
зразковій
колектив
сопілкарів
«Рум’янок» та ансамбль барабанщиць,

06:00 Телемагазин
08:00 Журнал Ліги
чемпіонів
08:45 М/с «Хроніки
валькірій»
10:00 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:15 Ульотне відео
по-російськи
13:40 Секретна
територія
17:00 Т/с «Грозові
ворота»
21:30 ПроФутбол
22:40 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»
01:15 Х/ф «Планета
страху»

07:30 М/ф «Чорний
котел»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Х/ф «Олівер
Твіст»
12:00 Х/ф «Джинси
— талісман»
14:15 Секрети долі
15:10 Т/с «Годинник
кохання»
19:05 КВН
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с
«Корабель»

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

Підприємство запрошує для роботи
у м. Вишгороді:
— автослюсарів (ходова трансмісія,
двигун), стаж не менше 1 року, з/пл
висока.
— шиномонтажників, з/пл висока.
Тел: (050) 346-88-63

Оголошено конкурс

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
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 У кабінетах
09:20 Вікно в Америку
10:10 Феєрія мандрів
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 Палата
17:30 Новини Київщини
18:15 Велика політика
18:40 Київський час
19:30 РесПубліка з Анною
Безулик
20:50 Тема тижня
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою
23:40 Рекламна кухня

вокальна студія «Візерунок»,
студія вокального мистецтва «Доре-мікс»,
школа журналістики,
мистецька студія «Art-kids»,
студія
декоративно-вжиткового
мистецтва «Чарівні кольори»
Довідки за телефоном
(04596) 25-171, 56-123 за адресою: проспект Т. Шевченка,8.

07:35 Малятатвійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:35 М/с «Чорний
плащ»
10:35 Х/ф «Пригоди
Буратіно»
13:35 Х/ф «Історія
вічного кохання, або
Попелюшка»
16:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
17:05 Х/ф «Zолушка»
19:00 Містер
Трололо
19:55 Дайош
молодьож
20:20 Х/ф «Нічна
варта»
22:50 FAQ. Як зняти
дівчину і т. ін..
23:00 Т/с «Ходячі
мерці»
00:50 Дурнєв + 1

07:00, 16:00, 17:00,
18:00 Військові
замки
08:00 Руйнівники
міфів
10:00 Голуба
планета: океани
12:00 Тур де Франс
14:00 Top Gear
19:00 Військові
злочинці
21:00 Йозеф
Геббельс
22:00 Освенцім

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
«Я тебе нікому не
віддам»
13:20 Вісті-Москва
14:45 Рецепт її
молодості
15:20 Сміятися
дозволяється
17:25 Битва хорів
19:00 Вісті тижня
20:30 Х/ф «Дівчина у
порядну родину»
22:30 Недільний
вечір
00:20 Х/ф «Людина
біля вікна»

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. Демидів, 12 соток.
Ділянку (с. Новосілки), 1 га садівництво.
Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86
150000 у.о/ділянка. 096-9738399
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
УАЗ ПАТРІОТ 3163030 2005 р. в. —
Газель 270514 2002 р. в. — 270000 км
150000 км (044) 592-82-53
(044) 592-82-53
Будинок/с. Н. Дубечня/65 кв. м. Ділянка 18 соток. 28 тис. у.о. (096) 159-42-63

Тумбочку під телевізор.
Тел: 57-284
Свою 1 квартиру, з ремонтом.
Тел: (063) 693-92-17, (066) 660-80-80

Гараж, вул. Кургузова. За домовленістю.
Тел: (066) 550-86-65
Матрац і ліжко/ Можна окремо. 160х200 м.
Доставимо. Тел: (067) 795-77-33

Дачу, с. Н. Дубечня, ст. «Лісовий», 4,2 сот.
Ціна договірна. Тел: (066) 177-05-09

Дві лавки (сосна), довжина — 1,2 м.
Тел: (050) 463-46-44

ЗДАМ В ОРЕНДУ
Складське приміщення. 215 кв. м. Рампа.
8 кв. м. на автобусній зупинці
Світло. 098-0741774
(067) 740-93-30
2-кім. квартиру, вул. Шолуденка, 6-в,
Н А Й М У 1, 2, 3-кімнатну квартиру у
КУПЛЮ
6-г. За готівку. Терміново. 098-9738404
господаря. 098-0741775
ІНШЕ
Ремонт/встановлення/ перетяжка
Сантехнічні/зварювальні роботи,
електрика, лінолеум, ламінат, вагонка дверей, безпіщанка, відкоси, шпалери
(093) 451-63-04
(067) 945-06-40
Юридичні послуги, будь-які правові питання.
Домашній майстер
Адвокат. Тел: (067) 184-18-55
Тел: (063) 100-90-08
Згубилася собачка — чорна, маленька, безхвоста. Лада. Тел: (098) 074-52-65
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24

Вишгород

З журналістського блокнота

У природи не бува негоди,
або Картинки з Моршина
(Початок на стор. 6)
Книжки на розкладках — різні, є
дуже цікаві видання, та особливого читацького ажіотажу не відчутно. Лежать
чудові книжки для дітей українською,
ті, що у нас давно розкупили. Врешті
не витримую, беру для знайомих.
У Будинку культури є що почитати
у бібліотеці (запис по санаторно-курортній книжці). Концерти місцевих
колективів безкоштовні, квиток на
творчість заїжджих знаменитостей
коштує від 60 грн. Щодня оркестр –
чудові джазові мелодії та оркестрові
композиції колективів з Кременчука,
Нововолинська, Луцька лунають під
Домом (саме так тут кажуть) культури
та бюветом.
Панії у прикрасах і вишуканих
вбраннях. Тверезі чоловіки щодня на
пробіжці у лісопарку. Ресторанчики і
кав’ярні з шашликами, котрими ласують чорновусі добродії.
Меню у санаторних їдальнях досить різноманітне, та це умовно: привозять не те, що ви замовили, а те, що
є. Репертуар офіціанток: «Та це ж іще
більш дієтичне, беріть, іншого нема»,
«Наші сирники – то сир, термічно оброблений на дечку», «Какао нема, замовили менше 5 осіб», «Чим яблуко з
морквою гірше за чорнослив?»
Львів’янка за столом у їдальні
м’яко наполягає на виконанні замовлення: «Зачекаємо. Принесіть те, що
зазначено у меню» та майже одразу
ж — наступне зауваження: «Такий гарний хлопець із Луганська, це ж генофонд, а українською не говорить».
Місцева мешканка, що приїхала
з німцем-чоловіком, диригує чергою
біля джерела Матері Божої. Гордо
повідомляє, що її донька знає український гімн (з дівчинкою розмовляє
німецькою).
Українцям з Канади, що між собою спілкуються англійською, місцеві
зауважень не роблять (гості ж!), всіх
інших виправляють — аякже, провідники справжнього українства! Це активно заперечують відпочивальники
із Запоріжжя: «Ви кажете «поїзд», а
треба «потяг»… Немає в українській
слова «файно», є «гарно», і не кажіть,
що ви краще знаєте мову…».
У місцевій говірці купа так званих
«русизмів», «полонізмів», давньоукраїнських слів (либонь, іще з періоду
Київської Русі). Львів’ян бачиш одразу — за інтелігентною вимовою й поведінкою. Доброзичливі до черкаської
та київської української: «Подобається, як ви говорите».
Заполітизованості назовні не відчутно: на курортниках заробляють, і
дехто відверто наголошує на регіональних перевагах (та симпатії більшості — зрозумілі, починаючи з назв
вулиць).
Низка магазинчиків у центрі, водолікарні та бюветі. Купа речей з Польщі
та Угорщини, але ж ціни… Найбільш
метикуваті відпочивальники їздять
до Стрия (там все те саме — дешевше). Квиток — 4 грн і в маршрутці, і у
львівському автобусі. Електропотяг
до Львова раніше рушав щогодини,
нині — двічі на день, кажуть, невигідно
через пенсіонерів-пільговиків.
«Пані, купуйте хоч щось! Стою
чотири години і нічого не продала!»
— місцеві вдягнені нешикарно, враз
ізгадала, як 17-19 років тому мене
вразили бабці на городах у суперових
спідницях (онучки з Італії та Іспанії повіддавали доношувати): порівняно з
приїжджими з Центральної та Схід-

ної України вони були відчутно краще
одягнені.
Нині — навпаки. (Цікаво, що найскромніше одягнена пара була з Німеччини.) Всі можливі ставки у водолікарні зайняті, бачила хіба що одне
оголошення «Потрібен продавець»
Чемні, сором’язливі мама із сином і дівчинка-підліток жебрають «на
операцію». Поряд статечна пані (жовті
коси, прикрашені голубою стрічкою з
кульчиками) розгортає акордеон на
окупаційну «Катюшу» та рідну «Гуцулку
Ксеню». Добродій гарним баритоном
заводить: «Спеціально для білорусів
заспіваю…».
Напис на трансформаторній будці
понад дорогою у лісі: «Слава нації».
Реабілітаційний центр ветеранів УПА,
схожий на замок, на вході — пам’ятник
Коновальцю, Шухевичу, Бандері. У
хвіртку заходять три російськомовні
жінки.
Капличка (греко-католицька чи
католицька), біля неї зробила кніксен
та перехрестилася молодичка. Поряд
база відпочинку та двоповерхові житлові будинки без балконів: сірі стіни з
облізлою штукатуркою.
Біля воріт заповідника чатує олениця. Яблуками із двох підготовлених
лісництвом мішків оленів можна годувати.
Квиток на танці до Будинку культури коштує 10, до санаторію «Лаванда»
— 5 грн, до санаторію «Моршинський»
— вхід безкоштовний, за санаторно-курортними книжками. На танці
ходять зазвичай ті, що не відвідують
гімнастичних залів, — у них своя «профілактика».

Рецепт курортний

Від п’яточної«шпори»
Ложку солі (йодованої, дрібно меленої), змішати з ложкою
меду та пляшечкою йоду. Марлю
чи бинт, згорнутий у кілька шарів,
вмочити у суміш і обгорнути хворе
місце. Натягти шкарпетку і ходити
у такому компресі 5 діб, щодня з
новим бинтом і новою сумішшю.
У діагностичному центрі можна обстежитися на сучасних апаратах. Лікарі фахові, з досвідом. Послуг — море:
від гірудотерапії (в одному із санаторіїв лікують п’явками) до рибок, що
об’їдають мозолі.
Не всі лікуються за соцстрахівською (тобто відсотковою) путівкою.
Хтось купує процедури у водолікарні,
хтось приїхав лише пити воду у бюветі та дихати чудовим повітрям. Увага
алергікам: через вологий клімат влітку
в Моршині цвіте чимало рослин!
Жити вікно у вікно із кюветом —
не обов’язково. У Моршині все недалечко, та й по півкілометра туди й
назад тричі на день плюс післяобідні
чи вечірні прогулянки — от вам і рекомендовані лікарями щоденні 5-7 км
замість «телеспорту» з насінням і пивком.
Зняти житло можна на будь-який
смак і ціну: оголошення і пропозиції
кімнат, квартир і будинків — від автовокзалу до водолікарні і далі. У серпні
можна було орендувати, скажімо, трикімнатну квартиру за 150 грн/доба. І
для великої родини чи компанії виходить не так і дорого.
Найдешевші ціни у мертвий сезон
— з лютого по квітень. Та для природи, як відомо, немає негоди, кожна
пора року — благодать. Особливо для
лікування у Моршині.
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1800 кілометрів за
шість днів

Микола СЕРГІЙЧУК
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Нещодавно Київська організація національної Спілки журналістів України влаштувала для працівників засобів масової
інформації тижневий тур Словаччиною,
Австрією й Угорщиною. Серед них був і
Микола Сергійчук, який ділиться з нашими читачами своїми враженнями від перебування за кордоном.
огожої сонячної днини потяг доставив нас до Ужгорода, де біля
затишного вокзалу ми пересіли у
комфортабельний автобус і рушили в напрямку українсько-словацького кордону. Водії Володимир та Іштван запевнили, що баки
заправлені пальним «по саму зав’язку», тож
дизпалива має вистачити на всю подорож завдовжки понад 1800 кілометрів.
Відразу ж при виїзді з Ужгорода – митниця. Як не дивно, але на кордоні затримка була
недовгою. За якихось 40 хвилин словацький
офіцер, проставивши відповідні відмітки, повернув нам паспорти і побажав щасливої дороги.
А вже за мить автобус намотував кілометри словацької автомагістралі. За вікном
пропливають чудові ландшафти, дбайливо
доглянуті поля, невеличкі селища. Вражають
чистота й порядок, бездоганні транспортні
розв’язки. І зовсім вже незвично бачити, як за
якусь сотню метрів від автостради безтурботно пересуваються групами косулі, спритно
долають невеликі відстані зайці. І ніхто не порушує їхнього спокою.
На шляху до Бешеньова проїжджаємо
міста Михаловце, Вранов, Прешов, Попрад.
На видноколі помічаємо гірське пасмо, на
окремих вершинах якого біліє сніг. Враження
від побаченого – не передати словами.
Окрім того, цей край багатий на історичні
пам’ятки. Одна з них – Спишський Град – чи
не найбільша замкова руїна в Центральній
Європі. Комплекс складається з великого феодального маєтного центру з містечком, а навпроти нього – укріплений пункт церковного
управління. Він зберігся у цілісному вигляді,
що на сьогодні дуже рідко зустрічається.
Силует Спишського Граду на високій травертиновій скелі добре видно здалека. Руїни
XII–XVIII віків складаються з п’яти дворів і займають площу понад чотири гектари. Найдревнішою частиною верхнього замку є центральна кругла вежа заввишки 19 і шириною
23 метри, а також романський рицарський
палац, перебудований у XV–XVI віках в готичному стилі. У 1780 році замок вигорів і відтоді

П

поступово руйнувався. Нині в приміщеннях
замкового комплексу розгорнуті експозиції
Спишського музею.
Славне минуле має також місто Левоч, історичний центр якого в 2009 році включено
до списку ЮНЕСКО.
Завдяки залишкам фортеці та багатьом
утримуваним культурним пам’яткам центр
має середньовічний характер. Найвизначнішою пам’яткою Левоча є Собор Святого Якуба з 11 готичними та ренесансними вівтарями, у тому числі головним вівтарем святого.
Створив його місцевий майстер Павло.
Далі на нашому шляху — міста Ружомберок, Мартин, Жиліна. Найвизначніша історична пам’ятки цієї місцевості – Град Стречно,
середньовічний замок, що здіймається над
річкою Ваг і селом Стречно вже більше 700
років. У минулому це була найнеприступніша
фортеця Поважжя. У 1990-х замок реставрували і відкрили для широкої громадськості.
Найстаріша замкова будова мала площу
всього 18 на 22 метри. Це була житлова споруда з водним резервуаром і сторожовою
вежею, що височіла над нею, слугувала оборонною будовою. З часом замок був розбудований і зазнав багато змін, в результаті яких
найбільшого розміру досягнув у ХVІІ столітті,
коли отримав статус фортеці з найкращими
фортифікаціями в регіоні Середне Поважжя.
В ущелині Стречно проклала свій шлях
найдовша у Словаччині річка Ваг, яка знаменита тим, що по ній здавна гнали плоти.
Ландшафт зберіг свою красу і привабливість,
а тому туристи можуть насолоджуватися ним
під час сплаву.
Варто зазначити, що замок Стречно –
невід’ємна частина ландшафту гірської гряди Мала Фатра, а із замкової скелі і стежки
над нею відкривається прекрасний вид на
гірський перевал Стречнянский прохід, Домашінський серпантин і басейн Жилінського
льодовика.
Далі буде
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Судилище замість суду
Ганна КОСМИНА
Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних та кримінальних справ визнав законним вирок
Юлії Тимошенко у так званій «газовій справі». Чи
можна дивуватися такому рішенню, якщо українські суди вже давно підконтрольні владі й танцюють під її дудку? Нинішня влада вже давно перетворила суд у «цирк на дроті».
ідверто кажучи, навіть і наївні люди не сподівалися, що суд прийме справедливе і законне
рішення. Цікаво, що навіть зі слів представників прокуратури, Юлія Тимошенко не підписувала ніяких газових контрактів, якоїсь особистої вигоди з того
не мала і взагалі ніяких директив для цього не було потрібно. А виявилась винною.
Те, що подібні судові рішення пишуться під диктовку Адміністрації Януковича, — вже ні для кого не секрет.
А самі судові процеси обертаються на фарс і абсурд.
Згадайте початок процесу у так званій газовій справі Юлії Тимошенко, судові засідання по якій вів один
суддя — Кірєєв. Він періодично виходив до нарадчої
кімнати для того, щоб порадитися. З ким, якщо сам вів
засідання? Звісно, що з Банковою — там цілий департамент працював і продовжує працювати над тим, аби
будь-що, ігноруючи закони і принципи моралі, тримати
Юлію Тимошенко за гратами. Там день і ніч «рученьки
терпнуть, злипаються віченьки» від шиття справ білими нитками проти опозиційних політиків.
А якого рішення взагалі можна було очікувати від
суду, де всі призначення суддів «благословлялися»
Януковичем? Та всі суди в Україні вже давно у кишені
диктатора. І вже наперед можна з точністю знати, яке
рішення в тій чи іншій справі буде винесено і на чию користь; і хто стоїть за такими рішеннями.
«Ми переконані, що сьогодні оголошувалося не рі-
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шення цього опереткового суду
— це оголошувалося рішення
Віктора Януковича — тримати
Юлію Тимошенко, свого основного політичного опонента, в
тюрмі стільки, скільки це буде
можливо, без будь-яких доказів, без будь-яких пояснень,
без будь-якого сенсу, взагалі без будь-чого», — ці слова
захисника Юлії Тимошенко
Сергія Власенка вкотре підтверджують: бояться лідера
«Батьківщини», яка кинула виклик бандитській владі і мужньо переносить всі знущання і
тортури режиму Януковича. За
Депутати від опозиції поховали українську Феміду
інформацією Сергія Власенка,
до кінця тижня буде закінчено
бороду. Цивілізований світ, де панують принципи суі передано до Європейського суду з прав людини до- часної демократії і де сповідуються принципи верходаток до судової скарги — саме в частині відсутності венства права, просто так не закриє очі на політичний
справедливого правосуддя щодо Юлії Тимошенко в безлад, який коїть нинішній режим в Україні. У будьукраїнських судах.
який момент світова спільнота може застосувати до
Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» України санкції найрізноманітнішого характеру. От
Арсеній Яценюк назвав рішення абсолютно політично тільки постраждаємо від цього ми, прості українці. То
мотивованим. Бо саме у такий спосіб нинішня влада чи варто цей кримінальний режим і далі терпіти?
вирішила ізолювати лідера опозиційних сил напереОб’єднана опозиція щодо винесення судом «янудодні парламентських виборів. Арсеній Яценюк під- ковичівського» вироку розповсюдила заяву, у якій накреслив, що домогтися справедливого суду можна голосила: вже багато світових державних інституцій
тільки одним шляхом — через Європейський суд з засудили дії українського «кривосуддя» та переслідуправ людини. «Саме тому вони затягували розгляд цієї вання режимом Януковича своїх політичних опонентів.
справи. Але нас це не зупинить, щоб подати нову скар- Це і керівні та контролюючі структури Європейського
гу до Європейського суду. І ми впевнені, що цей суд союзу, і Державний департамент США тощо. Тож тезадовольнить всі подання, які стосуються Тимошен- пер наша країна постала перед вибором: або загроза
ко», — додав він.
повної міжнародної ізоляції через злочини режиму,
Тож рано влада стала думати, що взяла Бога за або зміна цієї влади.

Цей день в історії

8 вересня — Міжнародний день солідарності журналістів; Міжнародний
день грамотності; Всесвітній день фізіотерапії
1522 — завершено першу навколосвітню подорож під керівництвом Фернана Магеллана
1791 — у паризькому Луврі художники
вперше виставили на огляд свої картини
Народилися:
1913 — Петро Войновський, український
політичний, військовий і громадський діяч
Іменини: Андрій, Наталія, Степан, Софія
9 вересня — Всесвітній день краси
1834 — розпочато заняття у Київському університеті на першому факультеті —
філософському
1913 — київський військовий льотчик
Петро Нестеров зробив на літаку «мертву
петлю» — вперше у світі
1920 — створено Київський авіаційний
завод
1961 — у Києві відбувся перший виступ Українського державного балету на
льоду
Народилися:
1769 — Іван Котляревський, основоположник нової української літератури
1928 — Борис Головко, український
художник-оформлювач, заслужений майстер народної творчості УРСР
Іменини: Артем, Олег, Анастасія, Лариса
10 вересня — День фізичної культури та спорту; День українського кіно
1846 — отримано патент на швейну
машину
1894 — у Лондоні (Англія) оштрафовано водія за керування автомобілем у нетверезому стані
1996 — ООН затвердив Договір про
всеосяжну Заборону ядерних випробувань
Народилися:
1885 — Олександр Палладін, український біохімік, академік АН УРСР і АН
СРСР
1894 — Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, кінодраматург
Іменини: Ганна, Анатолій, Георгій,

Політикум

Вишгород

Українська резервація

Іван БУРДАК м. Вишгород
Макар
11 вересня — День працівників нафтопереробної промисловості; День («Вечори бузкові». Київ, «Фенікс», 2011)
танкіста
Бомонд державний все жиріє,
1888 — на відкритті промислової виНарод від злиднів помира.
ставки в Торонто перше у світі записано
Щодалі влада сатаніє,
людський голос
В людей надію відбира.
1943 — створений Державний український хор імені Г. Верьовки
Куди штовхають ці сатрапи
Народилися:
Країну — бідну сироту.
1907 — Олександр Федорович БогоЇї кігтясті хижі люди
родський, український радянський астроСкребуть по нашім животу.
ном
Іменини: Іван, Олеся, Гаврило, КатеНардепи, уряд, президенти,
рина
Бандити, боси, глитаї
12 вересня
Проводять, бач, експерименти
1624 — випробувано першу субмариНа нашій праведній землі.
ну
1898 — відкрито Київський політехнічВони живуть в своїй країні,
ний інститут
А в резервації – народ:
1958 — створено першу мікросхему
Стоїть нещасний на колінах,
Народилися:
Закривши кляпом вуха й рот.
1875 — Олександр Кошиць, український диригент, композитор і етнограф
Людей тарифами задушать
Іменини: Яків, Павло, Анастасія,
На газ, на воду і тепло.
Христина
Пани-державники байдужі,
13 вересня — День програміста
Що відмирає вщент село.
1960 — день народження біоніки
1902 — у Великобританії вперше як
Вони — новітні супостати,
доказ провини обвинуваченого були виЩе й коновали і кати.
користані його відбитки пальців, виявлені
Уміють недругів вбивати
на місці злочину
І замітать брудні сліди.
Народилися:
1931 — Борис Харчук, український
Заткнути пельку непокірним,
письменник
Облити брудом хоч кого, —
Іменини: Геннадій, Едуард, Ольга,
Це їх призначення і вміння;
Марія
Нікому не здадуть свого,
14 вересня — День мобілізаційного
працівника
Бо кругова у них порука,
1886 — запатентовано стрічку для
Грішми набитий гаманець.
друкарської машинки
Коли ж бо їх котрий не слуха,
1984 — перший у світі переліт через
Йому, нещасному, капець (!)
Атлантичний океан на повітряній кулі
1991 — у Києві розпочав роботу ВсеуА їх синки, розгульні доньки
країнський форум інтелігенції
Спішать дуріти за кордон.
Народилися:
І там Артури, Жанни, Соньки
1906 — Людмила Ярошевська, українЗа день розхвиськують мільйон.
ський композитор, педагог
1912 — Лев Спасокукоцький, українПатріотизм для них до фені,
ський композитор і педагог
Мораль, духовність — теж туди,
Іменини: Семен, Марфа, Сергій, НаВони родиною навчені
дія

По трупах пращурів ходить.
Які заслуги, врешті, мала
Екс-президентова дочка,
Що у Британії придбала
Палац для себе і синка?!
Мільярди в неї з чоловіком,
Ті, що грабовані у нас...
Отак бундючиться для втіхи
Оцей злочинний вищий клас!
Народ у наймити подався,
Мовчить, набравши воду в рот.
Куди, скажіть, либонь забрався
Отой хвастливий патріот?
А він поперся до коханки
У шістдесят прожитих літ.
В сесійній залі гнівно, палко
Картає весь злочинний світ.
А сам дітей коханці робить,
Плює на жінку і сім’ю,
Та й безпардонно, підло гробить
І честь, і партію свою.
Отак живуть слуги народу —
Моральні виродки, лохи,
Псевдоборці за люд, свободу
І підкаблучники блохи.
В синків ще соплі не обсохли,
А вже міністрами стають.
Цвірчать: «Чим більше люду здохне,
Тим вони краще заживуть...»
Повій везуть на Кіпр, Канари,
В Майямі, Чілі, Таїланд.
Вони в політиці — кидали,
Це — ремесло у них, талант.
Коли ж оцих тупих, убогих
Накаже Бог за їх гріхи
І пожене по тих дорогах,
Як ту худобу — пастухи?!
За кров людську і за знущання
Настигне кара мавшаків*.
Вони завиють у вигнанні
Серед шакалів і вовків!
*Мавшаки — мавпо-шакали

КОЛО жінки

Екологія освіти

8 вересня

Наші діти — не лабораторні кролики

Інна ШУБКО, директор ВРГ «Інтелект»
«Успіх в житті кожного прямо залежить від
стану здоров’я. Я не
буду вас переконувати
у потребі і важливості
здорового способу життя. За мене це зроблять
відомі, успішні й мудрі
люди», – саме ці слова є найдоступнішими і
найзрозумілішими для
наших учнів під час виховної роботи з формування здорового способу життя (ЗСЖ). Проблема здоров’я дітей
сьогодні настільки актуальна, що мусимо
запитати: що для нас важливіше – фізичне
здоров’я учнів чи освіченість?
а даними Українського інституту екології людини – за час навчання у школі
кількість захворювань у дітей зростає в
1,5-2 рази. Тому проблема зміцнення здоров’я
молодого покоління, а також виховання свідомого ставлення до ЗСЖ надто важлива і набула сьогодні нового осмислення. Якщо раніше її
розв’зання пов’язували переважно з медико-біологічними чи санітарно-гігієнічними факторами, то сьогодні доведено, що здоров’я людини
– явище соціальне.
Погіршення його має конкретні причини, серед яких є поведінка, сформована звичками та
бажаннями. За даними науковців, саме цей чинник є визначальним і перевершує вплив спадковості, навколишнього середовища та якості
медичної допомоги. Найважчі хвороби пов’язані
з індивідуальними постійними звичками.
Існує така притча про кролика, якому пощастило втекти з лабораторії, в якій він народився та виховувався. На волі він радів зеленій
травичці, яскравому сонцю, познайомився з
дикими кроликами. І саме вони навчили його
ласувати соковитою травою, смачною морквою
та капустою, а ще – цілуватися з дівчатами-кроликами.
— Ви живете фантастично! – аж захлинався
від нових емоцій лабораторний втікач.
— Тоді залишайся з нами. – запропонували
дикі кролики. І на його відмову дуже здивувалися: - Чому? Тобі ж сподобалось.
— Так, — зітхнув утікач. — Але маю поверну-
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тися до лабораторії. Я помираю без цигарок та
алкоголю.
Так от, щоб наші діти не ставали лабораторними кроликами, необхідно позитивно, а головне, результативно впливати на їхню поведінку,
потрібні зусилля як їх самих, так і сім’ї, школи,
суспільства.
Наша гімназія із 2007 року працює в Мережі шкіл сприяння здоров’ю і 3-й рік – як ООЗО
з питань впровадження у практику роботи
здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих
технологій. Робота надзвичайно складна і відповідальна. І за цей період ми зробили найголовніший висновок, у якому намагаємося переконати своїх вихованців: тільки здорова людина має
перспективу отримати належну освіту, стати
справжнім фахівцем, створити сімейний добробут, реалізувати свої кар’єрні і суспільні амбіції.
Можливості опанування навчального матеріалу залежать від здоров’я. Тому кожна
інноваційна технологія, методика має стати
здоров’язбережною. І для кожного педагога
має бути важливим не тільки прагнення домогтися засвоєння навчального матеріалу будьякою ціною, а й турбота про здоров’я дитини.
Одним із шляхів досягнення цієї мети є проведення у 2012/2013 н. р. першого уроку з проблеми формування навичок ЗСЖ. Щоб орієнтувати учнів на пріоритетність загальнолюдських
цінностей життя і здоров’я, утвердження здорового способу життя як необхідної умови саморозвитку та самовдосконалення особистості.
Завдання педагогів – уважно ознайомитись
із методичними рекомендаціями: як провести цей урок на високому рівні.
А попереду – запровадження цілих програм ЗСЖ. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів залучає
педагогічні колективи до активної діяльності в
Мережі шкіл сприяння здоров’ю. Сприяють цьому постійні семінари, тренінги, творчі конкурси, обмін досвідом. Інша справа, що ми інколи
буваємо інертними або ж вважаємо, що всі ці
«ігри», як сказала одна моя колега, – неважливі.
І не приділяємо, на жаль, цьому питанню значної
уваги, забуваючи при цьому, що школа має виховувати бажання бути здоровими, тож педагоги мають володіти здоров’язберігаючими
технологіями.
МОНмолодьспорту України пропонує у новому н. р. проводити «години психолога», що

«Приймають
Слово Одкровення»

До храму

Олена РОГОВЕНКО
ФОТО — Валентина КЛИМЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Сказав Ісус:
«Пустіть дітей. Не бороніть їм приходити до мене, бо таких Царство Небесне»
2 вересня, неділя. Храмові дзвони скликають прихожан на Богослужіння. І радісно бачити, коли до церкви поспішають діти. Одні ідуть впевнено, інші трохи соромляться, міцно тримаються за мамину і татову руки. Та
згодом проходять, вдивляються у святі образи, намагаються самостійно запалити та поставити свічку, хрестяться, деякі вперше йдуть до сповіді та причастя.
от уже маленькі християни радісно й урочисто виходять з церкви, і, підстрибуючи (бо ж малята), збираються у дворі, зустрічаються з друзями, вчителями. Дочекавшись благословіння від о. Богдана на початок навчання,
розходяться по трьох класах. У Недільній школі УПЦ КП св. кн. Володимира
розпочався новий навчальний рік.
А у спорожнілому дворі стоїть у роздумах старий величезний Дуб. Навколо
нього, як тільки що малеча, стрибають з гілок, розсипаються довкола жолуді. Деякі з них стануть свого часу такими ж могутніми Дубами…
Він тихо шелестить листям, мабуть, зичить їм доброго та плідного життя. А ми
побажаймо нашим дітям Божої милости, натхнення в навчанні, міцної Віри, світлої Надії, щирої Любові до Бога, до рідних, друзів, до свого міста, країни.

І

Сказав Господь: — «Пустіть дітей до мене!
Не бороніть приходити малим!
Небесне Царство, вами незбагненне,
Відкрите й зрозуміле буде їм!»
Приймають діти Слово Одкровення
У світлій непорочності своїй,
І зродить плід Божественне натхнення
У їх душі, безгрішній і живій.

сприятимуть розв’язанню низки соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі та
зміцненню психічного, морального, духовного
здоров’я дитини. «Години психолога» мають
бути внесені до варіативної складової робочих навчальних планів ЗНЗ. Ця справа дуже
важлива та потребує методичного супроводу
фахівців Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Сьогодні чимало дискутують навколо уроків фізичної культури: чи оцінювати спортивні
результати, чи ставити залік. А мені здається,
що найдієвішим засобом пропаганди спорту та
фізкультури у школах є конкретні справи: будівництво спортивних дитячих майданчиків біля
навчальних закладів (у нашому районі за останній час їх збудовано декілька), відкриття нових
стадіонів (у нас це Лютіж і Демидів), функціонування спортивних гуртків та секцій (футбольний
клуб «Діназ» – один із найкращих аматорських
футбольних клубів в Європі). Ми завдячуємо
цим губернатору Київщини А.Й. Присяжнюку, віце-губернатору Я. М. Москаленку та голові РДА
О.О. Приходьку.
Одна, на мою думку, з найгостріших проблем – масове психологічне насилля над підлітками через ЗМІ. Якщо доросла людина (сімейний лікар) надивилась фільмів жахів і відчуває
потребу до насилля, то що можна говорити про
несформовану психіку дитини? А чого варта
реклама, в якій відомі спортсмени рекламують
пиво або красень-ковбой – відомі цигарки? Тільки ніхто не говорить і не пише на пачках сигарет,
що актор той, у ролі ковбоя, помер від раку легенів (адже занадто захоплювався палінням).
Тому сьогодні актуально гострим є питання
заборони подібної реклами та відповідної
телепродукції на наших екранах. І ми повинні порушувати це питання перед Київською
обласною радою та Верховною Радою України.
Якось у чоловіка, який досяг у своєму житті значних успіхів, поцікавилися – у чому секрет
його успіху? Той відповів: «Коли люди шукають
голку у копиці сіна, то більшість з них зупиняється, як тільки знайде її. А я продовжую пошуки і
знаходжу другу, третю, а якщо пощастить – то й
четверту і навіть п’яту». І хочеться сподіватись,
що ми всі, як той чоловік, докладемо чимало зусиль, щоб шукати і знаходити найефективніші
варіанти навчання..
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Запрошуємо до участі

Конкурс юних
екскурсоводів
У жовтні ц. р. Національний музей-заповідник «Битва
за Київ у 1943 році» та Вишгородський районний центр
художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт»
оголошують конкурс юних
екскурсоводів.
До участі у ньому запрошуються екскурсоводи музеїв навчальних закладів і учні
старших класів.
Мета конкурсу — залучення загальноосвітніх закладів
Вишгородського району до
військово-патріотичного виховання молоді та підвищення інтересу учнів до вивчення
вітчизняної історії.
рацівники Національного музею-заповідника допоможуть підготуватися до участі у конкурсі, який
проводитиметься напередодні
69-ї річниці визволення Києва —
і саме це стане його темою.
Два конкурсні завдання:
— проведення тематичної
екскурсії «Визволення міста
Києва у 1943 році» (основна вимога — використання одного з
експонатів Національного музею-заповідника);
— бліц-вікторина з історії Київської визвольної операції 1943
року та історії створення Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 р.»
На учасників чекають цінні
подарунки.
Надати заявку для участі у
конкурсі до Національного музею-заповідника «Битва за Київ
у 1943 році» за тел. (04596)
32-672 (Олена Андріївна Мартиненко та Оксана Іванівна Погребняк).
Оргкомітет

П

У неділю – до школи

Пелагея ХАЛІШКОВА, 13 років
Недільній школі при храмі Бориса і Гліба незабаром 20 років, і діти перших
випускників вчаться тут, як і батьки, – основним поняттям православ’я. Крім
того, тут вивчають Закон Божий, катехізис (основи православного вчення),
Новий та Старий Заповіти, історію православної церкви, дізнаються про те,
яким має бути справжній християнин у сучасному світі, опановують церковний
спів. Та не думайте, що ми тільки й робимо, що молимось та вчимось.
ля молодших дітей проводяться уроки малювання, ліпки, виготовлення
виробів із природних матеріалів. На перервах – чаювання та привітання з
днем народження або іменинами учнів школи. А до великих свят діти інсценують п’єси.
Вихованці із задоволенням поспішають до недільної школи, навіть влітку – під час
шкільних канікул. А для найменших цього року обладнано дитячий майданчик «Сонечко».
У школі – 3 класи: перший – для дошкільнят (з 2-х до 6-ти років), другий – для дітей
молодшого шкільного віку ( з 6-ти до 10-ти років) і третій для дітей середнього шкільного віку (з 10-ти до 15-ти років). Є у нас випускники, які вже закінчили недільну школу, але не залишають її, а залюбки допомагають храму. Серед таких – і діти третього
класу. Кожен має свій послух. Одні печуть просфори, інші доглядають за квітками,
які прикрашають церковний двір, допомагають на кухні. Кожної неділі усі діти беруть
участь у церковному богослужінні, співають на кліросі, а деякі хлопці допомагають
батюшкам на службі.
Недільна школа розвиває у вихованців самостійність, творчість, повагу до людей.
Під час великих церковних свят ми виступаємо на великій сцені у БК «Енергетик» –
співаємо, читаємо вірші.
Недільна школа – одна велика родина, бо чимало позаурочного часу проводимо
разом. Часто мандруємо святими місцями України разом із вихователями та отцем
Димитрієм. Де ми тільки не побували – і в Почаєвській Лаврі,
і в Чернігові, Львові, на Донеччині. А також за кордоном – у
Німеччині, Польщі, Болгарії,
Румунії. До речі, у вересні планується поїздка до Єрусалиму
для випускників та дітей старшого класу. Також викладачі
церковної школи не раз організовували наметові табори для
дітей біля Чорного та Азовського морів.
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Болгарський сезон

ФутГОЛ

Олександр ЧЕРКАЙ,
тренер ФК «Чайка» КП «УФКС»
ФОТО — Василь ЯКОВЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Днями повернулася з Болгарії команда
футбольного клубу «Чайка». Там наші хлопці
брали участь у міжнародному турнірі та водночас відпочивали.
урнір з футболу проходив у багатьох вікових групах, починаючи з 1996 і закінчуючи 1993 р. н. У нашій віковій групі (1998
р. н.) змагання відбувалися у двох підгрупах — по
чотири команди. Згідно з регламентом, спочатку — матчі в одне коло, а потім у стикових іграх
визначались остаточні місця.
Нам довелося виборювати призове місце у зустрічах з командами міст Хасково і Варна (Вища
ліга Болгарії) та клубом «Арістон» (м. Русе).
Перша гра була напруженою, гострою і досить грубою з боку футболістів Хаскова; через
наші помилки в обороні вони забили два м’ячі.
У другому таймі вже супротивники відбивались від наших атак. Ми поквиталися одним
м’ячем, заробили 100 % пенальті, (оскільки болгари збили з ніг у штрафному майданчику Михайла Черниша), та арбітр «не побачив». Тож 1:2
(м’яч на рахунку Вадима Шамрая) — поразка.
Другий матч — в Албені, з клубом «Чорне
море» — пройшов за повної переваги болгарської команди, особливо у другому таймі. Ми,
втомлені першою грою, не змогли протистояти
дуже згуртованій команді, яка стала переможцем
турніру.

Т

Єдиноборства
Вікторія ШМИГОРА

Ми і київський «Атлет» 2000 р. н. — золота середина: 4 і 5 місця
Третя гра — з командою «Арістон» (м. Русе) — була також бойовою. Ми мали не одну нагоду вийти вперед, але
фінальний свисток зафіксував результат 2:2. (Голи на рахунку Михайла Черниша.)
У своїй віковій групі ми вибороли «бронзу» і стиковий
матч грали з командою ФК «Добруджа» (м. Добрич). Мали
повну перевагу протягом усієї гри: хоча й пропустили
перші м’ячі та було багато нереалізованих моментів, усе
ж три м’ячі ми забили і перемогли — 3:1. (Це п’яте підсумкове місце.) Голи забили Михайло Черниш (2) та Артур
Бородушко. Артура було визнано також кращим гравцем
нашої команди на турнірі.

Хортинг — бої по-козацьки

Карате, дзюдо, самбо, ушу, айкідо,
тхеквондо — про ці види східних бойових мистецтв та єдиноборств, напевне, чув кожен підліток — що 20 років
тому, що сьогодні. І, либонь, кожен із
хлопчаків мріяв побути у ролі кіношних
героїв Джекі Чана, Брюса Лі або Жан
Клод Ван Дама — майстрів рукопашного бою.
чи знаєте ви про хортинг? Цей
вид спорту в Україні нещодавно,
швидко пустив коріння і набув
популярності. Хортингом займаються і у
Вишгороді.
Хортинг — вид єдиноборств, заснований усього п’ять років тому, походить
від назви о. Хортиця, а своїми традиціями
сягає Козацької доби. Це повноконтактний
вид бойового мистецтва, поєднує в собі 8
видів єдиноборств, серед яких — бокс,
самбо, дзюдо та інші.
Бій триває два раунди по три хвилини. Перший називається «сила». Бійці у
боксерських рукавицях. Дозволяються усі
прийоми, крім заборонених — наприклад,
ударів ліктями.
Другий раунд — «честь» — без рукавиць, заборонено бити у голову руками,
акцент — на кидки.
Якщо судді не можуть визначити переможця, третій раунд проводиться, як і в

2-ому раунді, — до перемоги.
Існує спеціальне обладнання для цього виду боротьби, спецодяг називається
«хортовкою», місце проведення бою —
«хортом».
Ідея виникнення хортингу як комплексної системи самовдосконалення особистості, заснованої на фізичному, морально-етичному та духовному вихованні,
пов’язана з відродженням давніх козацьких традицій, що передавалися з покоління в покоління.
Змагання за такими правилами видовищні, приваблюють безліч глядачів та
вболівальників. Сувора дисципліна та етикет спортсмена, де б він не був, формують
характер бійця.
Вишгородських козаків та козачок (а
їх понад п’ятдесят), тренує Віктор Шубка. До речі, тренер займався карате довільною боротьбою, рукопашним боєм.
Своїми думками щодо нового виду рукопашного бою він поділився з вашим кореспондентом:
— Особливих навичок та підготовки не
потрібно. Адже завдання тренера — навчити. Головне — бажання та готовність
працювати.
Цей вид спорту має глибоке українське коріння. Хортинг створювався українцями і для українців та є універсальним,
адже об’єднав в собі усі види боротьби.
Якщо батьки записують дитину на карате, то мають розуміти, що є певні при-

Копнемо глибше. Відомо, що в дохристиянські часи нашу землю населяли
войовничі племена скіфів й сарматів. Такими їх описували античні історики. Сарматів і нині вважають одними з найвправніших воїнів в історії людства.
Можна сміливо припустити, що традиції бойового виховання нашого народу
зароджувалися ще скіфами і сарматами.
Цікаво, що навіть на багатьох географічні картах уже ХVІ-ХVІІ століть територію
України позначали назвою SARMATIA.
У Київській Русі фізичне виховання
розвивалося й ґрунтувалося на основі
багатовікових народних традицій. Найбільшого поширення набули народні ігри,
кулачні бої та боротьба.
Оскільки нашим пращурам доводилося багато воювати, то й ігри мали відповідне забарвлення. Вони відновлювали

фізичні і моральні сили, залучали до активного відпочинку, зміцнювали здоров’я.
З історії відомо, що польська, литовська і українська шляхта, а згодом і московське дворянство часто віддавали своїх
синів для виховання на Запорізьку Січ.
Вважалося, що тільки там, у середовищі
відважних воїнів, можна отримати спеціальну фізичну підготовку й загартувати
дух.
Це забезпечувала ефективна система
фізичної підготовки, яка включала: початковий відбір молоді; її фізичне виховання
у січових школах і школах джур. За часів
Козацтва українськими землями мандрували молоді хлопці (борці) і мірялися силою із сільськими парубками. Перемога у
таких поєдинках високо цінувалась у селян, а переможець на тривалий час ставав героєм парубочої громади.

ФОТО — архів хортингістів

А

Кілька слів про тренування й відпочинок. Тренувалися
ми на майданчику зі штучним покриттям. Кожного дня купались у теплому морі та басейні готелю, де жили й харчувалися. Ввечері діти брали участь у конкурсах, танцювали
на дискотеках. Болгари ставилися до нас доброзичливо,
море позитивних вражень.
Поїздка на турнір відбулася завдяки батькам, але посильний внесок зробили і спонсори. Щиро вдячні за допомогу Сергію Костирку («Будтехносервіс»), Едуарду
Багмуту (ТОВ «Тера»), Олександру Голубу — вихованцю
та Миколі Прокопенку — випускнику відділення футболу
Вишгородської ДЮСШ.

йоми, які враховують певні фізіологічні
особливості японців.
— Із своїми вихованцями берете
участь у змаганнях із хортингу?
— Так, два роки тому у Вишгороді навіть проходив чемпіонат України з хортингу. А влітку ц. р. з дітьми ми їздили у Болгарію на збори.
— Чи є жінки серед хортингістів?
— Звичайно! Вони виконують ті ж фізичні вправи, що і хлопчики. Єдина відмінність — дівчатка захищені додатковими
протекторами на груди.
— Чи має хортинг вікові обмеження?
— Останнім часом все більше батьків бажають, щоб діти змалку займалися у секціях. У нас займаються як діти
від чотирьох років, так і дорослі.
— Де тренуєтесь?
— У СК «Комета» Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я» двічі
на тиждень (вівторок, четвер). Окрім
основних тренувань, займаємось настільним тенісом, щоб миттєво реагувати на предмет у повітрі.
Запрошую усіх охочих долучитися до мистецтва хортингу. Тел.:
(063)583-35-89.
Микола КИВГИЛО, 17 р.: «Про
хортинг дізнався від знайомих. Боровся із хлопцями, які займались іншими бойовими видами спорту, але
не відчув труднощів, адже багато при-

йомів дізнався саме з хортингу. Тренуюсь
із задоволенням уже три роки. У мене в
секції багато друзів. Хортинг загартовує».
Тарас БАННИЙ, 12 р.: «Я вже багато
чого навчився. За перший рік тренувань
виборов першість у чемпіонаті України І
якщо буде потрібно — захищу себе і друзів. Дотримуюся одного з головних правил
— не виношу агресію за межі спортзалу.».
Софія БІЛЯНСЬКА, вже три роки займається хортингом. І у свої 7 років має
уже четвертий ранг: «Мене сюди привели
батьки. Спочатку, я не дуже хотіла ходити
на хортинг, але коли зрозуміла що це таке,
– мені дуже сподобалося».

Людина

Вишгород
Пам’ятай, ліцеїсте!

«Ви — майбутнє
української науки,
рушій прогресу»
Влас. інф.
Перше вересня у Технічному ліцеї
НТУУ «КПІ» Вишгородської міської ради
зустрічали колектив педагогів і учні трьох
класів: 9-й — з поглибленим вивченням
математики, 10-й — інформаційно-технологічний, а також випускний 11-й, що
має дві групи — інформаційно-технологічного профілю та іноземної філології.
ривітати ліцеїстів із початком нового навчального року, окрім адміністрації ліцею (директор Лариса
Савчук), прийшли засновник і перший керівник цього навчального закладу Людмила
Кутаф’єва, представники Спілки підприємців Вишгородщини Лариса Мазур і Володимир Шелест (депутат міськради шостого
скликання). Міськраду представляла директор міського ЦТ «Джерело» Наталя Кисіль.
Гості побажали бути найкращими учнями, стати фундаментом української науки та
рушієм прогресу. Вручили Ліцею енциклопедії (від СПВ). А випускники урочисто передали новачкам «Пам’ятку ліцеїста», в якій
йдеться про чемність і цілеспрямованість,
небайдужість до чужого горя та активну життєву позицію, мету реалізувати себе у творчому, професійному, особистому житті та
цілеспрямованість і наполегливість, а також
відповідальне ставлення до свого здоров’я.
Стараннями міськради капітально відремонтовано актовий зал і дах. За допомогою
батьків класи повністю матеріально й технічно забезпечені, а проблеми з внутрішньою
електромережею та каналізацією — у найближчих планах (шукають спонсорів).
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(Початок див. на стор. 1)

Надійно

ВРГ «Інтелект»

Торт і сайт до 35-річчя

Солодкий
Першовересень

Катерина ЗУРМА

Влас. інф.
По-особливому тепло відзначили День знань у
Вишгородській спеціалізованій школі «Надія».
1 вересня 34 учні сіли за парти «Надії» аби продовжити мандрівку країною знань. Серед них – двоє
першачків.
Завітало до школи чимало гостей. Від міського
голови привітала усіх з початком нового навчального року спеціаліст відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету Вишгородської міськради Ольга
Мельник та порадувала учнів смачними солодкими
гостинцями. Від Спілки підприємців Вишгородщини –
депутат міськради Віктор Добровольський. А заслужений вчитель України, почесний громадянин Вишгорода Людмила Кутаф’єва презентувала другокласникам
власні підручники.
Діти розповідали вірші та співали пісень.
А по завершенні офіційної частини усіх запросили
до солодкого столу.

Вишгородська районна гімназія
«Інтелект» — законна правонаступниця найстарішого у Вишгороді навчального закладу (другої школи) — восени
цього року відзначає своє 35-річчя.
Тож першовереснева лінійка розпочалася з подарунків.
ершокласники 1977 навчального року подарували рідній школі
торт і передали його своїй однокласниці, а нині — директору «Інтелекта»
Інні Шубко. Заступник Вишгородського
міського голови Олексій Данчин озвучив
приємну новину — матеріальну допомогу
на створення гімназією власного сайту.
Спілка підприємців Вишгородщини (голова — депутат міськради шостого скликання Олександр Семенов) — енциклопедії.
А Інна Шубко вручила Сергію Захожему
чорний пояс з карате і сертифікат на пра-
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во його носити, яке 10-класник «Інтелекту» здобув на міжнародних змаганнях.
Зворушливо виступили представники
п’яти перших класів та двох випускних:
«Йти до школи не боюся,
Що не вмію — то навчуся.
В школі вчитель допоможе:
Він усе на світі може»
***
«Рік останній. Перше жовте листя,
Плани і думки на самоті…
Рік останній… ти, як аркуш чистий:
Що напишеш, те й пожнеш в житті».
Пролунав дзвоник — і всі пішли на
урок. Для Вікторії Думанської — перший
у її житті. Дівчинку проводжали до класу
мама Наталя, тато Олексій, бабуся Оля
та прабабуся Галина. Хай уроки будуть
для Віки цікавими, перша вчителька Ірина Волкотруб — найкращою в світі, друзі
— вірними, а шкільне подвір’я — завжди
сонячним!

Спеціалізована школа «Сузір’я»
Марта КВІТКА
Осінне сонце щиро дарувало своє
тепло всім, хто зібрався на шкільному
подвір’ї — а це 30 класів з педагогами та
батьками. З них — чотири перші класи.
Майданчик, на якому вишикувались учні,
здавався тісним. Просторішим його робили гарний настрій усіх, хто завітав до
школи, поетичні рядки з вуст ведучих,
присвячені і цьому хвилюючому святу, і
вчителям, і учням.

Н

а урочисту лінійку завітали й почесні гості — заступник голови міськради Леонід Зоренко, колишня
вчителька Меланія Білько, від Спілки підприємців Вишгородщини — Світлана Новицька.
З новим навчальним роком учнів та вчителів привітала директор школи Світлана
Лозицька, а також гості. Виступили першокласники та одинадцятикласники. А потім
настала хвилююча мить, коли кожний з учнів
подарував квіти своїй улюбленій вчительці.
Оплесками зустріли присутні запальний
спортивний танок дівчаток-підлітків, який

додав настрою та, мабуть, не в одного викликав бажання вміти рухатись так, як вони.
А відтак — за спортивну підготовку у школі
можна не хвилюватися.
Єдине, що псувало настрій, — побите,
напівзруйноване покриття майданчика. За
словами директора, щоб замінити плити або
заасфальтувати, потрібні чималі кошти, які
сьогодні школа витрачає на внутрішнє упорядкування класів, коридорів, спортивного
залу. Але дійде черга і до плит, і до завершення обкладання плиткою східців, що ведуть до споруди.

На першу у новому навчальному
році лінійку у ліцеї

Торт до 35-річчя від
першокласників, які
прийшли до другої
вишгородської
школи у вересні
1977 року

Подарунок «Надії» від
Людмили Кутаф’євої

Відповідально крокують у
перший клас ЗОШ № 1Вікторія
Фурманюк та Євген Лисенок

ВРГ
«Інтелект» Зліва направо голова: заступник
Вишгородського міського голови Олексій Данчин, директор
ВРГ «Інтелект» Інна Шубко, заступник директора Надія Кисляк
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Марта КВІТКА, «Вишгород», Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Серед почесних гостей — вчителі-ветерани

До школи «Сузір’я» завітали заступник Вишгородського міського голови Леонід Зоренко
та колишня вчителька Меланія Білько (друга справа)
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Вишгород
Позашкілля

Гурток
журналістики
у «Джерелі»
Вишгородський
міський центр
художньоестетичної
творчості
учнівської молоді
«Джерело»
запрошує учнів
6-8-х класів,
котрі дружать зі
словом, до гуртка
журналістики.
Довідки за тел:
(067) 660-48-84;
(063) 491-80-28.

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

«Чайка» — чемпіон
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Іван БОНДАРЕНКО, «Вишгород»

У Вишгороді фінішував міжнародний футбольний турнір «Dnipro
cup-2012» за підтримки Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка. Із 26 по 28 серпня юні
футболісти боролися за першість
на стадіоні «Енергетик». Футбольні
баталії розгорталися між гравцями у
двох вікових категоріях — 2000 р. н.
та 2003 р. н. До речі, для останніх це
був дебют.
ього року у турнірі із вихованцями СК «Дніпро», окрім постійних учасників «ДЮСШ-12»
(м. Дніпропетровськ) та ДЮСШ із Калуша, змагалися й команди із Лютіжа —
ФК «Діназ», Бучі та Білої Церкви — ФК

Ц

«Dnipro CUP-2012»

«Арсенал» (по шість команд у кожній віковій групі).
У молодшій віковій групі (2003 р. н.)
долю переможців визначила серія післяматчевих пенальті. За перше місце
боролися вишгородська «Чайка» та ФК
«Діназ». Перемогла команда із Вишгорода — з рахунком 4:3. Заключили
трійку лідерів футболісти із Дніпропетровська.
В основній групі у віковій категорії
2000 р. н. за третє місце у турнірній таблиці змагалися ФК «Буча» та команда
із Дніпропетровська. Із рахунком 3:2
перемогли бучанці.
Цікавою і захоплюючою видалась
гра за першість турніру «Dnipro cup2012» між командами ФК «Чайка» (м.
Вишгород) та ФК «Арсенал» (м. Біла
Церква).

На восьмій хвилині матчу вихованці
Валерія Сидорчука відкрили рахунок.
Голом у ворота суперників відзначився
Данило Денисюк. Але за п’ять хвилин
до закінчення тайму гості зрівняли рахунок. Вирішальним ударом зі штрафного у другому таймі відзначився капітан команди «Чайка» Андрій Спичак.
Вітаємо нашу команду із черговою
заслуженою перемогою.
Третій турнір «Dnipro cup-2012» закінчився. Директор СК «Дніпро» зазначив, що це хороший етап підготовки до
першості Києва, який стартує 9 вересня.
Церемонія нагородження проходила також в усталених традиціях. Запро-

P.S.
Незастосовані
знання
дорівнюють
нулю

сили і зірку футболу — Віктора Леоненка, який разом із заступником міського
голови Олександром Ростовцевим нагородив переможців медалями, кубками та пам’ятними призами. Церемонію
проводив директор районної ДЮСШ та
президент Дитячої футбольної ліги Київської області Валерій Золотухін.
Організатори турніру СК «Дніпро»
(директор Валерій Сидорчук) та КП
«УФКС» Вишгородської міської ради
(директор Василь Колобов) щиро вдячні постійному головному спонсору —
пожежній страховій компанії, зокрема
Валентині Чорноусовій та директору
магазину «Спорттовари» Руслану Франішину за призи.

Головний редактор

Марина Кочелісова
Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Кореспонденти — Марта Квітка, Іван Бондаренко
Літературний редактор — Оксана Ракоїд
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Буяло
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

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

