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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Урок для всіх
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Вірю у Ярослава!

ФізкультУРА

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Вчителю присвячується

Віражі на колесах

Усе, що потрібно, —
велосипед, вправність і трішки наполегливості

Вікторія ШМИГОРА
Шалені перегони організувала Вишгородська
міська рада за сприяння громадської організації
«АпТаун» минулих вихідних у Вишгороді. Змагання з крос-кантрі «Velo Vyshgorod 2012» зібрали велолюбителів із різних куточків України. Організатор — громадська організація «АпТаун» (керівник
Олексій Ростовський).
часники у шоломах. У руках — кермо рідного
двоколісного велосипеду. Вони підкорюють
його, влаштовуючи перегони по місцевості
зі спусками, затяжними підйомами, швидкісними та

У

Вітання

Шановні освітяни!
Щиро вітаємо вас з професійним святом! Вдячні
вам за невтомну працю, за
великий талант і покликання сіяти мудрість і знання,
за любов до дітей і рідного
краю.
ам вірять, вас люблять і шанують. Ви
здійснюєте
зв’язок
часів, продовжуючись у своїх
учнях.
Зичимо вам повноти і неповторності життя, здоров’я,
невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам’яті.
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в
усіх ваших починаннях будуть
супутниками результат і удача!
Вишгородський міський
голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
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небезпечними ділянками. Крос-кантрі — одна зі спортивних дисциплін у маунтинбайку, тобто гірському велосипеді.
67 кросменів з Києва, Донецька, Кіровограда, Борисполя, Броварів, Білої Церкви (і серед них 21 вишгородець) змагались у двох номінаціях: «Аматори»
(любителі — 2 кола) та «Еліта» (професіонали — 3
кола). Маршрут велопробігу був складним. Порівняно
із минулим роком довжину траси збільшили вдвічі —
до 8 кілометрів. Наймолодшому велосипедисту — 15
років, найстаршому — 37.
Під затягнутим хмарами небом та рясним дощем змагання все-таки відбулись. Щиро вдячні організатори під-

Торі ШУМ
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Свято

Цю подію не хочеться називати святом людей похилого віку, бо в усіх, хто зібрався у залі БК «Енергетик», очі випромінювали молодість і душевну красу.
У перший жовтневий день увага всього людства
прикута до проблем старшого покоління. А передувало цьому проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 1 жовтня – Міжнародним днем громадян
похилого віку. Україна як повноважний член ООН
підтримала цю ініціативу. І з 1997 року у нашій державі Міжнародний день людей похилого віку відзначається щорічно. Відзначили День людей похилого віку і у Вишгороді – святковим концертом у БК
«Енергетик».

Під егідою Партії регіонів

У неділю, 7 жовтня, о 15:00 на пл. Т. Шевченка
у Вишгороді — відбірковий тур обласного танцювального марафону.
ісля параду учасників — від Будинку культури
«Енергетик» — на центральній площі нашого
міста виступатимуть танцювальні колективи
Вишгородського, Іванківського та Бородянського районів, міст Бучі та Славутича.
Вишгородщина представлятиме композицію «Барви року».

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Громадські зустрічі

Запитай
у кандидата

Завтра — у неділю 7 жовтня —
о 12:00 у БК «Енергетик»
(м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 9) —
зустріч мешканців міста та району
з кандидатом у депутати Верховної Ради
по 96-му мажоритарному округу
Ярославом МОСКАЛЕНКОМ
приємцям — Світлані Свистун, Олександру Семенову, фітнес-клубу «FitCurves». І звісно, «маршалам», які всупереч
негоді виконали покладені на них обов’язки на відмінно.
Тільки на церемонії нагородження переможців випогодилось. Кубки та грамоти, особливі приємні подарунки — картини вишгородської художниці Мар’яни
Острогляд — вручили трьом дівчатам.
Результати змагань:
У номінації «Аматори»
Юнаки: 1 місце — Артем П’ятигор (м. Вишневе),
2 місце — Олександр Кацімонов (с. Нові Петрівці), 3
місце — Сергій Цирень (м. Київ).
Далі на стор. 14

Осінь на скронях,
а в душі — вічна весна
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Чекаємо на бойків, поліщуків,
наддніпрянців, кримчан...
13-14 жовтня 2012 року у Вишгороді — IV Фестиваль-конкурс «Вишгородська Покрова»: пісні етнічні,
духовні, історичні (періоду національно-визвольних змагань)
та народні обрядові.
Організатори: Вишгородська міська рада, громада Собору Вишгородської Богородиці (УГКЦ), міський центр творчості «Джерело», Вишгородський міський хор «Коралі».
Див. стор. 16

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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6 жовтня

Свято

Суспільство

2012 року

Осінь на скронях,

Не спокушайте автокрадіїв
Олександр КОСТЮЧЕНКО,
старший інспектор ВДАІ,
капітан міліції

Ветерани поруч із владою
(Початок на стор. 1)
Привітали шанованих людей голова Вишгородської райдержадміністрації
Олександр Приходько, від імені міського
голови Віктора Решетняка начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету Вишгородської міської ради Володимир Ткач, районний військовий комісар
Микола Прибора, голови міської та районної рад ветеранів Петро Жуланов і Петро
Головко, президент Благодійного фонду
св. княгині Ольги Володимир Малишев.
Вони зазначили, що присутні заслуговують на щиру пошану, побажали їм усім
злагоди і підтримки в родинах, довголіття,

Коротко про різне

Менше і більше
Кількість населення України — 45 мільйонів 560 тисяч осіб. У першому півріччі поточного року країна досягла найкращого за
останні шість років показника народжуваності — 298 330 осіб. Показник смертності
— 395 628 — найменший за останні чотири
роки.

Мільярди — на армію
72% Державного бюджету піде на утримання армії наступного року. Витрати схвалила Рада національної безпеки і оборони,
проект допрацьовується Кабінетом міністрів.
2014 року у Мінобороні мобілізовуватимуть
до армії виключно за контрактом.

Заборгував — віддай авто
Власники автомашин, у яких є заборгованість по квартплаті і кредитах, позбавлятимуться машин. Їх відслідковуватимуть і
затримуватимуть працівники ДАІ. Для цього
вони повинні мати рішення суду і постанову
державного виконавця про оголошення автомобіля боржника у розшук.

Вартість ліків
зросла учетверо
Із 13,7 тисяч ліків, що продаються в Україні, тільки 4000 — вітчизняні. 80% з них виробляються з імпортної сировини. За останні
10 років вартість ліків зросла у чотири рази.

а в душі —
вічна весна
здоров’я, оптимізму й надії. І пообіцяли, що
міська, районна та обласна влади вирішуватимуть важливі для літніх людей питання.
Теплу атмосферу свята своїми виступами створювали вихованці Вишгородського міського ЦТ «Джерело», ансамбль
«Домісольки», хор «Ветеран» (під керівництвом концертмейстера Ганни Покровської)…...
Вшанування людей похилого віку щирим, добрим словом, надання посильної
допомоги дає змогу їм відчути себе потрібними суспільству. Піклування про ближнього має стати нормою нашого повсякденного життя.
Мирза працює вже 62 роки. У нього і собачка
Кнопочка — довгожителька: їй понад 30 років. Лікар каже, що почувається добре тому,
що працює не задля грошей, а практично допомагаючи людям.

У рейтингу два наші вузи
Національний технічний університет
України КПІ і Донецький національний університет потрапили до списку 700 кращих
навчальних закладів світу. За рейтингом, заснованим 2004 року, у трійці кращих — Масачусетський технологічний інститут (США),
університети Кембриджа (Велика Британія) і
Гарварда (США). Серед СНД найпрестижніший — Московський університет ім. Ломоносова (МДУ), він на 116-й позиції.

Україна залежить від експорту
У поточному році очікується падіння ВВП
у єврозоні на 0,8% і нульовий ріст у році наступному. Українську економіку теж очікує
падіння, якщо не оздоровлюватимуться
економіки США, єврозони і азійських країн,
стверджують експерти. Україна надто залежить від експорту, але зараз ціни і попит на
традиційні товари значно знизились. Високі
ціни на світовому ринку — лише на продукти
харчування, що сприяє розвитку українського аграрного сектору.

Лікар — довгожитель
На Кіровоградщині 90-річний лікар обслуговує жителів 12 сіл і не збирається виходити на пенсію. Їздить між селами велосипедом, а рідне село обходить пішки. Микола

За свідченням головного санітарного лікаря району Ірини Кобилєвської, медичні заклади Вишгородщини не закупили ще жод-

У Сімферополі відкрито університет для
людей похилого віку. На факультеті «здоровий спосіб життя» навчаються 25 дідусів
та бабусь, з якими займаються досвідчені
фахівці територіального центру, медики, нетрадиційні цілителі. Курс розрахований на 72
години.

День дошкілля

А як у нас?

Ви придбали автомобіль. Як захистити
його від чужих злодійських рук?
З початку 2012 року у Вишгородському районі викрадено та досі не знайдено
автомобілі Ніссан Мурано АІ36-91ЕВ, ЗАЗ
ДЕУ АА5213ІЕ, ВАЗ 2104 14633КК, мотоцикли МТ-1036 42-07 КХБ, Мінськ 7463
КХІ, Вайпер Торнадо 7033КХІ. Це свідчить
про те, що дехто заробляє на життя у такий спосіб.
ожного місяця співробітники ДАІ і розшукують і затримують злочинні групи.
Серед зловмисників є аси цієї справи,
які можуть викрасти будь-яку автомашину.
Але якщо дотримуватись деяких правил,
то можна зменшити кількість замахів на ваше
авто. Ці правила мають стати звичкою.
* Перебуваючи за кермом, завжди пристібайтеся пасками безпеки — вас буде складніше виштовхнути з машини.
* Не розповідайте знайомим, як влаштована охоронна система вашої автівки.
* Завжди зачиняйте замки дверцят (хоча
б з боку водія). Натиснути на «солдатика» неважко, а от відчинити двері ззовні — проблема.
* Введіть за звичку носити брелок сигналі-

К

ної партії щеплень і практично ще не готові
до зустрічі епідемії грипу.
Як повідомила редакції заступник головного лікаря Вишгородської центральної
районної лікарні, лікар-інфекціоніст Наталія
Шилан, з районною комунальною аптекою
вже узгоджено перелік противірусних засобів для «швидкої» допомоги — це арбідол,
аміксін, амізон та інші. Що ж до щеплень,
той, хто придбав їх за власний кошт, може
безплатно прищепитися проти грипу у кабінеті №2 ЦРЛ. У лікарні коштів для закупівлі
щеплень поки що немає.
Крім об’єктивних, є й суб’єктивні причини — не всі хочуть прищеплюватися навіть
з групи ризику — продавців, медики, водії,
вчителі тощо. Деякі мають протипоказання.
Та й керівники організацій, підприємств, закладів не поспішають витрачати певні суми
на придбання дорогих імпортних щеплень (в
Україні вони не виробляються). Торік, наприклад, у Вишгороді було прищеплено всього
20 осіб (?!). Можливо, медикам варто вести
більш широку роз’яснювальну роботу серед
населення відносно користі щеплень, зокрема й у місцевій пресі.

Опалювальний сезон —
через 10 днів

ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

«Уряд тримає на особливому контролі
це питання... Попереджаю усіх, щоб потім
ніхто не ображався: якщо хоч один дитячий
садочок або лікарня залишаться без тепла,
керівники будуть звільнені без зайвих розмов», — попередив Прем’єр-міністр України
Микола Азаров.

Тим, хто навчає
першій азбуці життя

Влас. інф.
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Нещодавно працівників дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) з нагоди професійного свята привітали голова
Вишгородської РДА Олександр Приходько, заступник голови РДА Валентина Духота, заступник голови райради
Олександр Глущенко та начальник відділу освіти РДА Раїса Клименко.
унало чимало теплих слів. Подяками голови КОДА
Анатолія Присяжнюка нагородили Інну Брушневську, Тетяну Яковенко (міський дитсадок «Сонечко»),

Л

Поради
фахівця

Готові до епідемії грипу
Лікувальні заклади, а також санітарно-епідеміологічні станції та їх лабораторії
готові зустріти грип у всеозброєнні, стверджує заступник міністра охорони здоров’я
України Олександр Толстанов. Запаси аптечних мереж перевищують 12 млн упаковок
лікарських засобів для надання допомоги
при захворюванні. Однак, підкреслив чиновник, найефективнішою є вакцинація, рівень
якої дуже низький. Торік щеплення зробили
403 тисячі людей — навіть не 1% населення.
Епідемію грипу медики очікують у листопадігрудні.

Університет третього віку

Вишгород

Наталію Биховченко та Наталію Васильченко. Грамотами від
голови РДА Олександра Приходька та голови районної ради
Олександра Носаля відзначили найсумлінніших (всього 15
учасників). Колектив Вишгородського ДНЗ «Сонечко» нагороджено Грамотою Головного управління освіти й науки, як лауреата обласного етапу конкурсу на кращий спортивний майданчик.
Родзинкою заходу став виступ вихованців Вишгородського
дошкільного закладу «Ластівка» (вихователь Олена Роговенко).
До речі, урочистості з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля на Вишгородщині відбувались вперше, як і вперше відзначалось це професійне свято.

зації у кишені, а не з ключами від машини. Поперше, завжди можна включити режим «паніка», а, по-друге, якщо кишеньковий злодій і
поцупить у вас ключі, сісти в авто непоміченим
йому навряд чи вдасться.
* Не ліпіть на скло наклейки, що додаються
до сигналізації, магнітоли тощо, не полегшуйте роботу автозлодіям, не спокушайте їх.
* Припарковуйте автомобіль лишень у
освітлених місцях, які добре проглядаються.
* Не залишайте документи (надто — посвідчення водія), а тим більш — ключі в замку
запалювання, навіть якщо вам треба протерти
скло машини чи залити каністру бензину. Виходячи з автівки навіть на мить, встановлюйте всі
механічні пристрої охорони, які у вас є.
* Не тримайте в автомашині ніяких речей,
порожніх або повних сумок, барсеток, навіть
пляшок. Любителі легкої наживи не гребують
нічим, що погано лежить, поламають замки,
розіб’ють скло, а вам потім лагодити.
* Зберігайте в автомобілі або носіть із собою будь-який засіб захисту від зловмисників
(газовий балончик або інші дозволені ОВС засоби).
* Інформуйте відділ ДАІ м. Вишгорода (телефон: (04596) 54-511) про викрадені транспортні засоби та автомобілі, які тривалий час
залишаються без нагляду, підозрілих осіб та
тих, хто керує автомобілями без державних
номерних знаків.
З першої декади жовтня опалювальний
сезон поетапно стартуватиме по всій країні.
На жаль, декілька міст залишились без теплої води і газу через величезні борги.
У Вишгороді ситуація з підготовкою до
опалювального сезону нормальна, повідомив нашому кореспонденту директор ВРКП
«Тепломережа» Юрій Колупайло. Щоправда,
під час останніх технічних випробувань загальноміської тепломережі виявився невеличкий порив напроти будинку № 2 по проспекту Мазепи — довелось поміняти півтора
метра труб. Що ж до житлових будинків, то
всі вони — а це 78 будинків КПЖ і КГ міськради і 10 кооперативних — прийняті за відповідною формою, тобто на 100 % готові прийняти
тепло. Це ж стосується дитсадків, шкіл, лікарень. Є деякі проблеми у Димері, однак до
початку сезону плануємо їх розв’язати.
За інформацією начальника сантехнічної дільниці КПЖ і КГ Віктора Поліщука, внутрішньобудинкові мережі опалення міського
житлового фонду у робочому стані і готові
прийняти теплоносії станом на друге жовтня.
Закінчуються сантехнічні роботи у буд. 13/9
на просп. І. Мазепи.

Крок вперед і… назад
Голова парламенту Володимир Литвин
підписав постанову про вилучення із законодавчої бази Верховної Ради законопроекту Віталія Журавського про наклепи.
18 вересня ц. р. країна дізналася, що згідно з проектом закону про наклеп будь-яке
необережне слово про людину може обернутися… У найкращому випадку – штрафом
розміром у 500 неоподаткованих мінімумів
(якщо доведенофакт поширення громадянином наклепу). У найгіршому — посадять на 5
років. Зрозуміло, що законопроект був спрямований на «втихомирення» журналістів.
***
Європейський Союз глибоко розчарований голосуванням у Верховній Раді України
за законопроект про заборону пропаганди
гомосексуалізму і через те, що це суперечить міжнародним зобов’язанням України
(включаючи взяті у рамках Європейської конвенції з прав людини і Конвенції ООН з прав
дітей) та цінностям ЄС.

Наше місто

Вишгород
Дзвінок до редакції

6 жовтня

Вишгородці звертаються до редакції з різних приводів. Телефонні дзвінки минулого тижня стосувалися, зокрема, благоустрою міста.
Так, мешканці вул. С. Палія поцікавилися, коли заасфальтують проїжджу частину їх вулиці. А жителі буд. 6-а
на вул. Н. Шолуденка — коли калюжа з їхнього подвір’я перетвориться на дитячий майданчик.
Редакція запитала про це депутата округу Миколу Кравченка. Він відповів, що про калюжу чує вперше, а дитячий майданчик облаштують, коли виділять з міського бюджету на це кошти.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк запевнив, що це — у найближчих планах. Стосовно ж асфальтування вул. С. Палія — у планах наступного року. Масштабний проект з благоустрою розпочнеться з вулиці
Межигірського Спаса.

Вишгородська міська рада оголошує

Конкурс із закупівлі послуг —
з купівлі і продажу власної нерухомості
(Придбання квартир для забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів)
Код по ДК 016-97 – 70.12.1.
Місце отримання конкурсної документації: Київська обл., м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 69.
Термін подання конкурсних пропозицій — 17 жовтня 2012 року до 1000 год.
Місце подання конкурсних пропозицій: 07300, Київська область, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 63.
Дата розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями – 17 жовтня 2012 року об 1100 у приміщенні Вишгородської міської ради (площа Т. Шевченка, 1, каб. 65).
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Хлорування води

Увага!

Громада наказує — влада виконує

2012 року

Із 22:00 11 жовтня до 8:00 12 жовтня 2012 р. здійснюватиметься профілактичне хлорування водопровідної мережі міста.
Користуватися холодною водою можна лише після 8-ї години
ранку 12 жовтня, перед цим зливши воду з водопровідного крану
впродовж 15 хвилин.
Адміністрація Вишгородського міського комунального
підприємства «Водоканал»

Є надія

Дякую за допомогу!

Дякую знайомим, друзям, організаторам та учасникам Благодійного
жіночого турніру з футболу та Дня донора і всім небайдужим, добрим людям за підтримку та допомогу. Без вас боротися із бідою було б набагато
важче. Здоров’я вам та вашим родинам!
Марія ЧУХ
Від редакції: У попередніх випусках ми писали про вишгородчанку
Галину Чух. Дев’ятнадцятирічній дівчині лікарі поставили жахливий діагноз – лейкемія. Вже четвертий місяць вона перебуває на стаціонарному
лікуванні. За словами матері, стан Галинки покращився. Позаду три хіміотерапії. Але треба хоча б шість. Плюс реабілітація.
Таких коштів у родини немає. Єдина надія на небайдужих людей.
Одержувач: ПриватБанк
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу:
Суть платежу – на лікування дитини
Одержувач: Чух Марія Михайлівна, № 2316116187.

15 сесія Вишгородської міської ради шостого скликання

Про проведення конкурсу найкращих архітектурних проектів
Рішення від 27 вересня 2012 року № 224
З метою подальшого розвитку та конкретизації положень
Генерального плану міста Вишгорода, покращення громадської та житлової інфраструктури, рекреаційної привабливості
міста, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської
ради ВИРІШИВ:
1. Провести спільно з відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Вишгородської районної державної адміністрації
конкурс найкращих архітектурних проектів щодо подальшої
забудови на території м. Вишгорода таких об’єктів:
– житловий комплекс на просп. Т. Шевченка;
– житлова і громадська забудова, розташування ландшафтних парків, громадських центрів обслуговування, об’єктів рекреації на вул. Набережній (стара промислова зона);
– об’єкти рекреації та громадської забудови на алеї С. По-

ташника.
2. При розробленні проектів враховувати такі аспекти: сучасність, ефективність, історична і туристична привабливість
міста.
3. Створити комісію з питань розгляду архітектурних проектів:
голова комісії – Решетняк Віктор Олександрович, голова
Вишгородської міської ради;
члени комісії:
Данчин Олексій Олександрович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Вишгородської
міської ради;
Ликов Дмитро Ігорович – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
розвитку інфраструктури Вишгородської районної державної
адміністрації;

Федосенко Віктор Миколайович – член виконавчого комітету Вишгородської міської ради;
Зоренко Леонід Володимирович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Вишгородської
міської ради.
4. Проектні пропозиції (альбоми) подавати в друкованому кольоровому вигляді у форматі А3 та на оптичному носії в
електронному вигляді (формат PDF) у термін до 01.01.2013 р.
за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1 (кім. 68, кім. 114).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Данчина О.О.
6. Дане рішення та умови конкурсу оприлюднити у газеті «Вишгород» та на офіційному сайті Вишгородської міської
ради в Інтернет-мережі.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Урок для інших

Виконавча служба
Андрій КУЧЕР, в.о. начальника відділу
державної виконавчої служби
Володимир СТЕФАНІВСЬКИЙ, секретар
адмінкомісії
ФОТО — архів виконавчої служби
Пріоритетний напрямок діяльності Вишгородської міської ради — ефективне використання землі, недопущення самовільного будівництва на території громади. Це контролюють
адмінкомісія при виконкомі спільно з державною виконавчою службою.
Якщо об’єкт самовільно побудовано і це всупе-

Вітання

реч чинному законодавству та порушує генеральний план забудови міста, мова може йти про законне знесення споруди.
Що і було зроблено 2 жовтня поточного року,
коли, згідно з постановою Вишгородського районного суду за рахунок Вишгородської міської ради з
0,01 га землі на перехресті автотраси Київ-Вишгород-Димер було знесене кафе швидкого харчування власника Г. М. Аксьонова.
Гадаємо, що це стане для інших уроком. Адже
чи варто порушувати закон, коли рано чи пізно доведеться позбутися незаконно зведеної споруди,
на яку витрачено стільки коштів?!

Подяки, торти, винагороди…

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

Напередодні Дня вчителя на обласному зібранні у
Броварах освітян привітали голова Київської обласної
держадміністрації Анатолій Присяжнюк, його заступник Тетяна Подашевська, новий начальник Головного
управління освіти і науки КОДА Наталя Клокар, народний депутат Тетяна Засуха.
У Вишгороді урочистості відбувалися у ЦТ «Дивосвіт». Концерт за участю дуету «Світязь» і диво-вихованців вів Микола Гнатюк. Меморандум про підтримку
і взаємоповагу підписали Раїса Клименко (начальник
відділу освіти Вишгородської РДА) та перший заступник
голови КОДА Ярослав Москаленко.
сі директори шкіл району отримали подарунок від
партії влади — ноутбуки. Голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько та голова Вишгородської райради Олександр Носаль, Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк, заступники голови ВРДА В’ячеслав
Савенок і Валентина Духота, керуючий справами РДА Наталя
Клебан і начальник відділу освіти ВРДА Раїса Клименко привітали освітян та подякували за досягнення у навчально-виховній роботі. Зокрема, отримали відзнаки завідувачі міських
ДНЗ Світлана Омецинська («Золотий ключик») і Тетяна Яковенко («Сонечко»).
Привітали працівників міського дошкілля та позашкілля

В

Подяки Вишгородського міського голови
Віктора Решетняка отримали Тетяна Яковенко…
від імені Вишгородського міського голови та депутатського
корпусу міськради начальник відділу з гуманітарних питань
Володимир Ткач і спеціаліст відділу, депутат міськради Ольга
Мельник.
Колективи Технічного ліцею НТУУ «КПІ», міського Центру
творчості «Джерело», муніципального оркестру-студії «Водограй», КП «УФКС», ДНЗ «Золотий ключик», «Ластівка», «Сонечко», «Чебурашка» отримали солодощі.
Праля Ніна Гриненко, кухар Тамара Дорош, помічник ви-

… і Світлана Омецинська
хователя Анна Якубишина (ДНЗ «Ластівка»), вихователі Лідія
Власенко та Валентина Богдан і помічник вихователя Наталя
Демченко (ДНЗ «Чебурашка»), кухар Катерина Удальцова та
помічники вихователя Людмила Лазаренко та Марія Кухар
(ДНЗ «Золотий ключик»), методист Інна Самойленко, вихователі Ольга Черевик, Галина Подолянюк та Світлана Похиталюк (ДНЗ «Сонечко») — Подяки міського голови. Приєднався
до привітань і матеріально підтримав відзначених міський
депутат Валерій Виговський.
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Віче

6 жовтня

Я вже точно й не згадаю, коли і за яких обставин
познайомився з Ярославом Москаленком (мені
здається, знав його ледь не від його народження).
Ярослав тоді робив перші кроки у своїй кар’єрі.
Скажу відверто: він одразу завоював мої симпатії,
мої довір’я і прихильність. Виходець з простої, роботящої родини, з дитинства привчений, що нічого дарма не дається: щоб чогось досягти у житті,
треба наполегливо працювати. Мені сподобалися
його цілеспрямованість, ініціативність, бажання
зробити щось корисне для людей, для дітей, для
свого краю.
тих пір я завжди був на його боці, попри те,
які і звідки йшли суспільні чи політичні буревії. Бо щиро переконаний: такі люди, як Ярослав — молоді, енергійні, небайдужі — можуть і повинні
зробити все, щоб наша країна стала розвиненою європейською державою. Чимало з них називають мене
своїм учителем, наставником. Що на це скажеш? Такими учнями, як Москаленко, можна тільки пишатися. До
речі, для мене було за честь отримати від нього пропозицію стати його довіреною особою на цих виборах.
Звичайно, наші з ним дружні відносини зовсім не
означають, що в нас абсолютно однакові погляди на
всі проблеми. Буває, ми обговорюємо те чи інше питання, сперечаємося, кожен обстоює свою точку зору.
Але ж у суперечках народжується істина. Ярослав —
людина, яка завжди прислухається до іншої думки, і це
не може не викликати повагу.
Я переконаний: виборці 96-го округу, довіривши
Ярославу Миколайовичу представляти свої інтереси у
найвищому законодавчому органі влади, тільки вигра-
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Колонка редактора

Вишгород

Вірю у Ярослава!

I

Семен ПОТАШНИК,
Герой України, віце-президент НАК
«Енергетична компанія України»

ють. Тому що знають Москаленка — він робитиме усе,
щоб виправдати цей кредит довіри. У цьому я аніскільки не сумніваюсь. Ми часто зустрічаємося з Ярославом, обговорюємо багато питань. Вважаю його не
лише своїм однодумцем, а й справжнім другом — з
тих, хто не зрадить.
Якщо ж оцінювати діяльність Москаленка — не
просто як представника тієї команди, яка сьогодні перебуває в області при владі, а як одного з її ключових
гравців (як перший заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Миколайович відповідає
за економіку та фінансово-бюджетну систему), — то
тут успіхи очевидні. За два останні роки Київщина у соціально-економічному рейтингу українських регіонів
піднялася з 24 місця на перше. Причому сьогоднішня влада проводить свою політику не за принципом
«цифри заради цифр», а з прицілом, як на близьку, так
і на далеку перспективу. Кінцевою метою цієї роботи
завжди є розвиток регіону і підвищення якості життя
людей.
З недавнього хочу згадати один спільний наш із
ним проект — будівництво об’їзної дороги в районі Вишгорода. Я тоді ще працював у компанії «Укргідроенерго». Обговорювався проект за участю активу
та керівництва області. Зібралися ми у залі Київської
ГЕС. Коли я дізнався, що планується будівництво автодорожного переходу через Київське водосховище у
районі Лютіжа, то висловив свої застереження керівникам області. Завдання технічно складне і надто дороге, є пропозиція простіша — розширити існуючий
мостовий перехід на Київській ГЕС. Нас підтримало
обласне керівництво, галузеве міністерство, і ми за
кошти «Укргідроенерго» досить швидко впоралися із
своєю частиною роботи.
Але розширення ділянки шляху у районі електростанції, за великим рахунком, значного ефекту не

Професіонали та однодумці. Зліва направо: Семен Поташник, Ярослав Москаленко,
Віктор Решетняк
дало б — хіба що «пересунуло» затори на кілька кілометрів. Потрібно було реконструювати всю дорогу.
Ярослав Москаленко, який на той час очолював Вишгородський район, мені пообіцяв: буде реконструкція,
кошти знайдемо. Чесно кажучи, я засумнівався, що
так швидко і так ефективно буде зроблено (розумів,
який це обсяг робіт і яких коштів вони потребують).
Але вийшло все, як обіцяв Москаленко. (Кажуть, йому
Господь допомагає. Та ж Бог любить працьовитих.) А
в перспективі іще реконструкція набережної, перетворення її на сучасну благоустроєну територію, що зробить Вишгород комфортним і для місцевих жителів, і
для численних гостей.
Переконаний: статус народного депутата дасть
Ярославу нові можливості реалізувати плани громади,
від чого життя мешканців і Вишгородського, і сусідніх
районів і міст неодмінно покращиться. Можете бути
певні: він не «загубиться» у сесійній залі серед інших
449 депутатів, не буде відмовчуватися, коли треба
буде рішуче відстоювати свою позицію. Голос Вишгорода і Бородянки, Бучі і Славутича, Іванкова і Полісся в
Україні буде почутий.
Я вірю у перемогу Москаленка — справді народного кандидата, щиро бажаю йому цієї перемоги. Бо за
нею — велика відповідальність за людей, які довіряють йому свою долю.

Робочі зустрічі у комунальних підприємствах

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Упродовж кількох тижнів Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк зустрічався з колективами комунальних підприємств міста.
Йшлося про різне — від внутрішньовиробничих питань до міських і державних.
ак, працівників ВМКП «Водоканал» найперше цікавила доля
Вишгородського міського комунального підприємства. І мер запевнив — міський депутатський корпус
нікому вишгородський «Водоканал»
(одне з найкращих комунальних підприємств-2012) не передасть: «Він нам
самим потрібен… Якби ви так добре не
працювали, вас би не прагнули забрати. Ви — обличчя комунального Вишгорода. Спасибі за гарну роботу керівництву і робітникам «Водоканалу».
У міському центрі творчості «Джерело» йшлося про ремонт фасаду будівлі, стільці у відремонтований зал,
ліжко-місця у гуртожитку для молодих
працівників. Віктор Решетняк подякував усім працівникам «Джерела», хору
«Ветеран» і майстриням Спілки майстрів Вишгорода за активну життєву
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позицію, за творчу працю та занотував
усі виробничі й особисті питання.
Зустріч із КП «Редакція газети
«Вишгород», КП «УФКС», МКПК «Танцювальний колектив «Клерико» зачепила низку нагальних проблем вишгородців.
Люди висловили, зокрема, вимагали, щоб автобус № 1 доїжджав до автотраси Київ-Димер: і вишгородцям до
«Дідовиці» дібратися, і мешканцям правобережних населених пунктів району
до установ та організацій Вишгорода
дістатися, і автоперевізнику прибуток.
Міський голова пообіцяв залагодити
це питання якнайшвидше (див. стор. 3:
наш фотокор «зловив» цей щасливий
момент 1 жовтня ц. р.).
Обурювалися й ігровими автоматами, що, попри заборону законом,
вигулькують у різних місцях. Віктор
Решетняк узяв це питання на контроль
— і на одному з популярних місцевих
інтернет-сайтів одразу з’явилися фотографії результату: із замаскованої
ігрової зали виносять «одноруких» бандитів». Нарешті зсунулось із місця наболіле питання?!
У комунальному підприємстві житлового і комунального господарства
(КПЖ і КГ) працівників насамперед ці-

кавила зарплатня, її вчасна виплата, і
норми прибирання. Про якість роботи
йшлося саме у розрізі: «Як платять —
так і працюємо». М’яко і наполегливо
міський голова нагадував, яким Вишгород був ще кілька років тому, наполягав
— красу міста найперше видно по роботі міських комунальників. Якщо чисті вулиці та подвір’я, вчасно вивозять
сміття, справно функціонує внутрішньобудинкова та зливова каналізація
— у такому населеному пункті хочеться
жити, працювати, навчатися та відпочивати. Що ж до боргів із зарплати, до
кінця року вони будуть погашені.
У Вишгороді курсує міський транспорт, працюють спортивні й дитячі
майданчики, освітлюються та асфальтуються дороги й вулиці, погарнішала
набережна Київського моря, що другий
рік поспіль збирає учасників і глядачів на
міжнародні спортивні змагання «Формули-1 на воді», зручнішою й ширшою
стала вул. Набережна, реконструйовано
мостовий перехід на Київській ГЕС.
Окрема тема — доступне і соціальне
житло. Помітні зрушення на будівельних майданчиках, зокрема за адмінбудинком і за лікарнею. До речі, щодо
реформ медицини у хірурга Віктора
Решетняка власна думка: має бути все

враховано, щоб усі чотири складові медичної допомоги — первинна, швидка,
поліклінічна та стаціонарна — діяли
злагоджено та ефективно.
А якщо і освітяни дадуть дітям правильний навчально-виховний заряд
— то медикам залишиться сама профілактика!
Перспективи розвитку міста, наголосив мер, не в останню чергу залежать
від співпраці влади на всіх рівнях, від
дотацій та інвестицій у цікаві проекти.
У найближчих спільних планах містарайону-області — ландшафтний парк
за стадіоном «Енергетик» і обернення
самого стадіону на обласну легкоатлетичну арену (ідею форсує перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко).
Наочним прикладом успішної роботи владної вертикалі місто-районобласть були й виступи присутнього
на зустрічах радника голови Київської
ОДА. Віктор Мусіяка інформував про
результати діяльності уряду (зазначивши рекордну для України тривалість — 2,5 року), погашення боргів
Київщини (а це 320 млн грн), введення
в експлуатацію закинутих підприємств
та реанімацію довгобудів та відповів на
запитання.

Позашкілля

Вишгород

6 жовтня
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У «ДИВОсвіті» ДИВОгості
Ольга ДУМАНСЬКА
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»
На традиційне відкриття сезону ЦТ «Дивосвіт»–2012 завітали ДИВОгості з численними дарунками, сертифікатами і святковим 25-кілограмовим тортом. Це давні друзі юних «дивосвітовців»
— перший заступник голови Київської державної
обласної адміністрації Ярослав Москаленко та
керівництво Вишгородського району: голова райдержадміністрації Олександр Приходько, голова
районної ради Олександр Носаль, почесний громадянин міста, Герой України Семен Поташник,
заступник голови райдержадміністрації Валентина
Духота, начальник відділу освіти Раїса Клименко,
голова Спілки підприємців Вишгородщини Олександр Семенов.
вересня — у день Віри, Надії, Любові та
Мудрості — на родинній сцені «Дивосвіту»
понад 400 ДИВОглядачів та 233 ДИВОартисти привітала директор Вишгородського районного
Центру творчості Олена Андріяш і запросила на сцену
почесних гостей.
Олександр Приходько розповів, що райдержадміністрація виділяє кошти на проект реконструкції при-

міщення «Дивосвіту». Олександр Носаль наголосив, що
це свято сімейне, то ж радий зібратися у одній з найбільших вишгородських родин, що заряджає усіх своє
енергією. А Семен Поташник згадав, як будувалось це
приміщення.
Ярослав Москаленко прийшов з величезним букетом квітів, який хотів вручити колективу педагогів позашкілля, і подарував його іменинниці учасниці ансамблю
«Рум’янок» Вероніці Овсієнко.
Після концерту Ярослав Миколайович погодився на
бліц-інтервью.
— «Дивосвіт» — то моя сім’я, — розпочав він. —
Свою дитину довірив би тільки ДИВОпедагогам з районного Центру творчості. В часи, коли я ще не був
головою райради, а депутатом, вирішувалося питання
про приватизацію цього приміщення. Я тоді категорично був проти, і ми не дали його приватизувати. Потім
нас запросили на новорічний концерт — і побачене викликало у мене такі емоції, що, коли вийшов на сцену і
привітав усіх учасників, навіть сльоза пробилася. У той
день я побачив справжнє ДИВО. Таке дружнє і творче
ставлення педагогів та дітей один до одного й до своєї
справи важко ще десь зустріти.
Якщо б ми не надали їм приміщення, якби кінотеатр
«Мир» віддали під комерцію, то сьогодні, мабуть, уже

Сопілкарі зразкового ансамблю «Рум’янок»

Танок «Бджілки» (студія бального танцю «Афіна»)
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А таким побачили концерт Олена ТИТАРЕНКО, художній керівник ЦТ «Дивосвіт»,
Настя КУЧЕР, Настя СКЛЯРОВА та Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ («Школа журналістики», керівник гуртка Ольга Думанська)
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об усім було в цей день весело, домовилися римувати і драйвувати. І ми подумали: «Чоб нам у такому стилі не написати?»
У зал набилися матусі і татусі, братики й сестрички, бабусі і дідусі, усі, хто
полюбляє наші ДИВОконцерти. У надзвичайно дружній та сімейній атмосфері розпочалася
зустріч з яскравими і талановитими, творчими і працьовитими, художниками і артистами, ди-

ніхто й не згадав би, що був такий Центр творчості. Колектив на той час був невеличкий, а зараз об’єднує понад 3 тисячі дітей всього району.
Я пам’ятаю, як вони виступали на маленькій сцені
(то навіть не сцена, а невеличкий виступ, дітки з нього
падали), як важко було зробити повноцінну сцену!..
Вишгород заслуговує на те, щоб бути містом обласного підпорядкування, то ж Центр творчості буде на рівні обласного значення. Ще вирішується питання — чи
то буде реконструкція, чи нове приміщення. Але воно
відповідатиме найкращим стандартам — обов’язково.
Мені імпонує Центр творчості. Подобається все, що
вони роблять, і «ДИВОсвіт» мені не менш дорогий, ніж
футбольний клуб «Діназ», який я сам створював».

Танок «Кантрі» ансамблю «Пролісок»

зайнерами і танцюристами, поетами і туристами, співаками і журналістами.
Римували та драйвували цього дня усі. Творче об’єднання «Різні люди» запалювало конферансом, виставами та етюдами. Закохані у латину насолоджувалися бальними танцями
«Афіни». Вибрики та виверти демонструвала студія сучасної хореографії «Ліберті». Готові
були грати аж до ранку сопілкарі «Рум’янку». «У кожній пісні — свій малюнок», — так виводив
«Візерунок», а студії «Доремікс» і «Соло» — підспівували навколо. І димерчани витинали: діти
«Проліску» танцювали, а солісти «Фантазії» співали.
Урочисто і масштабно, весело і привабливо пройшла церемонія відкриття. Що ж? Наш
новий сезон відкрито! До наступних зустрічей у «ДИВОсвіті»!

Наталія САХАРОВА,
заступник директора ЦТ «Дивосвіт»
та Анастасія НЕПОКРИТОВА,
«Школа журналістики Центру
творчості «Дивосвіт» (керівник
гуртка Ольга Думанська)
Декоративно-вжиткове
мистецтво поєднує естетичні та практичні
якості. Декоративне означає «прикрашувати», вжиткове — практичний
вжиток. Головне завдання декоративно-вжиткового мистецтва — зробити гарним речове середовище
людини, її побут — предметом естетичної насолоди.
аме на розвиток і виховання
творчої образності спрямована діяльність студії декоративного мистецтва «Орнамент» ВЦХТДЮМ
«Дивосвіт», керівником якої є Ірина Іванівна Маричева (друга ліворуч). Студія
працює на базі Вишгородської районної
гімназії «Інтелект».
Коли не заглянеш у її невеличкий клас, там завжди повно дівчаток і
хлопчаків. Вони із захопленням щось
майструють, шиють, вишивають, витинають, малюють, клеять і покривають
лаком. Такі зосереджені, ділові та завзяті, що дивуєшся — невже так можна
захопити дітей, щоб їх було важко відірвати від роботи?!
Крім практичних занять, велику увагу
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Ірина Іванівна надає теоретичним знанням. Кожен її вихованець має знати,
що декоративно-ужиткове мистецтво
поділяється на жанри за призначенням
предмета (меблі, одяг, посуд), за технікою виконання (різьблення, ткацтво,
розпис), за матеріалом (дерево, кераміка, текстиль, камінь, лоза, метали та
їх сплави, пластмаси, скло, порцеляна,
папір, штучні, винайдені людиною матеріали).
Ірина Маричева добре розуміє: якщо
дитині прищепити любов до творчого процесу, дати свободу і можливість
вибору улюбленого заняття у студії, то
це позитивно позначиться на її подальших уподобаннях. Взагалі позашкільна
робота добре впливає на професійну
підготовку, допомагає знайти ідеальну
модель майбутньої діяльності з урахуванням задатків та здібностей, визначити своє місце у житті, повніше реалізувати творчі можливості.
Ірина Іванівна не просто педагог,
вона — наставниця, з якою дитина відчуває безпосередній зв’язок. У позашкіллі головне — вміло організувати
навчальний процес, зацікавити учнів, а
далі вони розчиняються у середовищі,
вільному спілкуванні з ровесниками і
набувають потрібних навичок.
Маричева завжди творчо ставиться
до підготовки і проведення занять. Ретельно добирає форми і методи роботи,

ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Візерунки педагога

щоб максимально зацікавити своїх вихованців. До всіх уважна, знає про можливості кожного свого студійця, якщо у
когось не виходить — допоможе, поговорить з батьками, на що саме потрібно
звернути увагу.
І ще вона використовує у своїй праці
такий засіб, як відзачення успіху, що викликає позитивне ставлення до творчої
діяльності і поведінки. Тому роботи дітей експонуються де тільки можна — на
вернісажах, у гімназії та інших школах, у
Центрі творчості, різноманітних вистав-

ках.
Ірина Іванівна не зупиняється в своєму розвитку, займається самоосвітою,
постійно шукає нові форми, методи,
прийоми роботи. Це людина, яка спрямована в майбутнє, формує активних,
творчих особистостей, створює умови для самовиховання, саморозвитку
кожного учня. Вчить їх не зупиняється
на досягнутому, постійно стимулює до
нових досягнень і звершень. Вона — хороший педагог і наставник, за це її люблять вихованці і поважають батьки.
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Першій школі — 50!

Вишгород

ФОТОальбом

Золоті імена
Галина ПЕТРУК,
заступник директора ЗОШ № 1 з виховної роботи
Красуня-осінь ще повільно, але впевнено входить
у свої права, чарує і заворожує казковими фарбами,
розкішними осінніми квітами, теплим, ласкавим сонечком у полудень, а у надвечір’я — такою передбаченою у цю пору свіжою осінньою прохолодою.
іддасть осінь безкорисно всі свої щедроти
і чекатиме наступного року. Така й учительська доля: віддавати свої знання, ділитися
досвідом, виховувати і вчити, брати активну участь у
формуванні особистості майбутніх господарів, патріотів нашої країни.
Розлітаються по містах і селах випускники, знаходять свою життєву стежину… і вже учитель гордиться
своїми вихованцями. А вчительська мудрість шукає
сучасні методи і форми роботи з новим поколінням. І
так із року у рік.
Але приходить час, коли учитель набуває рангу «ветерана». Його неспокійне серце і творча натура довго
звикають до цієї нової життєвої посади: і лише шкільний

В

Аркуш із зошита
Олександра ПОЖДЕМА,
учениця 8-А класу Вишгородської
ЗОШ № 1, гурток журналістики ЦТ
«Джерело» (керівнки Валентина
Яковенко)
Як діти сьогодні ставляться до навчання, як проводять дозвілля? Їхні відповіді на ці запитання різні, але чимось
схожі. Отже…
…«Для мене урок має бути позитивним,
— говорить семикласниця Олена. — Він

дзвоник, який назавжди залишається невід’ємною частинкою життя, нагадує про молодість, свята і будні та
причетність до благородної справи — бути Учителем, Наставником, Порадником юного покоління.
Тому з нетерпінням чекають наші дорогі ветерани запрошення до рідної школи на святкові лінійки, присвячені
Першому і Останньому дзвоником, Дню учителя, на випускні вечори. Вони жваво спілкуються один з одним,
спогади зігрівають серця, пам’ять зберігає сотні учнівських облич, імен, характерів.
І як же їм не гордитися такими учнями, як Тетяна
Школьна, Дмитро Яковенко, Олег Урманов, Ольга, Марина та Катерина Сивкови, Алла Брюханська, Валентина Олещенко, Алла Прозора, Марина Кочелісова, Жанна Поташник, Наталя Сахарова, Вадим Аврутов, Олена
Олійник, Богдан Рубльов, Макар Бідний, Валерій Лебезун, Лариса Савчук, Аскольд Шестунов, Олександр Коваленко, Людмила Бондарчук, Віра Довгенко, Олександра
Зацепіна, Надія Зайченко, Олександр Борисевич, Ольга
Бондаренко, і багато-багато інших?!
Учитель, учитель, учитель…
Це — дар, це — хвала, це — талант!

З вас кожен у подумках — лірик,
З вас кожен в душі — музикант.
Ви вмієте грати на струнах,
Ви вмієте серцем співать,
І те, що дано вам від Бога,
Ви прагнете учням віддать.
Такими були й наші колеги, вчителі 1970-х-80-х-90-х
років. Золотими літерами вписані в історію Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 імена Г. А. Пилипонської, С. М. Соболєвої, М. І. Поташник, М. Ф. Рубльової, М. О. Гаранди,
В. О. Усатюк, К. Д. Манчик, Т. М. Беркун, Ф. Н. Котової, О.
П. Трет’як, А. І. Колімбет, В. С. Манукова, Г. В. Немової, К.
Р. Бровко, В. О. Равілової, Л. А. Хондожко, А. Ф. Білоцької,
Г. М. Безкоравайної, Л. К. Кутафьєвої, Г. І. Кабаненко, Ж.
А. Омельяненко, М. Ю. Суліми, С. Я. Цесельської, Ж. К.
Захарової, О. І. Сергієнко, О. П. Скоростецької, А.Ф. Білоцької.
З наступаючим вас святом, шановні вчителі, з 50-річним ювілеєм школи!
Бажаємо вам здоров’я міцного,
Чистих світанків, сонячних ранків.
Щастя без ліку і здорового віку.

Відкриття починаються з навчання
повинен приносити задоволення і надихати на подальшу роботу. Адже важко зберегти інтерес до навчання, коли вчитель
монотонно розповідає матеріал.
Що ж до ідеального вчителя, він має
бути добрим, веселим. Таким, як наш вчитель географії Лідія Іванівна Шкурко. Вона
завжди поважає думку кожного. До того
ж — така позитивна!
Як проводжу дозвілля? Завжди захоплююче. Часто просто гуляю з друзями. Ми
купуємо колу, сміємося. Нам завжди весе-

ло, і на те не потрібно причини, адже знаходимо щось смішне у звичайних речах».
…Для восьмикласників, як виявилось,
ідеальний той урок, якого немає за розкладом (з різних причин — вчитель захворів,
масовий захід тощо) .
«Домашніх завдань задають дуже багато, у нас майже немає часу для відпочинку.
А це тільки початок навчального року! —
жаліються вони. — Але у нас є найцікавіший урок — географія. Завжди дізнаємося
щось цікавеньке про різні країни, адже мрі-

ємо про подорожі та нові відкриття. І, можливо, у майбутньому хтось із нас відкриє
світові щось непізнане, незвичайне.
Відпочиваємо разом із друзями, батьками, зі знайомими. Ми завжди знаходимо
відпочинок всюди!»
…Особисто я вважаю найкращим предметом англійську мову. Ще з дитинства
мріяла вивчити її, адже це розширює світогляд, уяву, дає стільки можливостей!
Навчайтеся, досягайте мрій, відпочивайте! Все у ваших руках».

Телепрограма
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2+2
09:00 Підсумки тижня
09:35, 11:50, 20:55 Офіційна
хроніка
09:45 Про головне
10:10 Легко бути жінкою
10:55 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00, 18:15 Новини
12:10, 15:25, 18:45, 21:10
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:10 Х/ф «У небі нічні відьми»
14:35 Вікно в Америку
15:20 Euronews
15:35 Євро-2012. Вся правда
про бойкот
16:20 Х/ф «У вогні броду
немає»
17:55 Свобода вибору.
Реальне життя
18:05 Справжня Україна
18:25 Останнє попередження
18:30 Агро-News
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Комуністична партія України
19:30 Про головне
19:50 Фестиваль пісні та
гумору в Коблево
20:00 Сільрада
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Партія
пенсіонерів України
20:50 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:15 Країну - народові
21:35 Один на один. В.Кличко
- С.Шустер
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:15, 07:00, 08:00,

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
09:00, 19:30, 00:05
07:35 Ділові факти
ТСН
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
06:45, 07:10, 08:05,
08:45 Факти. Ранок
09:10 Сніданок 1+1
09:35, 19:30
10:00 Шість кадрів
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
11:05 Т/с «Слідаки»
10:40 Х/ф
12:30 Зніміть це
«Американський
негайно
ніндзя»
12:45 Факти. День
13:35 Повне
13:00 Анекдоти поперевтілення
українськи
14:35 Не бреши мені 13:10, 21:20 Т/с
«Прокурорська
15:40 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе перевірка»
14:25, 20:15 Т/с
17:10 Т/с «Величне
«Надзвичайна
ситуація»
століття»
15:30 Х/ф «Шерлок
20:15 Багаті теж
Холмс»
плачуть
18:45 Факти. Вечір
21:30 Х/ф «Кохання та 22:55 Факти. Підсумки
дня
інші ліки»
23:10 Свобода слова з
00:20 Х/ф «Поїздочка» Андрієм Куликовим

6:00, 17:40
06:40 Усе буде добре
Мультляндія
08:25, 18:20
7:25, 2:35 Київ.
Неймовірна правда
Музика
Профілактика на
про зірок
каналі до 14:00
10:05 Х/ф «Мама
14:00 Прогулянки
містом
мимоволі»
15:00, 17:00, 19:00,
13:00 Битва
22:00, 0:00 СТН
15:10 Дивіться, хто
екстрасенсів.
прийшов
Апокаліпсис
15:40, 21:25 Гаряча
лінія “102”
16:00 Усе буде добре
16:10 У центрі уваги
18:00, 22:00 Вікна16:50, 18:50, 19:20,
20:50, 23:55 Міська
Новини
варта
18:00 Т/с “Відчайдушні 20:00 Куб-3
батьки”
22:20 Детектор брехні
19:30 Столиця
23:20 Т/с «Доктор
21:00 Якісне життя
22:25 Служба
Хаус»
порятунку
23:00 Т/с “Служба
порятунку. Загін 112”
00:20 Громадська
приймальня

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Шокуюче відео
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:50 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:55, 23:00 Т/с
«Світлофор»
19:35 Піраныї
20:00 Т/с «Щасливі
разом»
21:00 Т/с «Татусеві
дочки»
22:00 ФБР

06:00 Світ за тиждень
06:25 Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна поРад
08:00 Соціальний статус: ваші
права
09:00, 19:05 Т/с «Дві сестри»
10:00, 17:00, 23:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова»
14:20 Будь у курсі
15:00, 18:30, 21:00 Служба
новин
15:20 Дика Америка
18:00 Як я заробив свої
мільйони
18:55, 21:30 Економічний пульс
20:00 Соціальний статус: ваша
пенсія
21:50 Картинки дикої природи
23:55 Т/с «Рані»
01:05 Світські хроніки

06:50, 07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
09:10, 12:45 Т/с «Люба.
Любов»
13:45 Знак якості
14:10 Слідство вели... з
Леонідом Каневським
15:10 Право на зустріч
16:15 Жди мене
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Мосгаз»
23:00 Х/ф «Не можу
сказати «Прощавай»»

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 «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Інспектор
Купер»
20:25 Т/с «Карпов»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с
«Прокинемося
разом?»
00:30 Центр допомоги
«Анастасія»

06:15 Х/ф «Справа

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

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Країна 03»
11:10 Т/с «Моя велика
родина»
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
21:10 Т/с «Карпов»
22:15 Х/ф «Поцілунок
дракона»
00:20 Щиросерде
зізнання
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06:05, 07:00, 08:00,

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
поРад
08:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00, 23:00
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Осінь»
14:20 Цей
дивовижний світ
15:20 Ронін з
Дмитром Видріним
18:00 Як я заробив
свої мільйони
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
21:50 Картинки дикої
природи
23:55 Т/с «Рані»

06:50, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:15 Детективи
12:30 Знак якості
13:00 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Мосгаз»
23:20 Т/с «Три
товариші»

06:00 Мультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Горець»
09:00 Ралі Фараонів
09:25, 10:05 Сильний
аргумент
10:45 Ульотне відео
по-російськи
11:10 Х/ф «Двойной
удар»
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Спецгрупа»
18:40 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Помста
природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф
«Рептизавр»
23:25 Х/ф «Солярис»

07:00 Мультфільми
08:45, 12:40
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
10:40 Х/ф «Думки про
свободу»
14:35, 18:00 Звана
вечеря
15:35 КВК-2012
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Х/ф «Щасливий
кінець»

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

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:45 Вчимося разом
06:50, 07:50 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:10, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:20 Про головне
09:40 Світло
10:05 Легко бути жінкою
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:10, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:45 Секрети успіху з
Наталею Городенською
13:20 Х/ф «20 днів без війни»
15:05 Euronews
15:15 Х/ф «Фронт без флангів»
18:00 Свобода вибору.
Реальне життя
18:10 Справжня Україна
18:40 Останнє попередження
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія Українська
платформа «СОБОР»
19:30 221. Екстрений виклик.
Тиждень
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Партія
Політичне об’єднання «Рідна
Вітчизна»
20:50 Плюс-мінус
21:30 Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима

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, 08:40 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка тижня
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:20, 12:15
РесПубліка з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
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
23:30 Crime news

7

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «На край
світу»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Дешево і
сердито
16:05 Т/с «Убивча
сила»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Однолюбці»
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з Лунтіком
для справжніх
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
чоловіків»
«Кремлівські курсанти»
07:30 Агенти впливу
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
08:30, 18:30 Правда
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
життя
90210 «
11:45, 17:05 Маша та
09:00 Т/с «Розкол»
моделі
12:50, 20:20 Т/с «Зайцев
10:55 Т/с «УГРО «
+1»
14:50 Т/с «Каменська» 13:25, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:00, 23:45 Свідок
15:35 У ТЕТа тато
19:30 Т/с «Літєйний»
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
21:45 Т/с
18:50 Богиня шопінгу
«Криміналісти:
19:15 БарДак
19:55 Дайош молодьож
мислити як
20:55 Т/с «Діффчатка»
21:20 Ка$та
злочинець»
22:00 Х/ф «Не погрожуй
22:45 Т/с «CSI: НьюПівденному Центру,
попиваючи сік у чорному
Йорк»
кварталі»
00:15 Х/ф «Титанік «
23:45 Дурнєв + 1

07:50 Історія Стіва
Джобса
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00 Невідомі
Кариби
11:40 Єгипет
12:30 П’ятий вимір.
Телепатія
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін.
Невивчені уроки»
16:30 Ленінградська
справа. Вбити
секретаря
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Заповіт
Леонардо

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 «Одружити
Казанову»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Собача
робота»
23:20 Дівчата
00:00 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:50 Т/с

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
«Леся+Рома»
09:00, 19:30, 23:10
7:25 Київ. Музика
07:35 Ділові факти
ТСН
8:00, 15:00, 17:00,
07:40 Стоп-10
06:45, 07:10, 08:05,
22:00, 0:00 СТН
08:45 Факти. Ранок
09:10 Сніданок 1+1
10:15 Повнота радості
09:35,
19:30
10:00 Шість кадрів
життя
Надзвичайні новини з
11:05 Т/с «Слідаки»
13:20 Громадська
Костянтином Стогнієм приймальня
12:30 Зніміть це
10:05, 16:30 Т/с
15:10 Дивіться, хто
негайно
«Опери»
прийшов
13:35 Повне
12:30, 13:00, 21:20
15:40 Служба
перевтілення
порятунку
Т/с «Прокурорська
14:35 Не бреши мені
16:10, 1:45 У центрі
перевірка»
15:40 Сімейні драми
уваги
12:45 Факти. День
16:45 ТСН. Особливе
16:50, 18:50, 23:55
15:30, 20:15 Т/с
Міський дозор
17:10 Т/с «Величне
«Надзвичайна
18:00 Т/с
століття»
ситуація»
«Відчайдушні батьки»
20:15 Мамо, я
18:45 Факти. Вечір
19:00 Передвиборна
одружуюсь?
22:55 Факти. Підсумки агітація
21:25 Міняю жінку
дня
22:25 Київські історії
23:25 Х/ф «Поїздочка : 00:20 Т/с «Кодекс
23:00 Т/с «Служба
Смерть попереду»
порятунку. Загін 112»
честі»

06:10, 16:00 Усе буде

06:00 Т/с «Єфросинія. 07:35 Т/с
«Повернення
Продовження»
Мухтара»
07:00 Ранок з
08:30, 14:30, 17:30
Україною
Огляд. Надзвичайна
подія
09:25, 13:10, 22:10
09:00, 12:00, 15:00,
Т/с «Слід»
18:00 Сьогодні
10:00, 20:00 Т/с
09:20 Професія «Країна 03»
репортер
11:10 Т/с «Моя велика 09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
родина»
12:25 Т/с «Вулиці
12:10 Нехай говорять
розбитих ліхтарів»
15:35 Щиросерде
15:25 Прокурорська
зізнання
перевірка
16:00 Право на захист 16:40 Говоримо і
показуємо.
17:00, 19:00 Події
18:30 Т/с «Інспектор
17:15 Критична точка Купер»
18:00 Т/с «Джамайка» 20:25 Т/с «Карпов»
22:15 Сьогодні.
19:20 Говорить
Підсумки
Україна
22:35 Т/с
21:10 Т/с «Карпов»
«Прокинемося
23:10 Тридцятирічні разом?»
00:10 Т/с «Подружжя» 00:30 Головна дорога

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «На край
світу»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Дешево і
сердито
16:05 Т/с «Убивча
сила»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Однолюбці»
23:45 Вечірній Ургант

добре
07:55, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:15 Куб
11:05 Х/ф
«Довгоочікуване
кохання»
13:30 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Фермер шукає
дружину
22:20 Вагітна у 16
23:20 Доньки-матері
00:25 Т/с «Доктор
Хаус»

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
07:10, 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

06:00 Мультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Спецзагін
«Кобра»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 10:10 Сильний
аргумент
10:55 Помста
природи
11:40 Секретна
територія
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Свійчужий»
18:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 ДжеДАІ
21:30 Х/ф
«Годинниковій
механізм»
23:50 Х/ф «Розвідка
2020»

07:00 Мультфільми

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтіком
08:30 Ранковий
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
Свідок
«Кремлівські курсанти»
09:00 Кримінальні
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
справи
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
10:00, 17:00 Т/с
90210»
11:45, 18:50 Богиня
«Об’єкт»
шопінгу
12:00 Т/с «Детективи» 12:25, 17:05 Маша та
моделі
12:25 Т/с «Версія «
12:50, 20:55 Т/с
14:30, 19:30 Т/с
«Діффчатка»
13:25, 17:45 Т/с «Моя
«Літєйний»
прекрасна няня»
16:45, 19:00, 23:45
15:35 У ТЕТа тато
Свідок
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
21:45 Т/с
19:15 БарДак
«Криміналісти:
19:55 Дайош
молодьож
мислити як
20:20 Т/с «Зайцев +1»
злочинець»
21:20 Ка$та
22:00 Х/ф
22:45 Т/с «CSI: Нью«Американський пиріг»
Йорк»
00:00 Надто грубо для
00:15 Х/ф «Найманці» Ю-туб’а

06:50 Секрети
минулого
07:50 Одноповерхова
Америка з Ургантом і
Познером
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00 Невідомі
Кариби
11:40 Стародавні
світи
12:30 Легенди живих
мерців
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін»
16:30 Д/ф
«Кримінальні зірки»
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Д/ф «Дуель із
вірусом»
01:00 Суд часу

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»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Одружити
Казанову»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Собача
робота»
22:20 Спеціальний
кореспондент
23:25 Викликаю дух
Македонського
00:25 Вісті+

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Шокуюче відео
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:50 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:40, 15:50 Teen Tіme
14:40 Т/с «Друзі»
15:55, 23:05 Т/с
«Світлофор»
19:35 Піранії
20:00 Т/с «Щасливі
разом»
21:00 Т/с «Татусеві
дочки»
22:00 Весілля буде
по-моєму
00:10 Т/с «Звабливі та
вільні»

06:50 Х/ф «Битва за
Москву»

09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
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09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55 Офіційна хроніка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
11:00 В гостях у Д. Гордона
12:10, 15:15, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Українська пісня
12:55 Х/ф «Їм підкорюється
небо»
14:35 Про головне
15:10 Euronews
15:20 Х/ф «12 стільців»
17:40 Країну - народові
18:00 Свобода вибору.
Реальне життя
18:10 Справжня Україна
18:40 Останнє попередження
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія «Народнотрудовий союз України»
19:30 Осінній жарт з О.
Воробей
19:55 Фестиваль пісні та
гумору у Коблево
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Радикальна партія Олега
Ляшка
20:50 Мегалот
20:55 Плюс-мінус, Офіційна
хроніка
21:30 Один на один. А.Яценюк
- С.Шустер
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 1+1
10:00 Шість кадрів
11:05 Т/с «Слідаки»
12:30 Зніміть це
негайно
13:35 Повне
перевтілення
14:35 Не бреши мені
15:40 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с «Величне
століття»
20:15 На ножах
21:30 Територія
обману
22:35 Гроші
00:15 Х/ф «Вакансія
на жертву: перший
сюжет»

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
07:35 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 12:55, 19:25
Спорт
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:05, 16:30 Т/с
«Опери»
12:30, 13:00, 21:20
Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
15:30, 20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
18:45 Факти. Вечір
00:05 Факти. Підсумки
дня
00:20 Т/с «Кодекс
честі»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00, 23:00
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Іванове
дитинство»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Дика Америка
18:00 Як я заробив
свої мільйони
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
21:50 Картинки дикої
природи
23:55 Т/с «Рані»

06:50, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:10 Детективи
12:30 Знак якості
13:00 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Мосгаз»
00:25 Парк
автомобільного
періоду

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:35 Т/с
«Повернення
07:00 Ранок з
Мухтара»
Україною
08:30, 14:30, 17:30
09:25, 13:10, 22:10
Огляд
09:00, 12:00, 15:00,
Т/с «Слід»
18:00 Сьогодні
10:00, 20:00 Т/с
09:20 Професія «Країна 03»
репортер
11:10 Т/с «Моя велика 09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
родина»
12:25 Т/с «Вулиці
12:10 Нехай говорять
розбитих ліхтарів»
15:35 Щиросерде
15:25 Прокурорська
перевірка
зізнання
16:40 Говоримо і
16:00 Право на захист
показуємо
17:00, 19:00 Події
18:30 Т/с «Інспектор
17:15 Критична точка Купер»
18:00 Т/с «Джамайка» 20:25 Т/с «Карпов»
22:15 Сьогодні.
19:20 Говорить
Підсумки
Україна
22:35 Т/с
«Прокинемося
21:10 Т/с «Карпов»
разом?»
23:10 Тридцятирічні
00:30 Квартирне
00:10 Т/с «Подружжя» питання

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20 Громадська
приймальня
15:10 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Київські історії
16:10 У центрі уваги
16:50, 18:50, 23:55
Міський дозор
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Зроблено в
Києві
23:00 «Київське Віче»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,

натовпі»

06:45 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
07:40 «Максимум» в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:05, 16:30 Т/с
«Опери»
12:30, 13:00, 21:20
Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
15:25, 20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
18:45 Факти. Вечір
00:05 Факти. Підсумки
дня
00:20 Т/с «Кодекс
честі»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
поРад
08:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00, 23:00
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Син полку»
14:10 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Як я заробив
свої мільйони
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:50 Тварини - герої
фобій
23:55 Т/с «Рані»

06:50, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:10 Детективи
12:30 Знак якості
13:00 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Мосгаз»
00:05 Х/ф
«Мексиканець»

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:35 Т/с
«Повернення
07:00 Ранок з
Мухтара»
Україною
08:30, 14:30, 17:30
09:25, 13:10, 22:10
Огляд. Надзвичайна
Т/с «Слід»
подія
09:00, 12:00, 15:00,
10:00, 20:00 Т/с
18:00 Сьогодні
«Країна 03»
09:20 Медичні
11:10 Т/с «Моя велика таємниці
родина»
09:55 До суду
12:10 Нехай говорять 11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с Вулиці
15:35 Щиросерде
розбитих ліхтарів
зізнання
15:25 Прокурорська
16:00 Право на захист перевірка
16:40 Говоримо і
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка показуємо
18:30 Т/с «Інспектор
18:00 Т/с «Джамайка»
Купер»
19:20 Говорить
20:25 Т/с «Карпов»
22:15 Сьогодні.
Україна
Підсумки
21:10 Т/с «Карпов»
22:35 Т/с
23:10 Тридцятирічні
«Прокинемося
00:10 Т/с «Подружжя» разом?»

ТСН
06:45, 07:10, 08605,
09:10 Сніданок 1+1
10:00 Шість кадрів
11:05 Т/с «Слідаки»
12:30 Зніміть це
негайно
13:35 Повне
перевтілення
14:35 Не бреши мені
15:40 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе
17:10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
20:15 Давай, до
побачення
21:30 Чотири весілля
23:20 Х/ф «Обличчя у

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 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 дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:30 Crime news

06:00 Мультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Спецзагін
«Кобра»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 10:10 Сильний
аргумент
10:55 ДжеДАІ
11:40 Секретна
територія
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Свійчужий»
18:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Облом.UA
21:30 Х/ф «Зламана
стріла»
00:00 Х/ф «Глибина»

07:00 Мультфільми

Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:30
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:50 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:55, 23:15 Т/с
«Світлофор»
19:35 Піранії
20:00 Т/с «Щасливі
разом»
21:00 Т/с «Татусеві
дочки»
22:00 Ближче до тіла
00:20 Т/с «Звабливі та
вільні»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «На край
світу»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Дешево і
сердито
16:05 Т/с «Убивча
сила»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Однолюбці»
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини
00:35 Міські піжони.
Без свідків

06:10 Легенди
карного розшуку
06:40 Х/ф «Битва за
Москву»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Об’єкт»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «Версія»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Привид
опери»

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтіком
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
11:45, 18:50 Богиня
шопінгу
12:25, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 20:55 Т/с
«Діффчатка»
13:25, 7:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:35 У ТЕТа тато
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
19:15 БарДак
19:55 Дайош молодьож
20:20 Т/с «Зайцев +1»
21:20 Ка$та
22:00 Х/ф «Без відчуттів»
23:55 Надто грубо для
Ю-туб’а
00:20 БарДак

06:50 Секрети
минулого
07:50 Одноповерхова
Америка з Ургантом і
Познером
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00 Невідома
Індія
11:40 Стародавні
світи
12:40 Легенди живих
мерців
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін»
16:30 Д/ф «Іподром.
Ставка більша за
життя»
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Д/ф «Медекспертиза»
01:00 Суд часу

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»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Принцеса і
жебрачка»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Собача
робота»
23:20 АЛСІБ.
Секретна траса
00:25 Вісті+

06:05, 16:00 Усе буде
добре
07:50, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:15 Фермер шукає
дружину
11:10 Х/ф «Вечірня
казка»
13:40 Битва
екстрасенсів. Дітиясновидці
14:45 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00, 22:40
МайстерШеф
00:40 Т/с «Доктор

09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:20 Країна on lіne
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:30 Книга.ua
09:55 Легко бути жінкою
10:40 Про головне
11:00 Здоров’я
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:15, 18:45,
21:25Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок
13:40 Х/ф «Син полку»
15:10 Euronews
15:20 Х/ф «12 стільців»
18:00 Свобода вибору.
Реальне життя
18:10 Справжня Україна
18:40 Останнє попередження
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Партія
зелених України
19:30 Осінній жарт
19:55 Фестиваль пісні та
гумору в Коблево
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія
Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
20:50 Плюс-мінус
21:35 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима

09:00, 19:30, 23:05

Вишгород
2+2

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 У центрі уваги
16:50, 18:50, 23:55
Міський дозор
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Прогулянки
містом
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

06:00
СоюзМультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Спецзагін
«Кобра»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 Сильний
аргумент
10:55 Облом.UA
11:40 Секретна
територія
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Свійчужий»
18:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Убойне відео
21:30 Х/ф «Красная
жара»
00:00 Х/ф «Хеллоуїн
2007»

07:00 Мультфільми

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтіком
08:30 Ранковий
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
Свідок
«Кремлівські курсанти»
09:00 Кримінальні
09:45 Т/с «Усі жінки справи
відьми»
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
10:00, 17:00 Т/с
90210 «
«Об’єкт»
11:45, 18:50 Богиня
12:00 Т/с «Детективи» шопінгу
12:25, 17:05 Маша та
12:35 Т/с «Версія «
моделі
14:35, 19:30 Т/с
12:50, 20:55 Т/с
«Літєйний»
«Діффчатка»
13:25, 17:45 Т/с «Моя
16:45, 19:00, 23:45
прекрасна няня»
Свідок
15:35 У ТЕТа тато
21:45 Т/с
16:15 Досвідос
«Криміналісти:
16:40 Вайфайтери
19:15 БарДак
мислити як
19:55 Дайош молодьож
злочинець»
20:20 Т/с «Зайцев +1»
22:45 Т/с «CSI: Нью21:20 Ка$та
22:00 Х/ф «Усі в захваті
Йорк»
від Мері»
00:15 Випадковий
00:15 Надто грубо для
свідок
Ю-туб’а

06:50 Секрети
минулого
07:50 Одноповерхова
Америка з Ургантом і
Познером
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00 Невідома
Індія
11:40 Стародавні
світи. Греція
12:40 Легенди живих
мерців
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін.
Невивчені уроки»
16:30 Д/ф «Дуель з
вірусом»
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Д/ф «Іподром.
Ставка більша за
життя»
01:00 Суд часу

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Принцеса і
жебрачка»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Лорд. Песполіцейський»
22:20 Двобій
00:00 Вісті+

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець.
Шокуюче відео
07:40, 18:20
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
Неймовірна правда
09:00, 16:55 Т/с «Не
про зірок
родись вродлива»
09:55, 17:50 Т/с
09:05 Вагітна у 16
«Вороніни»
10:05 Доньки-матері 13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
11:10 Х/ф «Коханий за Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
наймом»
14:50 Т/с «Друзі»
15:55, 23:10 Т/с
13:40 Битва
«Світлофор»
19:35 Піранії
екстрасенсів
20:00 Т/с «Щасливі
18:00, 22:00 Вікнаразом»
21:00 Т/с «Татусеві
Новини
дочки»
20:00, 22:40 Зважені 22:00 Парад порад
00:15 Т/с «Звабливі та
вільні»
та щасливі

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «На край
світу»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Дешево і
сердито
16:05 Т/с «Убивча
сила»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Однолюбці»
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

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
07:10, 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

05:55, 16:00 Усе буде

06:50 Х/ф «Битва за
Москву»

09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
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2+2
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 06:35, 07:30, 07:50
Тема дня
06:30, 06:45, 07:20, 07:40
Країна on lіne
06:50 Православний календар
06:55 Хазяїн у домі
07:35 Ера бізнесу
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 11:55 Офіційна хроніка
09:30 Д/ф «Мандриківська
трагедія»
10:25 221. Екстрений виклик
11:00 Віра. Надія. Любов
12:00 Новини
12:10, 15:10, 21:10 Діловий
світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:20 Х/ф «Викуп»
14:45 Про головне
15:05 Euronews
15:20 Х/ф «Фронт за лінією
фронту»
18:10 Шляхами України
18:30 Українська пісня
19:05 Зірки гумору
20:40 After Lіve (За лаштунками
Шустер-Lіve)
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
06:45, 07:10, 08:05,
06:50Т/с «Леся+Рома» 6:00, 8:45, 11:05,
05:30 Документальний 06:40, 07:05, 07:40,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
08:45 Підйом
17:40 Мультляндія
07:35 Ділові факти
09:10 Сніданок 1+1
детектив
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
06:45 Очевидець.
7:25
Київ:
Музика
07:40 Стоп-10
07:00, 08:00, 09:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Шокуюче
відео
8:00, 15:00, 17:00,
06:20 Х/ф «Пригоди
Час новин
08:45 Факти. Ранок
19:30 ТСН
07:30,
08:30,
19:00
22:00, 0:00 СТН
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Шерлока Холмса і
09:35, 19:30
Репортер
10:00 Шість кадрів
10:15 Повнота радості
Бізнес-час
09:00,
16:55
Т/с
«Не
Надзвичайні
новини
з
життя
11:05 Т/с «Слідаки»
07:20 Автопілот-новини
лікаря Ватсона»
родись
вродлива»
Костянтином Стогнієм 13:20, 0:20
07:25, 08:40 Огляд преси
12:30 Зніміть це
16:15 Х/ф «Москва
09:55, 17:50 Т/с
07:30 Ранок із зіркою
10:05, 16:30 Т/с
Громадська
негайно
«Вороніни»
07:55, 08:50 Трансмісіяприймальня
сльозам не вірить»
«Опери»
13:20, 14:20 Kіds Tіme новини
13:35 Повне
15:10
Дивіться,
хто
12:35, 13:00, 21:20
08:30, 19:50 Хроніка дня
13:25 М/с «Пригоди
17:55, 22:00 Вікнаперевтілення
прийшов
09:20, 13:20, 14:20 5
Джекі Чана»
Т/с «Прокурорська
15:40 Прогулянки
14:35 Не бреши мені
Новини
14:50, 15:50 Teen Tіme елемент
перевірка»
містом
10:10, 19:30 Час інтерв’ю
15:40 Сімейні драми
14:50 Т/с «Друзі»
18:05 Х/ф «Москва
12:45 Факти. День
11:10, 12:10, 20:10, 21:10
16:10 У центрі уваги
15:55, 23:05 Т/с
16:45 ТСН. Особливе
Час. Підсумки дня
15:25, 20:15 Т/с
16:50, 18:50, 23:55
сльозам не вірить»
«Світлофор»
15:15 Сканер
17:10 Т/с «Величне
«Надзвичайна
Міський дозор
19:35 Піранії
16:15 Лісовий патруль
20:00, 22:40 Танцюють
століття «
18:00
Т/с
20:00 Т/с «Щасливі
ситуація»
17:25 Не перший погляд
разом»
«Відчайдушні батьки» усі-5
20:15 Х/ф «Трон.
18:45 Факти. Вечір
18:15 Вікно в Європу
21:00 Т/с «Татусеві
18:40, 22:40 Київський
Спадок»
00:10 Факти. Підсумки 19:00 Передвиборна 00:20 ВусоЛапоХвіст
дочки»
час
агітація
23:20 Добрий вечір
дня
21:40 Час-Тайм
22:25 Нова адреса
01:35 Х/ф «Коханий за 22:00 Україна чудес
00:25 Х/ф «Відправ їх у 00:25 Т/с «Кодекс
00:05 Т/с «Звабливі та 22:00 Акцент
23:00 Т/с «Служба
23:30 Crime news
наймом»
вільні»
честі»
пекло, Мелоуне»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваше житло
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00, 22:45
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Якби я був
начальником»
13:55, 21:50 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Як я заробив
свої мільйони
20:00 Соціальний
статус: ваші права
23:45 Х/ф «Танго на
Двірцевій площі»

06:50, 07:10, 07:35,

порятунку. Загін 112»

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
Україною
ІНТЕРом
09:25, 13:10 Т/с
07:00, 08:00, 08:30,
«Слід»
09:00, 12:00, 18:00
10:00, 20:00 Т/с
Новини
«Країна 03»
09:10, 12:35 Т/с
11:10 Т/с «Моя велика
«Райські яблучка «
родина»
18:10 Т/с
12:10 Нехай говорять
«Кровинушка»
15:35 Щиросерде
зізнання
19:05 Програма Про
16:00 Право на захист
життя
17:00, 19:00 Події
20:00 Подробиці
17:15 Критична точка
20:25 Подробиці.
18:00 Т/с «Джамайка»
Неформат
19:20 Говорить
20:55 «Футбол. Збірна
Україна
Молдови - Збірна
21:10 Т/с «Карпов»
України»
22:15 Т/с «Інтерни»
23:00 Велика
23:00 Х/ф
політика з Євгенієм
«Божевільний
професор»
Кисельовим
08:10, 08:35 Ранок з

07:40 Жіночий погляд
з О.Пушкіною
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20, 02:05
Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
13:35 Таємнича Росія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо.
18:30 Т/с «Інспектор
Купер»
20:25 Т/с «Карпов»
23:25 Х/ф «Підміна»
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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, 10:00 ШустерLіve
09:45 Школа юного
суперагента
12:15 After Lіve (За
лаштунками ШустерLіve)
12:40 Зелений коридор
13:00 Х/ф «Зустріч
перед розлукою»
14:20 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
15:45 Х/ф «Дорогою до
Берліна»
17:20 Золотий гусак
17:45 Світ атома
18:10 Живи в Україні
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний
зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:15 Кабмін: подія
тижня
21:30 КВК. Кубок
Президента

06:00 М/ф «Смурфи»

06:40 Козирне життя

06:35 Справжні лікарі

07:25 Останній

06:50 Ф-стиль
07:10 Будь у курсі
07:50, 16:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:50, 14:10, 16:50
Мультфільми
09:00 Шамварі:
територія диких тварин
09:40 80 островів
навколо світу
10:05 Х/ф «Білий Бім
Чорне вухо»
14:25 Арт Cіty
15:00 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:25 Таке спортивне
життя
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Великі махінатори
20:40 В гостях у Дмитра
Гордона
21:40 Тисяча і одна роль
Армена Джигарханяна
22:50 Х/ф «Створення
любові»
01:00 Х/ф «Хороші
хлопці носять чорне»

08:00 Позаочі

07:35 Кулінарна

герой-2
08:45 Зірка YouTube

академія

10:00 Дача

08:00 Світське життя

10:30 Квартирне

09:00 Хто там?

питання

10:15 М/с «Чіп і Дейл» 11:30 Екстрений
11:05 М/ф
«Небезпечний

виклик
12:30 Несекретні
файли

зв’язок»

14:00 Дивитися всім

19:30 ТСН

15:20 Х/ф

20:15 Операція

«Переможець

«Краса»

ураганів»

22:00 Х/ф «Нічні

17:40 «Максимум» в
Україні

сестри»

18:45 Факти. Вечір

00:10 Х/ф «Бальна

19:00 Х/ф «Три ікси»

сукня»

00:05 Наша Russіa

апельсин

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтіком
06:35 Х/ф «Битва за
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
Москву»
08:40, 14:30 Т/с
«Кремлівські курсанти»
08:30 Ранковий
09:45 Т/с «Всі жінки Свідок
відьми»
09:00 Кримінальні
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
справи
11:45 Богиня шопінгу
10:00, 17:00 Т/с
12:25, 17:05 Маша та
«Об’єкт»
моделі
12:00 Т/с «Детективи» 12:50 Т/с «Діффчатка»
13:25, 19:55 Т/с «Моя
12:30 Т/с «Версія «
прекрасна няня»
14:30 Т/с «Літєйний»
15:35 У ТЕТа тато
16:45, 19:00 Свідок
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
19:30 Т/с «Одного
18:50 БарДак
разу у Ростові»
21:40 Альо, директор?
23:40 Х/ф
22:30 Слава зі
Славєком Славіним
«Небезпечна
22:50 Х/ф «Забійні
комбінація»
канікули»
01:40 Х/ф «Привид
00:40 Надто грубо для
Ю-туб’а
опери»

06:05 Легенди

карного розшуку

07:00 Мультфільми

07:05 М/с

09:15, 13:05

«Неймовірна Людина- Т/с «Баффі павук»
переможниця
08:00 Т/с «Спецзагін

вампірів»

«Кобра»

11:10 Т/с «Таємниці

09:00, 21:00 Новини
2+2

Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана

09:30, 10:10, 20:00,
20:35 Сильний
аргумент
10:55 Убойне відео
11:40 Секретна
територія

вечеря
16:00 Шопінг монстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВК - 2012

13:45 Т/с «Солдати»

21:40 Жіноча ліга

15:55 Т/с «Свій-

22:35 Три сестри

чужий»

23:00 ШоуМонроу

18:00 Т/с «ППС»

23:35 Т/с

21:30 Real Comedy

«Відчайдушні

23:10 Т/с «Спартак»

домогосподарки»

06:50 Секрети
минулого
07:50 Одноповерхова
Америка з Ургантом і
Познером
08:50 Фантастичні
історії
09:50 Таємні знаки
10:40 Невдома Індія
11:40 Стародавні
світи
12:40 Легенди живих
мерців
13:30 Загадки
Всесвіту
14:30 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін.
Невивчені уроки»
16:30 Д/ф «Медекспертиза»
17:30, 18:30 Шукачі
19:00 Х/ф «Краса поамериканськи»
21:20 Х/ф «Її серце»
23:00 Д/ф «Маргарита
Назарова.

07:55 Мусульмани
08:05 1000 дрібниць
08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:55 Вісті
10:30, 13:30, 16:35
Місцевий час. ВістіМосква
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія «
14:45 Т/с «Кровинка»
16:55 Т/с «Принцеса і
жебрачка»
17:50 Футбол.
Чемпіонат світу 014.
Відбірковий турнір.
Росія - Португалія
20:20 На добраніч,
малюки
20:30 Т/с «Лорд. Песполіцейський»
22:30 Х/ф «Люба моя
донечко»
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6:00, 8:30, 11:30,
13:25, 14:50
Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00 Якісне життя
10:30 Прогулянки
містом
11:00 Нова адреса
11:50 Актуальна тема
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:20 Про час і про
себе
17:15 Х/ф»Воджек,
обпалений вогнем»
19:00 Передвиборна
агітація
22:00, 0:20 СТН.
Тижневик
22:30 Х/ф «Місто
успіху»

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
09:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Сьогодні
07:00 Ранок з
07:15 Золотий ключ
10:05 Україно,
07:45 Їхні вдачі
Україною
08:25 Готуємо з
вставай
09:25 М/ф «Ну,
Олексієм Зиміним
11:00 Юрмала 2010
09:20 Головна дорога
постривай»
09:55 Кулінарний
09:35,
12:10
Т/с
12:10 Х/ф «Любити
двобій
«Інтерни»
11:00 Квартирне
по-російськи»
питання
10:00 Додому на
12:20 Х/ф «Відставник»
16:05 Х/ф «Любити
свята
14:10 Своя гра
по-російськи.
12:10 Т/с «Дорожній 15:20 Слідство вели...
16:20 Очна ставка
патруль»
Губернатор»
17:20 Огляд.
14:10 Т/с «Злочин
Надзвичайна подія
18:10 Вечірній
18:25 Професія буде розкрито»
репортер
квартал
16:10, 19:20 Т/с «Моя 18:55 Програма
20:00 Подробиці
максимум
велика родина»
20:00 Російські сенсації
19:00 Події
20:40 Вечірній
21:00 Ти не повіриш
22:00 Х/ф «Загублені 21:55 Мітла
квартал
22:55 Промінь Світла
в лісах»
23:30 Школа лихослів’я
22:55 Х/ф «Спекотний
00:00 Т/с «Ментовські 00:15 Т/с «Гонитва за
листопад»
тінню»
війни»

06:00 Срібний

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «На край
світу»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
15:10 Дешево і
сердито
16:00 ЖКГ
17:00 Чекай на мене
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Голос
23:30 Міські піжони
00:05 Х/ф «Джордж
Харрисон: Життя у
матеріальному світі»

06:00 Мультфільм

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
смішно
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
Квентіна Дорварда 19:00, 20:00, 21:00, 23:00
09:00 М/с «Кунг-фу
Час новин
стрільця королівської Панда: Дивні легенди» 07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
09:35 М/с «Пінгвіни з 07:30 Клуб 700
гвардії»
08:30 Не перший погляд
Мадагаскару»
09:10 Інтелект.ua
09:35, 15:15 Політична
07:45 Караоке на
10:00 Готуй
кухня
10:15 Здорові історії
11:00 Наші в Раші
Майдані
11:10 Трансмісія
12:00 ФБР :)
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
08:50 Сніданок із
13:00 Весілля буде
13:10 Шлях до перемоги
13:30 Драйв
по-моєму
Юлією Висоцькою
14:10, 23:50 Історія успіху
14:00 Даєш молодь
14:25 Гра долі
09:00 Їмо вдома
16:15 Арсенал
14:40 ШоумаSтгоуон 17:25 Феєрія мандрів
17:45 Хроніка тижня
17:50 Україна чудес
10:10 Зважені та
18:15 Час інтерв’ю
18:40 Київський час
19:00 М/ф «Шрек
щасливі
19:25 Тема тижня
назавжди»
19:35 Машина часу
20:10 Портрети з Сергієм
15:05 Танцюють всі
21:00 Х/ф «Щоденники Дорофеєвим
21:10 Велика політика
принцеси»
19:00 Х-Фактор
21:40 Вікно в Америку
23:05 Х/ф «Не
22:00 У кабінетах
00:15 Детектор брехні жартуйте із Зоханом» 22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич

06:00 Х/ф «Пригоди

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
06:10 Х/ф «Наш
будинок»
07:50 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Ганна Самохіна.
Не родись вродлива
12:15, 15:15
Абракадабра
18:10 Велика різниця
19:10 Так добре
19:45 Людина і закон
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Що? Де? Коли?
00:20 Легенди
російського року

07:20 Зроби мені

07:10 М/с «Лунтік»
07:35 Малята-твійнята
бандитського Києва
07:55 Телепузики
07:40 Т/с «Прямуючи 08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
на південь»
Лунтіком
09:40 М/с «Чорний
09:40 Х/ф «Між
плащ»
10:40 Дикі та смішні
життям та смертю»
11:05 Т/с «Хто у домі
11:30 Речовий доказ
господар?»
11:45, 12:50 Т/с «Моя
12:00, 23:00 Головний
прекрасна няня»
12:10 ТЕТ
свідок
13:55 Містер Трололо
12:55 Х/ф
14:45 Х/ф «Зухвалі дні»
16:45 Х/ф «Автостопом
«Небезпечна
по галактиці»
комбінація»
18:55 Х/ф «Гарфілд «
20:30 Т/с «Зайцев +1»
14:50 Т/с «УГРО «
21:35 Дайош
молодьож
19:00 Т/с «Кулінар»
22:00 Альо, директор?
23:50 Випадковий
23:00 Слава зі
Славєком Славіним
свідок
23:05 Х/ф «Щелепи
3D»
00:15 Х/ф «Марія,
00:50 Х/ф «Джекмати Ісуса»
стрибунець»

06:15 Легенди

2+2

06:00 Телемагазин

07:00 Мультфільми

08:00 М/с

08:35 М/ф «Казки

«Неймовірна Людина- Ганса Крістіана
Андерсена»
павук»
09:00 М/с «Пригоди
09:55 Т/с «Мисливці
ведмедиків Гаммі»
за старовиною»
10:10 М/ф «Лис і пес»
13:15 Секретна
12:00 Х/ф «Дітитериторія. Зцілення

шпигуни»

смертю

13:50 Подаруй собі

14:40 Х/ф «1492.

життя

Завоювання Раю»

15:00 Х/ф «Дорога

18:00 Х/ф «Червона

назад»
17:05 Т/с «А щастя

спека»
20:20 Х/ф «Скалолаз»

десь поряд»
19:00 КВК-2012

22:45 Yesterday Lіve

21:40 Т/с

00:10 Т/с «Спартак.

«Надприродне»

Боги арени»

00:10 Т/с «Корабель»

06:00 Руйнівники

06:05 Діалоги про
тварин
07:00, 10:00, 13:00
09:00 Одноповерхова Вісті
Америка з Ургантом і 07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВістіПознером
Москва
07:20 Військова
11:00 Невдома Індія
програма
13:00 Top Gear
07:50 Суботник
08:30 Городок.
15:00 Д/ф «Казкові
Дайджест
красуні»
09:05 Володар світу
16:00 Краса по10:20 Вісті. Чергова
частина
радянськи
10:55 Чесний
17:00 Д/ф «Гарем»
детектив
11:25, 13:30 Т/с
18:00 Х/ф «Її серце»
«ДАІшники»
20:30 Х/ф «Ерін
14:00 Суботній вечір
15:30 Танці з Зірками
Броковіч»
19:00 Вісті у суботу
23:00 Д/ф «Катерина
19:45 Х/ф «Сільська
Фурцева»
історія»
23:30 Х/ф «Королева
00:00 Дивовижні
льоду»
жінки
01:35 Гаряча десятка
міфів

10
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:30 Крок до зірок
07:15 Моя земля - моя
власність
07:30 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:25 Корисні поради
08:40 Самбо України
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок
10:30 Країну - народові
10:55 Ближче до народу
11:30 Один на один. А. Яценюк
- С. Шустер
12:50 Караоке для дорослих
13:40 Шеф-кухар країни
14:40 КВК. Кубок Президента.
Перший півфінал
16:55 Золотий гусак
17:20 Маю честь запросити
18:05 Діловий світ. Тиждень
18:40 Життя зі Злагодою в
серці
18:50 Бенефіс О.Воробей
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Точка зору
22:00 Відкриття Х
Міжнародного кінофестивалю
«Покров»
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:00 Х/ф «Негідниця» 06:50 Квартирне

06:45 Великі махінатори
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Тисяча і одна роль
Армена Джигарханяна
10:00 Ронін з Дмитром
Видріним
10:40 Ф-стиль
11:10 Шамварі: територія
диких тварин
11:50 80 островів навколо
світу
12:20 Х/ф «Гедзь»
14:50 За сім морів
15:30 Арт Cіty
15:55, 20:00 Цивілізація
Incognіta
16:50 Невідома планета
17:55 Будь у курсі
18:30 Світ за тиждень
19:00 Великі махінатори
20:10 Кумири
21:00 Найвпливовіші
жінки світу
21:55 Таке спортивне
життя
22:15 Лідія Смирнова.
Жінка на всі часи
23:20 Х/ф «Хороші хлопці
носять чорне»

07:10 М/с «Вінкс

6:00, 8:30, 15:55

05:45 Х/ф «Чорна

07:45 Марійчин

питання

Мультляндія

стріла»

кінозал

07:50 Анекдоти по-

7:25, 14:20 Київ.

07:10 Сніданок із

08:05 Ремонт

українськи

Музика

Юлією Висоцькою

09:00 Лото-забава

08:30 Дача

8:00 СТН. Тижневик

07:20 Їмо вдома

10:20 М/с «Чіп і Дейл» 09:15 Дивитися всім
10:20 ОлімпіЛяпи
11:10 Кулінарна
11:30 Козирне життя
академія
12:00 Інший футбол
11:35 Чотири весілля
12:30 Наша Russіa
13:05 Х/ф «Ягуар»
13:50 Х/ф
15:15 Х/ф «Нічні
«Переможець
сестри»
ураганів»
17:40 Х/ф «Іспанський
15:50 Х/ф «Три ікси»
вояж Степановича»
18:45 Факти тижня з

9:30 Якісне життя

08:45 Караоке на

10:00 Столиця

Майдані

11:30 Вчися з нами

09:45 МастерШеф

11:40 Корисна

13:45 Х-Фактор

19:30, 23:30 ТСН-

Оксаною Соколовою

19:00 Передвиборна

тиждень

19:45 Останній герой

агітація

20:15 Мій зможе

21:05 Х/ф «Лисий

22:00 СТН. Спорт.

22:15 Світське життя

нянька»

Тижневик

00:15 Х/ф «Четвертий 23:10 Х/ф «Три ікси:
вид»

12:55 Блага звістка
16:15 Творчі проекти
М. Поплавського
17:05 Х/ф «Моє перше
кохання»

22:25 Х/ф «Випадкова
зустріч»

Новий рівень»

06:00 Срібний
апельсин
09:25 Школа доктора 06:40 Події
07:00 Х/ф
Комаровського
«Щасливчик Гілмор»
10:00 Неділя з
09:00 Ласкаво
Кварталом
просимо
11:05 Свати біля
10:00 Герої екранів
плити
11:30 Х/ф «Кавказька 11:00 Кращий кухар
на селі
полонянка, або Нові
12:00 Т/с «Дорожній
пригоди Шурика»
патруль»
13:25 Вечірній
13:00 Т/с «Злочин
квартал
буде розкрито»
17:45 Т/с «Синдром
15:00, 20:30 Т/с
Дракона»
«Інтерни»
20:00 Подробиці
15:30, 19:30 Т/с «Поки
тижня
цвіте папороть»
21:00 Т/с «Синдром
19:00 Події тижня
Дракона»
22:20 «Великий
23:15 Що? Де? Коли? футбол»
00:35 Х/ф
00:20 Т/с «Ментівські
«Мальтійський хрест» війни»
08:25 Глянець

розмова

19:00 Битва
екстрасенсів.
Апокаліпсис
21:50 Х/ф «Остання
роль Ріти»
00:15 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і
Лікаря Ватсона»

07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Зроби мені смішно
09:15 М/с «Кунг-фу
Панда: Дивовижні
легенди»
09:55 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:15 Шоу Кулі
11:15 Недільний офіс
12:15 Парад порад
13:25 Ближче до тіла
14:30 Т/с «Щасливі
разом»
15:50 Х/ф «Щоденники
принцеси»
18:05 М/ф «Шрек
назавжди»
20:00 ШоумаSтгоуон
22:05 Х/ф «Хлопцям це
подобається»
00:15 Х/ф «Жага
швидкості»

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 Феєрія мандрів
09:10 Вікно в Америку
09:35, 15:15 Політична кухня
10:10 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
16:15 Фактор безпеки
17:15 Палата
17:30 Новини Київщини
18:15 Вікно в Європу
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

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 Їжа без правил
11:00 Дачна відповідь
12:20 Весілля у
подарунок
13:15 Таємнича Росія
14:10 Своя гра
15:20 Розлучення поросійськи
16:20 І знову здрастуйте
17:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:50 Центральне
телебачення
22:20 Х/ф «Поцілунок у
голову»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Хід конем»
07:30 Смак
08:05 Служу Вітчизні
08:40 Смішарики.
Пін-код
08:50 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Т/с «Умови
контракту»
16:45 Великі перегони
18:30 Клуб Веселих і
Кмітливих
21:00 Недільний Час
22:00 Х/ф «Моя
божевільна родина»
23:45 Проти ночі
00:40 Елементарно

Пропоную послуги
хатньої робітниці
у м. Вишгороді
(1-2 дні на тиждень)
Тел: (097) 874-63-20

Запрошуємо
на постійну роботу
няню
в с. Хотянівка
Деталі за тел:
(066) 985-13-73,
(068) 201-74-92

06:20 М/с «Перчинка
Енн»
разу у Ростові»
06:45 М/с «Перерва»
07:10 М/с «Лунтік»
11:30 Легенди
07:35 Малята-твійнята
07:55 Телепузики
карного розшуку
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
12:00 Агенти впливу
Лунтіком
09:40 М/с «Чорний
13:00 Т/с «Розкол»
плащ»
10:40 М/ф «Дельфін:
15:00 Т/с «Кулінар»
історія мрії»
12:30 Х/ф «Іграшки»
19:00 Т/с «Каменська» 14:50 Містер Трололо
15:40 Х/ф «Джон Такер
23:00 Х/ф «Принцеса повинен умерти»
17:35 Х/ф «Гарфілд «
на бобах»
19:00 Альо, директор?
20:00 Т/с «Зайцев +1»
01:15 Х/ф «Крамниця
21:00 Дайош
молодьож
чудес»
22:45 Слава зі
Славєком Славіним
ТРК
22:50 Х/ф «Навіть не
«ВишеГрад»
думай»

07:35 Т/с «Одного

в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:25 Х/ф «Дітишпигуни»
12:15 Х/ф «Велика
пригода Оссі і Теда»
14:10 Дім на заздрість
усім
15:10 Т/с «А щастя
десь поряд»
19:00 КВК-2012
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Т/с «Корабель»

06:00 Руйнівники
міфів
09:00 Формула-1
11:00 Невідома Індія
13:00 Top Gear
15:00 Катерина
Фурцева
16:00 Зоя
Космодем’янська
17:00 Маргарита
Назарова
18:00 Х/ф «Ерін
Броковіч»
21:10 Х/ф «Краса поамериканськи»

Куплю
квартиру
Тел: (050) 353-29-09

06:20 Уся Росія
06:30 Сам собі
режисер.
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
Телегра
09:20 Місцевий час.
Вісті-Москва.
10:00, 13:00 Вісті
10:10, 13:30 Х/ф
«Шлях до себе»
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
ТРК
14:45 Рецепт її
«Више Град»
молодості
на постійну
роботу потрібні: 15:15 Сміятися
дозволяється
оператор;
відеоінженер; 17:15 Битва хорів
ведучий
19:00 Вісті тижня
програм
20:25 Т/с «Життя і
Тел:
доля»
(04596) 25-489 23:20 Недільний вечір

Безкоштовні оголошення

СТО ПОТРІБНІ на РОБОТУ:

ПРОДАМ

Ділянку с. Осещина, 10 сот. під забудову.
3 500 у.о./сотка. 098-0741775

2 лави соснові зі спинкам
Тел.: (050) 963-46-49

Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот. під
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. під
садівництво. 1 600 у.о./сотка. 098-0741770 забудову. 2 000 у.о./сотка. 098-0741774
Ділянку с. Нові Петрівці, масив «Ягоди», 15 сот. Ділянку м. Вишгород, 9 сот. під забудову.
під забудову. 38 000 у.о. за ділянку 067-7600073
60 000 у.о. за ділянку 067-7600073

На постійну роботу ТЕРМІНОВО потрібні:
— головний бухгалтер;
— бухгалтер.
Вимоги:
— з досвідом торгівельної та виробничої
діяльності;
— впевнений користувач ПК: 1С, 7.7, 8.2:с/х,
Exel, Word;
— вік — до 45 років.
E-mail: magnatapak@gmail.com
Запис на співбесіду за тел: (04596) 223-48

Ділянку м. Вишгород, «Дідовиця», 10 сот. під Ділянку/с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
31 000 у.о. за ділянку 096-9738455
забудову. 62 000 у.о. за ділянку 098-3086090
Ділянку с. Новосілки, 12 сот. під забудову. Ділянку/с. Новосілки, 1 га/під садівництво.
130 000 у.о. за ділянку 096-9738399
3 000 у.о./сотка. 096-9738399

Втрачене свідоцтво про право власності
на житло (м. Вишгород, вул. Мазепи, 12,
кв. 41), видане на ім’я Ольги Василівни
БУБЛИК та Івана Дорофійовича БУБЛИКА та
зареєстроване у Вишгородському БТІ за №
12/21 у реєстрі прав власності на нерухоме
майно (№ 2988024), вважати недійсним.

Ділянку с. Жукін, с/т «Інтернаціоналіст». 7 900 у.о.
за ділянку 098-0741770

1-кім. Київська, 18. 3/9 цегла,
40/20/9,5. 54 000 у.о. 096-9738404

1-кім. Симоненка, 7. 4/5 панель, 35/18/7.
47 000 у.о. 067-2911588

2-кім. Дніпровська, 4. 2/5 цегла,
40/26/6. 55 000 у.о. 098-0741688

3-кім. Кургузова, 11-а. 7/9 цегла,
71/44/10. 127 000 у.о. 098-3086090

3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
70/41,5/9,5. 95 000 у.о. 098-3086090

4-кім. Набережна, 4-а. 3/9 цегла,
81/51/8. 95 000 у.о. 096-9738399

гараж, вул. Кургузова. За
домовленістю. Тел: (066) 550-86-65

1-кім. кв. 46 м2/ремонт/7/9 пов., Погріб (цегла), ПСК «Весна», вул. Київська.
Кургузова, 3-б. Тел: (067) 319-77-40
1,5 на 2,2. Ціна договірна. 096-9738455

ЗДАМ В ОРЕНДУ

Ліжко-місця. Тел: (093) 613-34-43, (067) 435-97-94

2-кім. кв./ Дніпровська, 1. 4/9 цегла. 2-кім. кв. / Берізки, 6. 6/16 цегла, Складське приміщення.
65/40/12. Ремонт/Меблі. 3200 грн. + 85/50/14. Ремонт. Меблі. 4500 грн. + 215 кв. м. Рампа. Світло.
ком. послуги 067-7600073
ком. послуги 067-7600073
098-0741774

ТУТ МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА

Здається в оренду приміщення з обладнанням
у м. Вишгород, вул. Шолуденка, 5, під торгівлю
непродовольчими товарами. Тел: (067) 131-16-66

07:15 М/ф «Лис і пес»

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

— автослюсар;
— автоелектрик;
— спеціаліст з розвалу сходження;
м. Вишгород, вул. М. Спаса, 6.
(067) 366-41-17, (098) 655-44-44
(Віктор Олександрович)

Компанії «Гротто-Груп»
на постійну роботу потрібні:
— фарбувальники гіпсової плитки (чоловіки і жінки).
Оплата від виробітку — 3 500-5 000 грн/місяць;
— робітники (чоловіки). Заливка гіпсового розчину у
форми. Оплата від виробітку — 2 500-3 500 грн/місяць.
Робота в м. Вишгороді,
вул. Київська, 10 «Гротто Груп»
Дзвонити за тел: (044) 592-80-52

08:00 Журнал Ліги
чемпіонів УЕФА 20122013
08:45 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
09:55 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:15 Ульотне відео
по-російськи
13:45 Секретна
територія
15:55 Х/ф
«Двохсотрічна
людина»
18:50 Х/ф «16
кварталів»
21:30 ПроФутбол
22:45 Штопор.
Yesterday Lіve
00:10 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»

Будинок 100 м2/Старі Петрівці, двоповерховий. Ремонт/меблі. 900 у. о. + ком. посл. Тел: (067) 760-00-73

КУПЛЮ

Шановні мешканці Вишгорода
та Вишгородського району!
Центр «Кано» при Благодійному фонді «Святої Ольги»
м. Вишгород
набирає та надає послуги: гувернанток, нянь,
репетиторів, домробітниць, сиділок, кухарів,
помічників по господарству.
Послуги можуть надаватися як постійно, так і
одноразово.
Звертатись за адресою:
м. Вишгород, пр- т Шевченка, 7 а, прим. 122.
Тел.: (04596) 5-24-25, (044) 579-24-44, (095) 175-11-41.

2-кім. квартиру / Шолуденка, 6-в, 6-г. За готівку/ Терміново. 096-9738404

1 кімн. квартиру.
квартиру в ЖК «Ольжин Град».
Тел: (093) 499-98-86
Тел: (063) 298-14-88
1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря. 098-0741775
НАЙМУ

ІНШЕ
Юридичні послуги, будь-які правові питання.
Домашній майстер
Адвокат. Тел: (067) 184-18-55
Тел: (063) 100-90-08
Ремонтно-оздоблювальні роботи. Тел.: (098) 074-17-70
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Сантехнічні/зварювальні роботи,
Ремонт/встановлення/ перетяжка
електрика, лінолеум, ламінат, вагонка дверей, безпіщанка, відкоси, шпалери
(067) 945-06-40
(093) 451-63-04

Першій школі — 50!

Вишгород
Вітання
Учитель, перед іменем твоїм
дозволь схилити нам коліна!
Шановні педагоги всіх навчальних закладів м. Вишгорода!
Щиро і сердечно вітаємо вас з Днем
працівників освіти!
Дякуємо за багаторічну працю у вихованні підростаючого покоління. Спасибі
за любов і турботу до учнів.
Бажаємо вам міцного здоров’я, довгих
років життя, терпіння. Будьте щасливі.
Вишгородська
міська рада ветеранів
Олена МЕЛЬНИК,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
ФОТО — архів автора

Паралельно центральній вулиці міста, за високими тополями заховалась
будівля з чепурним подвір’ям, оточена
клумбами, що квітують з весни до перших заморозків. Та для доброї половини
жителів Вишгорода стежина до неї добре знайома: стежина до Храму Знань
– Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
оземний уклін тобі, рідна! Адже
невблаганний час настукав вже
золотих 50 літ. Як доброзичлива
господиня, гостинно відкриваєш двері дітлахам і дорослим. Твої затишні коридори та
класи випромінюють дитяче тепло, мудрість
десятиліть.
Одними з перших «ластівок», які налагоджували навчально-виховний процес у
початковій ланці школи № 1, були молоді,
завзяті, красиві вчительки, праця яких увінчалась великим успіхом. Встигали всюди: і
дітей навчати, і про сім’ю дбати, і власні таланти розкривати.
Це Євдокія Ісаївна Андрєєва, Раїса Василівна Жалибіна, Ганна Василівна Якимчак,
Ніна Миколаївна Катрюк, Анна Василівна
Бірюкова, Галина Михайлівна Безкоровайна, Лідія Антонівна Хондожко, Ганна Іванівна
Кабаненко, Тамара Василівна Березовська,
Тамара Костянтинівна Колесніченко, Віра
Миколаївна Козак, Галина Григорівна Рассолова.
Тривалий період керувала початківцями
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Освіти перший промінь
Валентина Олександрівна Усатюк. Більшість
із них, на жаль, пішли у вічність. Інші — на
заслуженому відпочинку. Та всі разом передали молодим педагогам свій учительський
талант, а учням — свої знання.
Та минув час, коли репутація першого вчителя була непорушною. Зараз дедалі
більше батьків намагаються піддати її аналізу у прагненні обрати для дитини найкраще.
Вчитель має бути авторитетом для учнів,
мати якості, які діти захочуть перейняти:
справедливість, завзяття, сумлінний підхід
до справи, жагу пізнання та прагнення до
кращого.
Вчителі початкових класів прагнуть право бути такими. Не один рік плідно працювали, примножуючи здобутки школи, Олена
Володимирівна Мусійчук, Світлана Вікторівна Крикун, Валентина Федорівна Сіваш,
Тамара Іванівна Лінська, Олена Вікторівна
Давиденко.
Нині з усмішкою, з трепетом і гордістю
приймають від щасливо-схвильованих батьків маленьке диво людської любові і ведуть
його у світ пізнання Катерина Миколаївна
Чабарай, Валентина Іллівна Михайлюк, Олена Іванівна Мельник, Тетяна Володимирівна
Грицик, Олена Андріївна Бойко, Олеся Дмитрівна Гачек, Тетяна Анатоліївна Солонікова
— вчителі 1-4 класів.
Не одне десятиліття ділиться з колегами фаховими секретами Катерина Чабарай,
запрошуючи на навчальні заняття та позакласні заходи. Валентина Михайлюк на уроках християнської етики вміло доносить до
ніжної, вразливої дитячої душі неоціненне
значення духовності. Запальна, наполеглива Тетяна Солонікова успішно оволодіває
новітніми формами та методами навчання,
заохочує дітей до опанування інформаційно-комунікативними технологіями, спрямовуючи їх на здобуття та обробку інформації,
націлює на більш корисне використання
можливостей техніки.
Вчить життєвим премудростям досвідчена Тетяна Грицик, яка власним прикладом
щодня доводить учням, що зовнішній вигляд
має відповідати закладу та створювати позитивне уявлення про людину. Не уявляють
учні та батьки уроків фізичної культури,
танцювальних композицій у позакласних

1 вересня 1995 року
заходах без енергійної, веселої вдачі Олесі
Гачек, яка і математиці навчить, і на ковзанах
кататися, і запальний танок затанцювати.
Нещодавно у школі започатковано інклюзивне навчання. Створити умови, оточити позитивною аурою, щоб дитина якнайшвидше адаптувалася до навколишнього
середовища, намагається Олена Бойко.
Саме такий творчий учитель, як Олена Андріївна, зуміє втілити в життя новітнє педагогічне завдання.
Ювілейного року до дружнього колективу вчителів початкової школи приєдналась
молодь – Інна Свідрук і Тетяна Сакада, які
відразу відчули підтримку, методичну допомогу з боку адміністрації та педагогічного колективу школи. І хоч молоді вчительки
роблять перші кроки на освітянській ниві,
та переконані, що не залишаться наодинці
з проблемами — завжди поруч мудрий наставник.
Цікаве та змістовне життя учнів молодших класів у шкільній дитячій організації
«Барвінкова країна», яка функціонує вже 9-й
рік. А щорічного вересневого ярмарку «Синьоокий вересень ходить полями, щедро
пригощає хлібом, плодами» з нетерпінням
чекають і малеча, і батьки, частина коштів від
якого йде на доброчинність.
Участь у різноманітних інтелектуальних

Осінні дарунки
Марина ЙОВЕНКО,
Людмила СТЕЦЕНКО,
учениці 7-А класу Вишгородської ЗОШ № 1,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник Валентина Яковенко)

та творчих конкурсах спонукає учнів до розвитку. Конкурси на кращого читця, художника, фотографа дають змогу виявити таланти
та схильності. Участь у спортивних змаганнях додає сил і здоров’я. Акції «Милосердя»,
«Допоможи другові», «Збережи шкільний
підручник», «Клас — затишок» дарують дітям
радість, відчуття власної гідності.
Екскурсії — знайомство з рідним краєм, зустрічі з почесними людьми міста, поетами, письменниками Вишгородщини, поїздки до музеїв столиці та походи до музеїв
рідного міста, до шкільного музею Бойової
Слави — не перерахувати всіх задумок творчого колективу.
Пам’ятаючи настанови старшого покоління, що тільки через особистість учителя
дитина переймає любов до наук, знань та
праці, вчителі 1-4 класів прагнуть завжди
бути найважливішим, найповчальнішим,
найживішим прикладом для учнів.
З нагоди професійного свята:
Про вчителя моє найкраще слово —
Як про людину, дану всім від Бога,
Бо все добро так щиро в серці світить
Найкращому створінню – нашим дітям.
Нехай почерк учительської долі буде
красивим, мажорними мелодіями співає
душа, найяснішими барвами сяє сімейне
благополуччя!

Солодка перерва
Христина
БАРАНОВСЬКА,
учениця 9-А ЗОШ №1
ФОТО – Настя
СКЛЯРОВА,
9 клас Технічного ліцею,
Школа журналістики
ЦТ «Дивосвіт» (керівник
Ольга Думанська)

ФОТО — Марина ЙОВЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Наша перша школа багата на традиції.
Щороку восени та навесні на шкільному
подвір’ї проходить традиційний ярмарок.
Ось і днями діти мали змогу відчути себе у
ролі продавців і покупців.
ого тільки тут тільки не було: найрізноманітніша випічка, торти, напої, цукерки і навіть канцтовари на «прилавках»!
Я, Марина, спекла піцу, яка мала великий успіх
— розійшлася враз!
Діти у вишиванках пропонували свої вироби
і дуже раділи покупцям. А це були не лише учні
й вчителі школи, а й батьки та небайдужі перехожі.

Ч

Ярмарок дав змогу школярам проявити свої кулінарні
здібності й водночас заробити
певні кошти.
У цьому році своєю активністю відзначилися учні
початкової школи. Вони завзято продавали свій товар,
і це допомогло їм чимало
вторгувати.
Зароблені гроші кожний
клас витратить на власні потреби, частина їх (50 грн від
класу) піде у фонд школи. Наш
7-А вирішив витратити кошти
на відзначення 50-річчя школи
та Дня ветеранів.
Цей ярмарок був одним
із найкращих. Адже на додачу
до гарного настрою і покупок
тут лунав гарний спів юнаків і
дівчат під гітару. Настрій у всіх
був пречудовий.
Чекатимемо наступного
ярмарку!

Наш 9-А з першої
вишгородської школи в
день щорічної ярмарки
робить солодкі перерви
учням та вчителям і покращує настрій усім перехожим,
пригощаючи
власноручною випічкою.
Кожен хоче випекти щось
Аня Улянченко з 2-Б:
таке, щоб усіх здивувати.
«Ми з мамою не тільки пекли,
діло йдуть бабуа й ковпака зшили»
сині рецепти, кулінарні книги і, звісно, – Інтернет.
Цього року столи ломилися. Я помічала щось новеньке і незвичне і
просила переписати рецепт, завела для цього спеціальний зошит.
Сподобалися мені маленькі смачні «піци», які, уявіть собі, робляться з бубликів! Записала я і рецепт печива «яєчня». На вигляд це справжня «глазунья» з бісквітного печива, залитого збитим з цукром білком,
а замість жовтків – половинки маринованих персиків.
Дійшло вже до того, що й хлопці почали кулінарними витівками
перейматися. Мій однокласник приготував такі кекси, що забути їхній
смак неможливо. Нашим козирем цього року був бісквітний торт із полуницею. Його придбала вчителька і потім дуже дякувала.

У

А Н Е К Д О Т И
Батько Вовочці:
– Двійку виправив?
– Виправив!
– А ну, покажи!
– Ось!
– Ну хто ж так виправляє? !
Дай – но сюди!
Вовочка – мамі:

***
–
Сьогодні
директор
запитував, чи є в мене
братики?
– І що ти сказав?
– Що я один.
– А він?
– Слава Богу!
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Катерина КОСІВ
Лідери об’єднаної опозиції «Батьківщина» продовжують запланований передвиборчий тур Україною. Уже з перших відвідин
регіонів стало зрозуміло, що стратегію обрано правильну. Бо тільки у живому спілкуванні з людьми вдається чіткіше окреслити
проблеми, які хвилюють народ. Це, як правило, питання, які потребують вирішення на
загальнодержавному рівні. Або, як заявляють лідери опозиції, «домашнє завдання на
завтра».
а Львівщині це земельне питання. Чіткої відповіді, що станеться із землею,
на котрій люди проживають, до цього
часу ніхто їм не давав. Тільки відмовки: мовляв,
є мораторій, тож хвилюватися не має жодних підстав.
Область дуже близько територіально до
Польщі, а там гектар землі коштує у межах 5 тисяч євро. А за гектар вітчизняного родючого чорнозему, якому рівних немає у всьому світі, нинішня влада вже призначила ціну – не більше 3 тисяч
гривень. Ба навіть ухвалила закон про Державний земельний банк і закон, який будь-якої миті
може розчинити ворота для іноземних багатіїв.
Відтак львів’яни зажадали від лідерів
об’єднаної опозиції недвозначного роз’яснення:

Н

Вишгород

Ні п’яді землі за безцінь!
новлять державну гарантовану ціну на землю на
рівні європейської. Така умова є у програмі розвитку села, котру «Батьківщина» має намір втілювати в життя, щойно прийде до законодавчого
органу влади. Арсеній Яценюк підкреслив, що
програма передбачає широку систему кредитування для молодих працьовитих людей, які готові
засновувати фермерські господарства.
На зустрічах із виборцями західних регіонів
лідери «Батьківщини» переконалися, що є чимало охочих господарювати на власній землі. Із
застосуванням новітніх технологій та передових
агрономічних прийомів. Досвід сусідніх країн
багато чого навчив українців. Однак вкладати і
сили, і кошти у обробіток землі вони поки що не
зважуються: їх стримує земельна політика нинішньої влади, стратегію якої важко збагнути.
Анатолій Гриценко на прес-конференції у
Львові вичерпно окреслив цю стратегію: вона
проста, як валянок у будь-якому питанні, а в земельному — тим більше: «Ви зараз не бачите плакатів «Скупимо всю землю» за підписом Януковича або Партії регіонів, натомість — стабільність,
добробут. Але насправді вони хочуть наші чорноземи вартістю в сотні мільярдів доларів прибрати
до рук. Віддати кільком сім’ям, прізвища яких у
топ-рейтингу Форбс: Януковичу, Азарову, Клюєву, Ахметову, Фірташу, Колесникову тощо».
Він ще раз наголосив, що опозиції вдалося

чим загрожує така політика. Голова Ради
об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк був з присутніми на прес-конференції відвертим: «Янукович і
Партія регіонів винайшли новий вид українського
земельного бізнесу, який належатиме тільки ПР».
Українці, власне, і самі добре розуміють, що
станеться, якщо раптом дадуть старт до розбазарювання землі. Чи можливо спинити таке свавілля? Іншим словом беззаконня у земельному
питанні назвати важко, і, якби було інакше, то нинішня владна верхівка не квапилась би зі зняттям
мораторію на продаж землі. Щоб скупити її за
копійки, трохи перечекати, а потім перепродати
її новим власникам — чи з Європи, чи з Америки,
чи з Ізраїлю.
Їм практично байдуже, що буде і з землею,
і з державністю, і з власним народом. Та сьогодні народу мало знати, чи можливо припинити свавілля. Людей турбує, як це зробити та хто
зважиться на таку боротьбу за власну землю?
Лідери Об’єднаної опозиції «Батьківщина» мали
відповідати — не декларативно чи популістськи,
а конкретно. Арсеній Яценюк озвучив конкретну
програму розвитку українського села, написану
фахівцями спільно з тими, хто працює коло землі,
фермерами нової формації.
Об’єднана опозиція, яка прийде до нового
парламенту, виступає і виступатиме за продовження мораторію на продаж землі доки не вста-

створити реальні перепони для введення ринку
землі з 1 січня 2012 року. І вона й надалі докладатиме максимум зусиль, аби продовжити мораторій на продаж безцінної української землі аж до
завершення президентських виборів. Жодного
клаптика землі за безцінь українці продавати не
мусять — така позиція «Батьківщини». Така позиція народу.

Зіркове ім’я

Не можу уявити брата сивочолим
До річниці визволення
України у 1944 р.

Станіслав КУРГУЗОВ, ветеран Великої
Вітчизняної війни, генерал-майор
медслужби у відставці
Йому було б сьогодні 85, та для мене
він завжди молодий, як на цій фотографії.
І назавжди пов’язаний з Вишгородом.
ого брата призвали до арміїї у
1942-му. Після прискорених курсів Київського артилерійського
училища (тоді воно було у м. Красноярську)
відразу лейтенантом відправили на Воронезький фронт — командиром взводу протитанкових гармат.
Восени 1943 року частини Радянської
Армії вийшли до Дніпра. Взвод Юрія Кургузова воював у складі 167 стрілецької дивізії
генерала Мельникова. 27 вересня під сильним артилерійським і мінометним вогнем
супротивника одними з перших переправилися через Дніпро — від Старосілля до
Вишгорода (в районі цегельного заводу).
Вогнем гармат (прямим наведенням) взвод
відбив численні атаки супротивника: знищено чотири вогневі точки, 120 солдатів і
офіцерів. Сьома контратака обірвала життя
мого брата. За відвагу й героїзм у боях лейтенанту Юрію Кургузову присвоєно звання
Героя Радянського Союзу посмертно.
Юрій похований у братській могилі в
сосновому бору. До меморіалу приходять і
приїжджають родичі загиблих воїнів, вдячні
нащадки. У липні 1961 року приїхав сюди і
я. Влітку 1967-го — шкільна подруга Юрія

М

Грози у жовтні — не рідкість

Клера Орлова, поклала на мармурову плиту
квіти, тихо плакала — прощалася зі своїм
першим коханням.
Вишгород став і для мене рідним. Я
живу на вулиці, що названа ім’ям мого брата. Юрію Кургузову присвоєне звання «Почесний громадянин Вишгорода». У першій
вишгородській школі в музеї 167 стрілецької дивізії є його фотографія. А жителі Лебедівки (спасибі їм) доглядають за братською
могилою, де він похований.
Я написав повість про життя й подвиг
мого брата, який загинув смертю хоробрих,
і подарував екземпляри учням Лебедівської
ЗОШ та Вишгородської ЗОШ № 1, а також
музею «Битва за Київ у 1943 році». Адже
солдати Перемоги живі, поки ми зберігаємо
пам’ять про них. Завершити хочу віршами Н.
Щербака:
Стань у могилы, друг, и послушай
Шорох листьев и моря прибой.
Здесь похоронен Юрий Кургузов —
Двадцатилетний славный герой.
Он от поганцев край наш очистил,
Первым из первых форсировал Днепр.
Пушечным боем бил он фашистов,
Рвал у столицы ворога цепь.
Пусть хоть во сне тебе все приснится:
И Староселье, и дачи, и лес,
И, как зарница, — новая ГЕС.
Алый флаг на ГЕС и на шлюзе
Мы зажигаем вечным огнем
И о тебе, наш Юрий Кургузов,
Мы эту песню сегодня поем!

Погода

Наші читачі занепокоєні незвичним явищем. Другого жовтня
над столицею і над Вишгородом пройшла сильна гроза зі зливою.
Потоки води заливали вулиці, гриміло, на дорогах виникли затори.
Начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру України Людмила
Савченко у коментарі Кореспондент.net пояснила, що грози у жовтні не
є рідкістю, що це — звичне явище.
Reuters
Отже — звикаймо!

Календар
6 жовтня — Всесвітній день охорони житла
1701 — Києво-Могилянській колегії надано статус академії
1927 — у Нью-Йорку відбулася прем’єра першого звукового фільму
1975 — команда «Динамо» (Київ) стала володарем Суперкубка Європи
Народилися:
1910 — Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН
Іменини: Антон, Іван, Йосип, Роксолана
7 жовтня — Всесвітній день посмішки
1806 — в Англії вперше запатентовано копіювальний папір
1952 — отримано патент на штрих-код
1958 — радянський супутник зробив перші знімки Місяця
Народилися:
1885 — Євген Червинський, український архітектор
Іменини: Марія, Марк, Клавдія, Владислав
8 жовтня — День юриста
1886 — Харківська міська публічна бібліотека прийняла
перших відвідувачів
1914 — уперше в ході Першої світової війни застосовано
бомбардувальну авіацію
1991 — Верховна Рада України ухвалила закон про грома-

Цей день в історії
дянство України
Народилися:
1916 — Олекса Булавицький, український живописецьпейзажист імпресіоністського спрямування
Іменини: Герман, Пелагея, Микола, Сергій
9 жовтня — День художника; День працівника державної санітарно-епідеміологічної служби; Всесвітній
день пошти
1874 — створено Всесвітній поштовий союз
1928 — у Львові засновано греко-католицьку богословську академію
1991 — зареєстровано Союз молодіжних організацій
України, створений замість комсомолу
Народилися:
1975 — Андрій Водичев, український актор Львівського
театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії
Іменини: Єфрем, Тихон, Ілля, Михайло
10 жовтня — Всесвітній день психічного здоров’я;
День працівників стандартизації та метрології
1933 — у США надійшов у продаж перший у світі пральний
порошок
1943 — британський письменник Джордж Оруелл вперше
вжив термін холодна війна (есе «Ви і атомна бомба»)
1990 — київські студенти оголосили голодування з вимо-

Багато зіркових імен формують творче
високопрофесійне педагогічне «Сузір’я». І
одне із найяскравіших — ім’я Наталії Григорівни Ясь. Без неї не уявити Вишгородську
спеціалізовану школу.
перших днів заснування закладу працює тут учителем української мови та
літератури. На сьогодні — досвідчений
педагог-методист, наставник, вихователь, діяльність якого відома далеко за межами району
і області, перед яким випускники лише вдячно
схиляють голови при зустрічі.
Кожного дня Наталія Григорівна натхненно
творить урок, як талановитий артист примушує
тремтіти дитячі серця від передчуття нових відкриттів, зустрічей із незнайомим і таємничим. У
спілкуванні з дітьми по-материнському турботлива, щира і надзвичайно вимоглива. Самовіддано і захоплено опікується шкільним театром
«Оберіг»: сама пише сценарії, проводить репетиції, шиє костюми, добирає декорації…
Усе віддячується живим вогником у дитячих
та юнацьких очах, нестримним бажанням знову
і знову працювати, якого так мало у нинішньої
молоді.
Тож у день професійного свята колеги,
батьки, вдячні учні бажають Наталії Григорівні
здоров’я, сімейного затишку, натхнення та нових звершень!

З

гою незалежності України
Народилися:
1882 — Михайло Бойчук, видатний український художник,
основоположник бойчукізму
Іменини: Павліна, Гнат, Зінаїда, Марк
11 жовтня
1881 — житель штату Північна Дакота (США) Девід
Х’юстон запатентував фотоплівку
1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів на виборах
1918 — у Франції представлено перший радіокерований
політ (тривав одну годину, літак подолав відстань 100 км).
Народилися:
1942 — Володимир Яворівський, український письменник, політик
Іменини: Марія, Харитон, Олександра, Никон
12 жовтня — Всесвітній день захисту зору
1863 — у Женеві утворено Міжнародний Червоний Хрест
1947 — у західних областях України розпочалася наймасовіша за повоєнний період депортація українців
1956 — створено Міжнародне агентство з атомної енергії
(МАГАТЕ)
Народилися:
1860 — Софія Тобілевич, українська письменниця-перекладачка
1937 — Степан Хмара, український політик
Іменини: Веніамін, Софія, Карпо, Жанна

Молодіжний квартал

Вишгород

ФОТО — архів газети «Вишгород»

Перехід із загальної школи до Технічного ліцею
для мене був початком нового, цікавішого життя.
Тут усе було інакше — і стосунки між учителями й
учнями (до нас ставилися, як до рівних), і міжучнівські відносини (через 10 років нам радісно зустрічатися і є про що поговорити не лише у соцмережах), і, безперечно, якість знань та позакласне
життя. Та найперше — сімейна, тепла атмосфера,
яка виникає тоді, коли невелика кількість учнів, і
педагоги індивідуально працюють з кожним.
років ліцей зустрічає таким, яким
запам’ятали його я і усі мої однокласники,
дружною родиною.
Напередодні Дня Вчителя я заглянула у сьогоднішні ліцейні класи і познайомилась з учнями, поцікавилась – що для них найцінніше в педагогах:
— Наші вчителі дозволяють дискутувати, вчать нас
мислити. Ян (11 клас).

15

Байка

Лисичка з кумом Вовком
У Ведмедя рибу вкрали.
Сіли разом коло річки
Та й порозмовляли:
«Ти, мій куме, найгарніший,
Найсильніший із вовків.
Я таких не зустрічала
Протягом своїх років!»
«Ну, а ти, кума Лисичко,
Маєш найгарніше личко.
Найхитріша серед всіх —
І дорослих, і малих…»
Довго теревенили…
Аж Ведмідь до них прийшов.
Став про рибку їх питати,
Поки… кістки не знайшов:
«Хто рибу вкрав і з’їв?
Зараз дам вам стусанів!
Якщо негайно не зізнаєтесь —
Навік з життям ви розпрощаєтесь!»
«Послухай, братику, —
Тут обізвалася Лисичка. —
Це Вовк зробив!
Ти не чіпай сестричку.
А я ж йому казала
Такеє не робить,
Бо на життя собі
Потрібно заробить!»
Так часто у житті буває:
В одну годину — кум,
А в іншу — вже немає.

— Вчителі ліцею — кваліфіковані спеціалісти. Михайло (10 клас).
— У нас невеликий затишний навчальний заклад,
де усе по-домашньому. Це для мене і для всіх друзів
великий плюс. Іра (11 клас).
— Тут вчителі приділяють увагу кожному учню більше, ніж у звичайній школі. Даша (10 клас).
— Я рада, що відновилась співпраця з «КПІ», і ми
зможемо якісніше підготуватися і вступити до цього
вузу. Практично у кожного з нас буде нагода заробити
додатково до 20 балів. Валерія (11 клас).
— Ми зичимо нашим вчителям здоров’я та гарних
учнів. А також пам’ятаємо тих, хто сьогодні не працює
в ліцеї. Олександре Волошин, Вікторіє Листопад, нам
вас не вистачає! (Учні 11 класу).
— Від себе та усіх ліцеїстів щире спасибі за те, що
наші вчителі наполегливо та невтомно, урок за уроком відкривають для нас світ науки й життя, бажаю їм
здоров’я та терпіння. Президент ліцею Євгеній Чернецький.
Далі буде

Лариса Савчук, директор Технічного ліцею НТУУ
«КПІ» м. Вишгорода:
— Ті, хто працює поруч,
насамперед — люди. Тому,
вітаючи колег із професійним
святом, бажаю їм людського
щастя, щоб усе було добре в
сім’ях. А коли вдома все так,
це відчувають і діти, і колеги.
А ще зичу наснаги — адже
без перспективи і прагнення
мети досягнути чогось дуже
важко і людині, і навчальному
закладу. А якщо є перспективи, то людині, звісно, легше
реалізуватись у колективі.
Є така надбавка «За престижність педагогічної праці».
Бажаю, щоб ця престижність була не лише на папері,
а й у свідомості дітей і батьків.

Вчитель очима учнів
Юні журналісти гуртка міського центру творчості «Джерело» та опитані
ними до Дня працівників освіти однокласники так відповіли на одне з запитань анкети — яким має бути вчитель і
кого конкретно шанують вони найбільше. Не називаємо прізвищ учнів з тієї
причини, що це неетично і буде схоже
на підлабузництво.
В‘ячеслав, 11 р.:
— Вважаю, що вчитель має бути розумним і ввічливим.
Наприклад, таким, як наша вчителька
Ірина Василівна. Пояснює новий матеріал
дохідливо. Гуморна, класна, весела, цікава. І зовнішньо гарна. А ще справедлива і
не задає багато домашніх завдань.
Руслан, 11 р.:
— У мене кілька улюблених вчителів
— Леся Володимирівна, Олена Іванівна,
Оксана Юріївна, Ірина Василівна. Якщо
сказати одним словом про них — то всі
вони добрі, урівноважені, намагаються донести до нас суть кожного предмета. Мені
приємно вчитися у школі, де працюють такі
педагоги.
Катя, 11 р.:
— Ідеальний вчитель — добрий, веселий і той, хто ставить 12 балів. Для мене це
Віра Григорівна, Любов Миколаївна, Ірина
Василівна. Справжній вчитель має бути
справедливим, чуйним, розумним, добрим, має любити та поважати учнів, ставитися до них, як до рідних.
Ілля, 11 р. :
— Ірина Василівна — мій ідеал вчителя.
Вродлива, ввічлива, не галасує при критичних ситуаціях, а прагне розібратися,

Подорожуємо Україною
Ірина ЯКОВЕНКО, учениця 8-А класу
гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики Центру творчості
«Джерело»
(керівник гуртка Валентина Яковенко)
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Літні канікули — чудова пора для
мандрівок. І першою моєю поїздкою
стала подорож у м. Старокостянтинів,
що на Хмельниччині.
З ним пов’язано багато моїх ще
зовсім дитячих спогадів. Тут живуть
мої дідусь і бабуся, до яких люблю
приїжджати на канікули і які завжди
мені раді. Тут є і моє улюблене місце
— невеличкий парк з дитячими атракціонами.
оча найбільше мені подобаються не тутешні розваги, а…
просто люблю сісти на лавку і
поринути у дивовижний світ природи,
відпочити душею, забути про свої неве-

Х
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У гімназіїї «Інтелект»

Щаслива дев’ятка гуртка журналістики
міського ЦТ «Джерело» минулого навчального року
визначити невинних і спокійно пояснити
хто з них не правий. А ще вона допомагає
нам справитись із домашнім завданням у
школі, щоб удома у нас біло більше вільного часу для інших занять.
Вчитель має бути охайним, гарно одягненим і зачесаним. Неприємно дивитись
на нечепуру.
Владислав,11 р.:
— Спокійний, розумний, любить дітей
— такий для мене ідеальний педагог. Наша
Віра Григорівна — строга, справедлива,
всіх тримає «у жмені», але це не заважає
нам її любити і поважати.
Артем, 11 р.:
— Хороший вчитель — це той, хто не
кричить на учнів і не ображає їх. Дохідливо пояснює новий матеріал, не ставить

ФОТО — архів гуртка журналістики

Ярослава БЕНЬ

Олександра ПОЖДЕМА,
учениця 8-А класу
Вишгородської ЗОШ № 1,
гурток журналістики
Центру творчості «Джерело»
(керівник гуртка —
Валентина Яковенко)

2012 року

У ліцеї, як удома

15 років ліцею

Лисичка й Вовк

6 жовтня

низьких оцінок, не скаржиться на поведінку учня батькам, а сам уміє підтримувати
дисципліну в класі.
Валентина Яковенко:
— Як бачимо, риси ідеального вчителя для більшості учнів однакові — добрий,
справедливий, веселий, який не задає багато домашніх завдань. Але щоб так було
в дійсності, учні мають поводити себе на
уроках і перервах також ідеально (чи це
реально?). Якщо вони розуміють, яким має
бути гарний вчитель — то хоча б на мить
повинні поставити себе на його місце. А
коли виростуть і оберуть цю професію,
хай не забудуть, яким має бути ідеальний
вчитель, і постараються відповідати своїм
сьогоднішнім вимогам.

На гостину до рідних…
личкі, ще зовсім дитячі турботи. І, звичайно, помріяти…
Саме місто Старокостянтинів дуже
цікаве, хоча не має великого попиту у туристів. Мене вражає його історія, рештки
замку князя Костянтина Острозького. Це
завдяки йому виникло місто, яке й назвали на його честь.
Про це написано книгу «Старокостянтинів». Її автори — історики-краєзнавці,
учасники Великої Вітчизняної війни Микола Євтушок і Василь Мех.
«…У ранковій тиші в тумані двох річок
— тихоплавної Случі та її притоки Ікопоті
— народжується світанок. Крізь його рожеву млу ледь вимальовуються контури
старовинного замку. Саме він 450 років
тому поклав початок древньому місту
Поділля, що зветься Староконстянтиновом...», — так з любов’ю автори розповідають про нього.
До речі, у вересні цього року місту виповнився 451 рік!
А неподалік від Старокостянтинова є

невеличке село Стецьки. Навколо — дивовижний, хоча й невеликий за розміром
ліс. Зайшовши до нього, ніби потрапляєш у казку, у неймовірне буяння літа. Ось
криничка, з якої люди беруть воду. Ось
невеличка річечка, котру облюбувала
сім’я лебедів — мама, тато та їхні восьмеро діток. Батько турбується про їхню
безпеку, а мати доглядає за кожним.
Все, як у гарній родині.
Ми погодували птахів хлібом і довго
милувалися ними…
Таких куточків багато в наших містах
і селах. І від зустрічі з ними отримуєш
більше, ніж від безглуздих розваг чи якихось комп’ютерних ігор.
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Віражі на колесах
Усе, що потрібно, —
велосипед, вправність і трішки наполегливості

ФізкультУРА

(Початок на стор. 1)
Дівчата: 1 місце — Ірина Юр (м. Київ), 2 місце
— Ганна Чижик (м. Вишгород), 3 місце — Світлана
Лисенко (м. Вишгород).
У номінації «Еліта»
Юнаки: 1 місце — Віталій Зубченко (м. Київ), 2
місце — Андрій Кавроцький (м. Київ), 3 місце — Антон Кохан (м. Київ)
Дівчата: 1 місце — Єлизавета Томашевська
(м. Київ), 2 місце — Світлана Крамчанінова (м.
Вишгород), 3 місце — Анастасія Якимова (м. Київ).
«Маршали»: Максим Калмиков, Олександр
Серебряков, Іра Ra Джуно, Юра Макаренко, Діма
Оніщенко, Роман Микитчик, Олексій Євстратор,
Мілан Котєв, Андрій Мадан, Міша Nm Ch, Саша
Пильгун, Оксана Матвейко, Петро Колесніков, Вітя
Внуков, Юра Мазур-Федорчук, Іра Рвачева, Максим Бесараб, Дар’я Аврутова, Маша Данилова та
Оля Helga також велике дякую організаційному відділу Вишгородської міськради: Юрію Ткаличу, Любі
Лисенко та Юлі Нам’ясенко.
Олексій Ростовський,
голова ГО «АпТаун»:
— Дякую всім учасникам і тим, хто допомагав
організувати гонку, а також погоді за те, що випробувала нас на витривальість. Без цього, мабуть,
не було б стільки яскравих вражень, особливо для
аматорів! Траса була важкою. Деякі ділянки швид-

ше було подолати пішки. На асфальті відчували
себе шосейними гонщиками, без нього не закольцували б маршрут з технічно складними ділянками. Ну, і звичайно ж цвях програми — 4х-рівневий
спуск біля паркану ГАЕС! Особливо у дощ! У багатьох учасників розширювалися очі від усвідомлення того, що зараз доведеться стрімголов стрімглав
і ніщо, ніхто тебе не зупинить, навіть гальма. Але
група підтримки підбадьорювала, викликала сміх
у гонщиків і здавалося, що їм було навіть приємно
упасти з велика, а потім піднятися з посмішкою на
обличчі. Ось такий він — вишгородський ландшафт.
Намагалися все добре організувати. Дякую і
районній ЦРЛ за швидку допомогу та працівникам ДАІ. І звісно нашому міському голові Віктору
Решетняку. «Маршали» — молодці, контролювали
спецділянки під дощем і вітром, за що їм окреме
спасибі!
Ну, і кілька слів на майбутнє. З урахуванням всіх
дрібних проколів обіцяємо, що наступного року
медалхантерства не буде.
Р.S. Учасники відзначили високий рівень
організації велогонки та відмінний ландшафт.
Тому наступного року очікується більша кількість велосипедистів із різних куточків України.
Адже справа навіть не у перемогах і кубках, а в
тім, що у спортсменів-ентузіастів спільна мета
— прагнення до здорового способу життя.

Для батьків і керівників

«Фефектів фікції» у них немає
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Не лякайтесь, це не про порушення
законності. Це про подолання порушень
мовлення та їх попередження засобами корекційного навчання та виховання.
Логопедія — один із розділів спеціальної
педагогіки, що вивчає причини, механізми, симптоматику, плин, структуру таких
порушень.
а цією, на перший погляд, довжелезною добіркою розумних термінів — суспільна проблема: загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) у дітей
прогресує з кожним роком. ЗНМ буває трьох
рівнів: коли діти погано розмовляють, коли
розмовляють із затримкою і коли… не розмовляють взагалі.
За популярними нині розмовами про дітей-індиго, кришталевих (які спілкуються з
навколишнім світом поглядом, рухами, думками) тощо — серйозна тема для роздумів.
Екологія, стреси, спосіб життя підлітків, які
дорослішали у період тотальної «свободи»
(«пивне» покоління незалежності) дали «результат» — дітей, з якими важко вихователям
у дитсадках та вчителям початкових класів.
Не раз «дряпало» зір: юна мама з цигаркою над возиком з немовлям, поруч — такий
самий юний тато з повною торбою пива (привіт правоохоронцям!) розклався на лавочці,
під якою самостійно, тобто без нагляду старших, вовтузиться «нащадок». Молоді батьки
мало приділяють уваги своїм дітям: казки не
читають, у розвиваючі ігри не грають, віршиків з ними не вчать. І це масово!
Дитина погано розмовляє чи зовсім мовчить, а батьки ще й занижують її самооцінку
уникають замість допомоги: «Та він не вміє
це говорити!» Між тим, вже у середній чи
старшій групі дитсадка такі дошкільнята соромляться своєї вимови, уникають ігр і занятть, свят і ранків. Вони невпевнені у собі і
не хочуть напружуватися, щоб правильно вимовити слово, фразу, текст. Це формує неохоту працювати, негативізм, агресію.
У містах бракує дитячих садків, а у селах
значна кількість дошкільнят просто неорганізована. І коли такі діти йдуть до першого
класу, починаються проблеми — а їх можна
уникнути, вчасно звернувшись до фахівця.
Завідувачка районної медико-психологічної консультації Жанна Кондратюк розказує, що є й інші батьки дітей з проблемами
мовлення — турботливі, відповідальні, котрі
просто не мали можливості або не знали, з
чого почати. Між тим, лише останнього року
розширено мережу логопедичної допомоги
у дошкільних навчальних закладах району —
і за цей час з’явилися шість нових фахівців.
Шороку з 1 по 15 вересня та два тижні у

З

травні логопеди обстежують вихованців дошкільних (ДНЗ) та учнів загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) міста й району: класи початкові (та, за бажанням адміністрації, у
невеличких школах — усі).
Ось вереснева міська статистика:
ДНЗ «Сонечко»: обстежено 140 дітей.
Виявлено: заїкування — 1, фонетичний недорозвиток мовлення (ФНМ) — 69, загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) 1-3 рівнів
— 18. Прийнято для корекційної роботи — 14
(інші — на черзі, тож далі — буде).
ДНЗ «Золотий ключик»: із 104 вихованців у 11 — ФНМ (старша група), 58 (молодша і середня групи) мають фонетико-фонемативний недорозвиток мовлення(ФФНМ),
один — заїкується. 15 дітей прийнято для
корекційної роботи.
ДНЗ «Чебурашка»: обстежено 132 дитини. Виявлено: ФНМ – 10, ФФНМ — 81, ЗНМ
1-3 рівнів — 15, заїкування — 1, стерта форма дизартрії — 1. Прийнято для корекційної
роботи — 20.
ДНЗ «Ластівка»: із 88 осбтежених фахівцями-логопедами вихованців шість мають
фонетичний недорозвиток мовлення, 41 —
ФФНМ, у чотирьох загальний недорозвиток
мовлення 1-3 рівнів. 15 дітей прийнято для
корекційної роботи.
І це ще не всі діти були у групах!
Дизартрія кількох видів (каша у роті, парез або параліч язика), заїкування бувають
вродженими чи з’являються внаслідок стресів. Нині це дуже розповсюджені вади мовлення у дітей, наголошує Жанна Кондратюк.
А батьки не звертають на це уваги чи не
зовсім розуміють проблеми дітей і для чого
потрібен логопед. Між тим, у вишгородських
дошкільних навчальних закладах логопеди є.
У «Сонечку» проводяться індівідуальні
(10-15 хвилин) та групові (20-30 хвилин) заняття один-два рази на тиждень (при нормі
— через день). Логопедичний пункт відділу
освіти при ДНЗ «Золотий ключик» охоплює
ще«Ластівку» і «Чебурашку». Забезпечення
посібниками та дидактичними матеріалами
задовільне. Окрема інформація для батьків
є у спеціально оформлених куточках: вдома
обов’язково слід закріпити навички мовлення, отримані у дитсадку. Дві наради логопедів-дефектологів пройшли на базі райвідділу
освіти.
Завідувач «Золотого ключика» Світлана
Омецинська облаштувала кабінет районного
логопедичного пункту новими меблями. Та ж
у кабінеті мають бути і спеціальні посібники,
ігри, зонди для постановки звуку. Це вартісні витрати, котрі держава у повному обсягу
забезпечити не може. За власний кошт методистів, дитсадків чи батьків це питання потроху вирішується.
Проблема
ця
дуже
важлива,
і

Людмила Левченко, Зоя Бондаренко та Жанна Кондратюк
розв’язувати її вкрай необхідно саме на державному рівні. Чи варто пояснювати, що недорозвиток мовлення веде до недорозвитку
особистості, а відтак — суспільства?
За будь-якого дефіциту бюджету держава має знайти кошти на фінансування
спеціальних програм і ставок для корекційних педагогів, дефектологів, логопедів
у дошкільних, позашкільних навчальних та
медичних закладах (для тих малюків, що не
відвідують дитсадок).
Пам’ятаєте кінофільм «За сімейними обставинами»? Приватний логопед не вимовляв половини звуків. На відміну від комедійного героя, наші районні фахівці не мають
фефектів фікції (дефектів дикції — Ред.).
Логопед ДНЗ «Сонечко» Людмила
Левченко — молода, енергійна. Бакалавр
(закінчила чотири курси Національного університета ім. М. Драгоманова (інститут корекційної психології та педагогіки).
Розклад роботи (працює на півставки):
вівторок: 11:00 — 12:00,
середа: 15:00 — 17:00, 17:00 — 18:00
(консультації для батьків)
четвер: 11:00 — 13:00,
п’ятниця: 11:00 —13:00, 15:00 – 17:00.
У логопедичному пункті відділу освіти
(читай — у «Золотому ключику», «Ластівці» і
«Чебурашці») працює Зоя Бондаренко. Попри молодий вік і зовсім юний вигляд мама
вихованця «Золотого ключика» має вищу
освіту (університет ім. М. Драгоманова) та
сім років робочого стажу. Працювала у ДНЗ
№ 611 м. Києва для дітей з тяжкими вадами
мовлення (група ЗПР – затримки психічного
розвитку).
Коригує вади мовлення та спілкування:
ДНЗ «Золотий ключик» — понеділок, середа: 9:00 – 13:00;

ДНЗ «Чебурашка» — вівторок, п’ятниця:
9:00 – 13:00;
ДНЗ «Ластівка» — четвер: 9:00 – 13:00.
Обидва фахівці — дуже активні та грамотні. Застосовують нові методики, користуються Інтернетом, досвідом старших колег. На
запитання: «Чому обрали такий фах?» — посміхаються: «Любов до дітей і відчуття того,
що твоя робота потрібна.
Найрозповсюдженіші дефекти мовлення
— свистячі (с, з, ц), шиплячі (ш, ж, ч), сонорні
(р, н, л) звуки. Бувають важкі для дітей задньоязикові (к, г, х).
І коли після тренувань є результат — чуєш
звук, що прорвався, бачиш очі дитини — це
не передати словами! Діти біжать до мами з
радісним криком: «Д-р-р», голосно вітаються: «Др-р-растуйте!», стають активнішими на
заняттях у дитсадку, сміливіше спілкуються
з однолітками й дорослими, краще адаптуються в дитячому колективі».
Логопед-дефектолог — затребувана
спеціальність. Чимало вишгородських дошкільнят із системними порушеннями мовлення — у спеціальних закладах Києва. Їм
потрібен логопед-дефектолог і корекційний
педагог щодня.
Чимало логопедів-дефектологів звільняються з роботи, бо зарплати мізерні. Між
тим, у великих дитсадках і школах потрібно
вводити не півставки, а прийнамні ставку.
Так само, як і у районних медичних закладах.
Не секрет, що батьки-заробітчани часто-густо залишають своїх дітей у батьків у селі, і про
дитсадок там не йдеться — з різних причин.
У Вишгороді вкрай необхідно відкрити
логопедичний сад — і він буде заповнений,
стільки нині дітей, які потребують спеціальної допомоги та можуть і повинні стати повноцінними членами суспільства.

Людина

Вишгород
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«Груші з мого саду»
Марта КВІТКА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Сьогодні, вшановуючи педагогів, ми
згадуємо й тих, кого немає з нами, але
кому ми зобов’язані найкращими своїми
вчинками, думками. Бо мимоволі рівняємось на них, і досі оцінюємо складні ситуації з їхньої точки зору, та намагаємось
чинити так, як би вчинили вони. Це ті, про
кого ми можемо сказати, — Педагог з великої літери.
аким був і Василь Іванович Скибинський — заслужений вчитель України,
тренер-наставник, активний спортсмен — до останніх днів виступав за збірну
міста з волейболу — головний суддя багатьох
змагань, що відбувались у місті. А ще — відданий чоловік і турботливий батько: виховав сина
та доньку особистостями, порядними людьми.
Він ніколи не зайде до редакції після змагань, щоб написати про те, як вони відбувались

Т

Марта КВІТКА
ФОТО — автор

У свої 26 років Людмила Вологдіна встигла
закінчити хореографічне училище у Чернівцях,
Київський університет культури і мистецтв, стати кандидатом у майстри спорту з художньої гімнастики, вийти заміж за коханого чоловіка і народити первістка Сашуню.
Вишгороді усього два роки — родина купила
двокімнатну квартиру в «Ольжиграді» — допомогли батьки. До цього Людмила працювала на Оболоні — у спортшколі.
Оскільки художня гімнастика — її вічне покликання, то попри те, що Сашку лише півтора роки і вона
до 3-х років могла б спокійно доглядати синочка вдома, душею рвалась на роботу. Знайшлося місце у
Вишгородській районній спортшколі, куди залюбки її
прийняли тренером і де вона зараз веде дві групи дівчаток.
Людмилу ми зустріли на центральній площі міста,
біля пам’ятника Борису і Глібу, серед молодих мам з
дітьми — це взагалі їх улюблене місце. Вона була з
Сашком і з собачкою Діною, що невідступно слідувала за ними. До речі, безпорідне абсолютно біле щеня
купили чотири роки тому на Хрещатику. Діна відплачує господарям відданістю та любов’ю — чужих під-
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Пам’ятаємо

і хто переміг. Бувало, що не встиг написати на
роботі і писав у редакції, на краєчку столу —
серед наших численних паперів - довго і старанно. А потім поспішав до автобусу на Димер
— у Нових Петрівцях після батьків залишилась
хата та невеличкий сад з яблунями, грушами,
вишнями…
Він щиро роздавав плоди свого саду знайомим, друзям, як сказав директор КП «УФКС»
Вишгородської міськради, його тезка Василь
Колобов — «годував нас, і такими смачними
були ці яблука та груші від щирої Василевої
душі».
Він був порядною і відповідальною людиною — саме з його ініціативи та за підтримки
міськради, В. Колобова у місті було відкрито
дитячу спортивну школу, де сьогодні тренуються з 7 видів спорту. У нього були два улюблені види — футбол і теніс. Навіть у останні
свої дні тренував учнів.
Василя Івановича високо цінували як фахівця і у спеціалізованій школі «Сузір’я», де

працює його дружина Любов Василівна, і у
технічному ліцеї НТУУ «КПІ», і на останньому
місці роботи — в міському управлінні з розвитку фізичної культури та спорту. Не лише як педагога, спортсмена, а й як здібного тренеравихователя. З його думкою завжди рахувались
— він обстоював її попри ранги і титули. Але
коли був неправий — визнавав це, примовляючи «корона з мене не впаде».
Останні три роки він боровся за життя. Невідомо, що стало причиною його невиліковної хвороби — чи далекий 1986 рік, коли організовував разом з іншими вивезення дітей
із Прип’яті й отримав високу дозу радіації, чи
інші обставини — нам вистачає переживань,
а душа у В. І. Скибинського була, як губка, що
всмоктувала все, що відбувалось навколо.
Інвалід першої категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи, він не витримав сеансів
хіміотерапії і залишив цей світ — всіх нас, хто
шанував і любив його і кому його завжди не вистачатиме.

пускає, але грається лише зі своїми.
На прохання — продемонструвати хоч якийсь елемент художньої гімнастики — Людмила не відразу погодилась (засоромилась знайомих). Однак відійшли
на кілька кроків до ялинок, і вона спокійно сіла на…
шпагат.
Тобто зберегла чудову фізичну форму. До речі,
гімнастика допомогла їй відносно легко народити дитину. На переконання молодої жінки, цей вид спорту
виховує витривалість, цілеспрямованість, загартовує
фізично і робить неперевершено граційною дівочу фігуру.
Це добре розуміють мами вихованців Людмили
та й самі юні гімнастки. До груп приймають з 4-х до 7
років. При особливому бажанні — і старших дівчаток.
На запитання — чи приймають пухкеньких — Людмила відповіла, що основний акцент робиться на фактуру, тобто фігуру, яка має бути все ж таки стрункою,
але пухкенькі на диво більш гнучкі і легко справляються із завданнями тренера. Для гімнастки ж важливі
насамперед постійні тренування і раціональне харчування — якомога менше цукру, солі, пиріжків, хліба,
каш, картоплі та якомога більше овочів та фруктів.
Кому це по силах — той обов’язково досягне успіхів у
цьому виді спорту.
Сила волі у гімнасток повинна бути ще та. І саме
ця сила допомогла Людмила досягти у житті всього,

чого бажала, і допоможе у подальшому — вступити
до Київського університету фізкультури та спорту,
отримати диплом тренера з художньої гімнастики.
До речі, вступатимуть удвох з чоловіком Миколою —
колишнім футболістом збірної «Буковина». Зараз він
працює менеджером на 5-му телеканалі, але футбол
не відпускає. Так буває, коли закоханий у спорт на все
життя.

На Покрову співатимуть в усіх церквах

Ярослава БЕНЬ
Хороша традиція Вишгорода — на
свято Покрови проводити фестиваль хорового співу, який щороку стає все цікавішим і різноманітнішим.
країнська хорова музика завжди
формувалась на прадавніх зразках народної пісенної культури та
її зв’язках з церковною музикою. Із цих двох
джерел згодом викристалізувались основні
засади професійного співу в Україні.
Засновуючи фестиваль «Вишгородська
Покрова», організатори (Вишгородська

У
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міська рада, громада Собору Вишгородської Богородиці, міський центр творчості
«Джерело», міський хор «Коралі») прагнули в
епоху панування тотальної «попси» зберегти
і примножити традицію хорового мистецтва,
якою здавна захоплюється музична спільнота світу.
Сприяння та підтримка ідеї фестивалю
міським головою Віктором Решетняком дає
змогу щороку розвивати і вдосконалювати
організацію фестивалю.
Дата його проведення не випадкова,
адже Свято Покрови Пресвятої Богородиці для Вишгорода має особливе значення.

Учасники фестивалю:
Дитячо – юнацький хор “Надія” храму свв. Ольги та Єлизавети м. Львова (кер. О. Баглай)
Церковний хор «Видубичі» св. Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря УПЦ КП, м. Київ (кер. В. Віняр)
Народна хорова капела “Натхнення”, м. Славутич, Київська обл. (кер. Д. Прихотчук)
Жіночий вокальний квартет «Джерела», селище Гришківці
Бердичівський р-н, Житомирська обл. (кер. Л. Олійник)
Народний аматорський хоровий колектив Союзу українок
Рожнятівського РНД, смт Рожнятів, Івано-Франківська обл.
(кер. С.Діденко, муз. кер. І. Русин)
Християнський дитячо-юнацький хор “Перлина” Церкви
Бога Живого, м. Вишгород (кер. І. Беза)
Народний аматорський вокальний ансамбль “Мальви”, с.
Мар’янівка Васильківського р-ну Київської обл. (кер. М. Луценко)
Фольклорний гурт “Рідна пісня”, м. Київ (кер. В. Триліс)
Хор «Гармонія» Вишгородської музичної школи, м. Вишгород (кер. І. Манько)

Чудотворна ікона Вишгородської Богородиці, яку ще знають як Володимирську, є заступниця Вишгорода ще з 12 ст., попри те,
що вона була вивезена до Москви та Росії.
Покрова — одне з найголовніших свят запорозьких козаків, котрі зводили багато однойменних храмів (так, козацький Межигірський монастир височів на вишгородських
пагорбах). Це й день Української повстанської армії, 70-ліття з дня створення якої
відзначаємо цього року. А головне: Покрова
— свято народне (до початку жовтня закінчуються усі найважливіші сільські роботи на
землі, завершувався період сватань і приго-

Ансамбль “ Дзвінкі голоси”, м. Євпаторія, АР Крим (кер. Н.
Грищенко)
Хор “Просвіта” , м. Київ (кер. Р. Марченко)
Народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль “Берегиня”, с. Богданівка Яготинського р-ну Київської
обл. (кер. Н. Слабковська)
Народний аматорський колектив “Рідний край”, с. Іванівка Ставищеньского р-ну Київської обл. (кер. А. Правник)
Фольклорно-обрядовий театр «Родослав», м. Дніпропетровськ (кер. Н. Онищенко)
Аматорський народний ансамбль народної пісні «Червона калина», смт Лужани, Чернівецька обл. (кер. З. Мошук)
Народний аматорський хор «Сузір’я» Бердичівського РБК,
м. Бердичів, Житомирська обл. (кер. В. Пупін)
Народний аматорський хоровий колектив працівників
культури Вінницького району, м. Вінниця ( кер. І. Кочурський)
Народний аматорський колектив «Деснянські зорі», с.
Вища Дубечня Вишгородського р-ну Київської обл (кер. В. Бондаренко).

тування до весіль).
Особливістю цьогорічного фестивалю
є і те, що у конкурсній програмі учасники
співатимуть пісні етнічного регіону, звідки
вони родом. Звісно, не оминуть і конкурсної програми – духовних, історичних пісень
(періоду національно-визвольних змагань)
та народних обрядових (обжинкових та весільних).
Чекаємо оригінальні твори буковинців
(Чернівецька обл.), бойків (Івано-Франківська обл.), лемків (Львівська обл.), галичан
(м. Львів), поліщуків (Житомирська обл.),
наддніпрянців (Київська обл.), придніпровців (Дніпропетровська обл.), подолян (Вінницька обл.) та кримчан.
Майстерність хорових колективів оцінюватиме високопрофесійне журі на чолі із
заслуженою діячкою мистецтв України, режисером-постановником літературно-музичних вистав Софією Майданською.
Розширюються межі проведення фестивалю. Окрім традиційного конкурсного дня
13 жовтня (де колективи представлять підготовлену програму), у неділю 14 жовтня
учасники фестивалю даруватимуть часточку
свого таланту вишгородцям в усіх церквах
міста.
Щиро запрошуємо долучитися до пісенного світу — перлини нашої музичної культури, душі співучого і талановитого народу!
Програму фестивалю шукайте на
шпальтах газети «Вишгород» та на інформаційних стендах будинків.
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Дім. Сад. Город

Вишгород

Ненажерливі слимаки

Минуле літо було скупим на дощі. Однак навряд
чи знайдеться хоч один дачник-городник, насадження якого не постраждали б від слимаків. Це молюски-шкідники, які пошкоджують понад 140 видів
різних рослин, практично всі овочі, а також молоді
вусики ягід і навіть плоди. Не гребують і квітами. Іноді повністю об’їдають рослини.
ебезпечні ці тварини тим, що значно знижують
урожай і якість овочевих, ягідних і декоративних культур, забруднюють їх слизом і екскрементами та ще переносять грибні і бактеріальні хвороби
— заражають здорові рослини, розповсюджують переносників хвороб по всій ділянці.
Найбільшу шкоду вони завдають у другій половині
літа, особливо на ділянках з суглинистим або глинистим
грунтом.
Слимаки ведуть нічний спосіб життя, а вдень ховаються у сирих, прохолодних місцях, під дошками, підстилкою, заповзають у підвал, траншеї. Вони бояться
яскравого денного світла, а при температурі +4-7 градусів гинуть.
Є кілька видів слимаків, але всі вони схожі між собою
за біологією розвитку і способом життя, відрізняються
тільки зовнішньо. Живуть вони 6-7 місяців. Дуже плодючі, відкладають яйця у другій половині літа і восени купками по 10-30 штук у тріщини землі під грудками, в основи
рослин.
Засоби боротьби
Боротися із слимаками треба комплексно, однак
найнадійніший засіб — профілактика.
Отже,

Н

—регулярно видаляйте бур’яни і скошуйте траву навколо овочевих грядок, оскільки саме там відпочивають
слимаки, ховаючись від сонця;
— зробіть дренаж ділянки, щоб зменшити надмірну
вологість землі;
— не допускайте загущення насаджень — це основні
місця скупчення шкідників;
— ізолюйте овочеві культури, посадки полуниці, квітники — по межі ділянки насипте 2-3 рядки гашеного вапна на відстані 15 см один від одного, суперфосфат (30 г
на метр довжини);
— розкладайте у міжряддях насаджень принади —
шкірки цитрусових (лимон, апельсин, грейпфрут) або баштанових (кавун, диня). Вночі черевоногі концентруватимуться на них, а ранком залишиться тільки їх зібрати;
— опилюйте міжряддя товченим суперфосфатом
або гашеним вапном (30-40 г/кв. м). Можна використовувати суміш тютюнового пилу і вапна (20-25 г/кв. см).
Це треба робити після заходу сонця, коли слимаки виповзають із сховищ, двічі — з інтервалом 10-15 хвилин.;
— посадки капусти обприскуйте калійною сіллю (1 гр
на 10 л води);
— дуже корисно висівати петрушку навколо грядок
— ця рослина відлякує слимаків;
— мульчуйте посіви хвойними голками, розкладайте
висушену кропиву — шкідники у такі місця не заповзають.
Пам’ятайте, що боротися з ними треба постійно, а
не час від часу. Всі ці прийоми трудомісткі, але вони дозволяють не тільки зменшити чисельність шкідників, а й
позбутися їх назавжди.

Шановні читачі! Розпочалась передплата на 2013 рік.
Індекс газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
1 місяць – 6,70 грн + послуги пошти (п. п.);
3 – 20,10 грн + п. п.;
6 – 40,20 грн + п. п.;
1 рік – 80,40 грн +п. п.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2)
працює: понеділок – п’ятниця, з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?

Увага — розшук!

А Н Е К Д О Т И
Сидять дід з бабою
за столом. Обідають.
Бабка чавкає. Дід не
витримує і б’є ложкою
бабі по лобі.
– За що?
– Не чавкай.
Бабка перестала
чавкати. Дід знову б’є її
ложкою по лобі.
– За що?
– Як згадаю, аж
бісить!
***
Учитель історії у
сільській школі, якому
учні щороку копали
картоплю, вирвав з усіх
підручників параграф
про
скасування
кріпосного права у 1861
році.
***
– Знаєш, даремно ми
сварили дочку за пірсинг.
Тепер, коли в неї кільце в
носі, піднімати її в школу
стало набагато легше.

«КАРАВАНний»
кілер
Оболонське РУ
ГУМВС України в
м. Києві розшукує злочинця (кадри відеозйомки),
який з використанням вогнепальної
зброї вбив трьох охоронців та важко
поранив ще одного 26 вересня 2012
року о 15:00 у ТРЦ «Караван» (вул. Лугова, 12).
Прикмети злочинця: вік 25-30 років, зріст 170-175 см, волосся русяве
коротке, зодягнений у зелену куртку,
сіро-голубі джинси, темні черевики.
При собі може мати вогнепальну
зброю.
У разі отримання громадянами
будь-якої інформації прохання повідомляти за тел.:
(044) 256-10-63 або 102.
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
6.10.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

P.S.
Життя
навчить

Вітання колегам!

У Сашулі — братик
У молодій родині Лілі та Олександра Олексіїв
народився богатир Миколка — братик їхньої донечки Сашулі.
Вітаємо наших колег з районного радіо — пані
Лілю, а також бабусю Катерину з прибавкою у родині. Хай малий козак росте міцним, розумним, у
дружній, щасливій сім’ї!
Редакція газети «Вишгород»
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