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Життя — це рух. Музика — душа.
Рухатися у такт душі, щоб повноцінно жити!

Тримайте кулаки за своїх!
«Пролісок», «Мозаїка», «Клерико» , «Ліберті», «Афіна» та «Рум’янок» — націлені на перемоги
Вікторія ШМИГОРА

Фестиваль-конкурс

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ «Вишгород», Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Танцювальні колективи міста під ритми барабанів наче пливли проспектом І. Мазепи до площі перед
адмінбудинком. Це було яскраве видовище. У неділю, 7 жовтня, Вишгород приймав дитячо-юнацький
танцювальний марафон «Майбутнє України будуємо разом!». Свято, що об’єднало мистецьку молодь з
різних регіонів Київщини, зустріли шквалом аплодисментів, а проводжали вигуками «Браво!».
ідкрив танцювальний марафон губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, після чого розпочалися конкурсні виступи команд-учасниць із Іванківського, Бородянського, Вишгородського районів та
міста Буча. Голова КОДА зазначив, що танцювальний марафон започаткований Партією регіонів, що
це стане традицією, адже молодому поколінню треба давати можливість розкривати свої таланти. «Призовий
фонд фестивалю — 500 тисяч грн. Цими коштами підтримаємо юні таланти та частину витратимо на лікування
хворих дітей», — сказав Анатолій Йосипович.
Наш земляк — перший заступник губернатора Ярослав Москаленко, який традиційно підтримує творчі колективи, теж тепло привітав учасників свята.
Далі на стор. 16

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».

В

Всеукраїнське
об’єднання «Свобода»
запрошує
на зустріч з
лідером партії,
кандидатом
у народні
депутати
України
Олегом ТЯГНИБОКОМ
Субота — 13 жовтня —
19:00, БК «Енергетик»

Зустрічаймо чудодійну ікону!
14 жовтня, на Покрову, о
12:30 до м. Вишгорода, на площу
біля пам’ятника Борису і Глібу за
сприяння голови КОДА Анатолія
Присяжнюка доставлять копію
ікони Володимирської Божої Матері (Вишгородської).
Відбудеться хресна хода до
Борисоглібського храму і молебень за участю Предстоятеля УПЦ
(МП) Блаженнішого Митрополита
Київського і Всея України Володимира.
13:30 – водоосвячуваний молебень.
Пам’ять не вмирає
Під такою назвою відкривається
історична виставка (до 71-ої річниці
Бабиного Яру) 16 жовтня о 12:00 у
Державному музеї «Битва за Київ у
1943 році» (с. Нові Петрівці).
«Калиновими островами»
16 жовтня о 13:00 у читальний

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

а-Фішка
зал районної бібліотеки для дорослих (вул. Н. Шолуденка, 8) на «Калинові острови» запрошує Ольга
Дяченко. Презентація нової збірки
вишгородської поетеси.
«Бабине літо»
18 жовтня о 16:00 запрошуємо на відкриття виставки декоративно-вжиткового
мистецтва
«Бабине літо». Виставкий зал НВП
«Технопроект» (вул. В. Симоненка,
3-в)
На «Крилах Вишгородщини»
20 жовтня у спортивному залі
Вишгородської районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (вул. М. Грушевського,
7-б) колектив спортивно-бального
танцю «Афіна» проводитиме регіональний конкурс зі спортивнобального танцю «Крила Вишгородщини».

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
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

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

Суспільство

2012 року

Вишгород
ТЕЛЕанонс

Дивіться о 10:50
14 жовтня (неділя)
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На Першому Національному програма
«Ближче до народу» вітає своїх глядачів зі світлим святом Покрови і візьме участь у освяченні двопрестольного Храму Різдва Пресвятої
Богородиці у Лютіжі, заслухає унікальний дитячий хор під керівництвом досвідченої американки Констанції Фортунато, разом із почесним президентом ФК «Діназ» Ярославом
Москаленком зіграє у футбольний матч.
Не пропустіть, у неділю, 14 жовтня, о 10:50
у програмі «Ближче до народу» – перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко.

БЛИЖЧЕ ДО НАРОДУ — на Першому Національному
Коротко про різне
Президент – президенту

подано на підпис Президенту.

Газ для населення
подорожчає

Президент України Віктор Янукович
привітав російського колегу Володимира
Путіна із 60-річчям і висловив упевненість
у тому, що українсько-російські відносини
і далі будуватимуться на принципах дружби, поваги та здорового прагматизму для
блага народів обох країн.

Нова метла мете по-новому
У Грузії на парламентських виборах
перемогла коаліція «Грузинська мрія»,
лідер якої (міліардер Іванішвілі) у жовтні
сформує уряд. Він уже проголосив, що в
країні зберігається стратегічний курс на
НАТО і Євросоюз, на партнерство з США,
але паралельно треба налагоджувати відносини з Росією. При цьому з втратою Абхазії і Південної Осетії Грузія не змириться
ні при якому уряді. За деякими даними,
Грузію залишають противники Іванішвілі,
яким загрожує кримінальне переслідування.

Україна виконає вимоги Міжнародного
валютного фонду про приведення тарифів на газ до економічно обґрунтованих
– для населення очікується підвищення
ціни газу на 30 %, для підприємств – на
60%. Про це заявив перший віце-прем’єрміністр Валерій Хорошковський, однак
точної дати не назвав. Раніше його колега
Сергій Тігіпко говорив, що Україна почне
поетапне підвищення цін на блакитне паливо та комунальні послуги після того, як
буде розроблено програму масового субсидування населення.
Однак у проекті бюджету-2013 передбачені, як і раніше, компенсації НАК «Нафотогаз» у розмірі 12-16 млрд грн на покриття різниці у ціні між імпортним газом і
вартістю його продажу населенню та підприємствам.

Безробітних
на Київщині поменшало

Вибори ще не почались,
а порушень – близько 2000 тисяч
Щодоби міліція фіксує понад 100 порушень виборчого законодавства. Частіше
за все кандидати і політичні сили агітують
у недозволених місцях, агітматеріали виходять без адресних даних – де були віддруковані, яким тиражем і хто відповідальний за друк, нерідкі випадки хуліганства.
На 142 громадян міліція склала протоколи
про адміністративні порушення і направила їх до суду, порушено 55 кримінальних
справ. Найчастіші порушення у Харківській, Кіровоградській, Волинській, Київський областях.

Відеокамери слідкуватимуть
Система відеоспостереження охоплює 32,2 тисяч виборчих дільниць по всій
Україні. Щодня встановлюється понад 2,7
тисяч камер. За тим, щоб вибори були
чесними та прозорими, слідкуватимуть відеокамери на всіх дільницях.

Паспорт замість візи
Без візи відправитись до країн Євросоюзу зможуть тільки власники біометричних паспортів. Зі старим паспортом
доведеться кожного разу отримувати нову
візу. Відповідно до закону, замість нинішніх паспортів буде карточка, яка міститиме
безконтактний електронний носій. Зараз
документ, прийнятий Верховною Радою,

Держбюджет

Оновлені заклади
поліського регіону

Після операції у столичній клініці «Борис» до тренера нікого не пускають, крім
дружини і найближчих друзів. Причина
хвороби – постійні стреси, тим більше, що
Блохін все сприймає близько до серця. За
характером він – трудоголик.

У чергу — за щепленням
Державна санітарно-епідеміологічна
служба прогнозує цієї осені рекордний
рівень захворюваності на грип. «В Україні
очікують два нові штамми грипу: А/Вікторія і В/Вісконсин», — повідомили у пресслужбі СЕС. Медики рекомендують вже
зараз робити щеплення — насамперед
військовослужбовцям, працівникам ДАІ,
медикам, вчителям, дітям з 6-місячного
віку і людям, яким за 60.

Митниця не дає добро

Мешканці Жукина та Бородянки відтепер можуть законно пишатися своїми медичними закладами.
У Жукині ремонт закінчили всього за
декілька місяців, і медичні працівники закладу дуже раді, що у них тепер постійно є
холодна і гаряча вода, а нові вікна і батареї
зберігатимуть у приміщенні тепло.
Символічну червону стрічку перерізали перший заступник голови Київської
облдерджадміністрації Ярослав Москаленко, голова РДА Олександр Приходько
та голова райради Олександр Носаль. Від
імені жителів подяку висловив головний
лікар Віктор Павленко та голова села Жукин Валентина Пономаренко. Тепер тут
будуть обслуговуватися мешканці сіл Жукин, Баоденьки, Сувид і Рови.
У Бородянській дитячій консультації
вже забули про похмурі коридори та старі
кабінети. До створення затишку і відновлення зовнішнього вигляду приміщення
було залучено понад 60 спонсорів. Разом
із маленькими пацієнтами оновлений заклад відкривали перший заступник голови
КОДА Ярослав Москаленко, голова Бородянської районної ради Ігор Кунець та інші
представники району.

Олега Блохіна прооперовано
Ще минулого четверга разом із дружиною головний тренер київського «Динамо»
у Палаці «Україна» дивився концерт «Кварталу-95». А у п’ятницю, після ранкового
тренування, Блохіну стало зле – підвищився тиск. Президент футбольного клубу Ігор
Суркіс викликав швидку. Медики виявили
у Блохіна тромб і негайно госпіталізували
тренера.

Співпрацівники Генеральної прокуратури України минулого тижня вилучили у
службовому кабінеті начальника Південної
митниці Олександра Вдовиченка 870 тисяч доларів.
Лише протягом третього кварталу
поточного року за службові злочини та
корупцію звільнено 28 митників, ще 311
притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Найбільше кримінальних справ порушено проти співпрацівників Харківської
обласної митниці, Південної та Чернігівської митниць. Проведено 60 розслідувань і 239 перевірок діяльності співпрацівників митної служби.

Мільярд до державної казни
На нас чекає чергове підвищення вартості алкоголю і цигарок. Найдешевша
пачка цигарок з нового року коштуватиме
10 грн, а пляшка горілки за 40 грн стане
рідкістю — уряд запропонував підвищити
мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчану продукцію на 15, 3%, а також
суттєво підвищити ціни на тютюнові вироби. Це принесе до казни майже мільярд
гривень, а пияцтво та паління стануть «дорогим задоволенням».

Штраф за поцілунок
У Дитячому парку Сімферополя закоханим заборонили цілуватися — через
постійні скарги пенсіонерів, які відпочивають у парку з дітьми. Влада Сімферополя
штрафуватиме порушників на 600 грн.
Це не якесь ноу-хау. Приміром, за поцілунки при всіх в ОАЕ загрожує 10 днів
тюрми, в Індонезії це прирівнюється до
порнографії, заборонено цілуватися в метро у Великій Британії і цілуватися на вокзалі при відправленні поїздів у Парижі.

Із 1 жовтня підвищено соціальні стандарти

Відповідно до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2012
рік», у жовтні-листопаді поточного року
підвищуються соціальні стандарти.
ак, розмір прожиткового мінімуму
у середньому на одну особу складає 1060 гривень (у порівнянні з
934 грн за аналогічний період минулого
року).
Прожитковий мінімум для дітей до 6
років становить 930 грн (проти 853 грн за
жовтень-листопад 2011-го); для дітей від 6
до 18 років — 1161 грн (проти минулорічних
1022 грн); для працездатних осіб — 1118

Т

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк під час наради
зустрівся з представниками Київської
обласної служби зайнятості і заявив, що
Київська область активно бореться з безробіттям. Нові ферми, фабрики і заводи
не лише піднімають економіку й удосконалюють промисловість, але й забезпечують
роботою значну кількість населення.
За 9 місяців поточного року Київська
обласна служба зайнятості допомогла
працевлаштуватись16,8 тисяч громадян,
ще для 22 тисяч роботу знайдуть до кінця
року. Безробітних активно залучають до
оплачуваних громадських робіт з озеленення придорожніх смуг автомобільних
доріг, сезонних робіт та інш. З початку
року до подібних робіт вже залучено 10362
особи.
У рамках проекту Програми розвитку

ООН «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до
зайнятості», Державний центр зайнятості
України створює необхідні умови для доступу людей з інвалідністю до всіх послуг
Центрів зайнятості: на Київщині вже діють
спеціальні інформаційні куточки.

грн (у жовтні-листопаді 2011 року — 985
грн); для осіб, що втратили працездатність,
— 856 грн (відповідно, проти 784 грн).
Збільшуються й розміри допомоги при
народженні дитини (які і надалі поступово
зростатимуть):
— на першу дитину — 27900 грн (25590
грн у Х-ХІ’ 2011);
— на другу дитину — 55800 грн (у порівнянні з 51180 грн 2011-го);
— на третю і наступну дитину — 111600
грн (проти 102360 грн минулорічних).
Із 1 жовтня зростає розмір допомоги з
вагітності та пологів для незастрахованих

жінок — до 1173,9 грн (проти 1034,3 грн за
аналогічний період 2011-го).
Збільшуються розміри допомоги на дітей одиноким матерям:
— віком до 6 років — до 465 грн;
— від 6 до 18 років — до 580,5 грн;
— від 18 до 23 років, які навчаються, —
до 559 грн.
Окрім того, розмір допомоги дітям, над
якими встановлено опіку чи піклування, у
жовтні-листопаді 2012 року становитиме
1860 грн (на дітей віком до 6 років) та 2322
грн (віком від 6 до 18 років).
Збільшується допомога інвалідам з ди-

тинства та дітям-інвалідам, зокрема допомога інвалідам з дитинства разом із надбавкою на догляд становитиме:
— для І групи (підгрупи А) — 1498 грн;
— для І групи (підгрупа В) — 1284 грн;
— для ІІ та ІІІ груп — 856 грн.
Розмір допомоги для дітей-інвалідів разом із надбавкою на догляд становитиме:
— віком до 6 років — 1064,2 грн (для тих,
хто постраждав внаслідок Чорнобильської
катастрофи — 1363,8 грн);
— віком від 6 до 18 років — 1179,7 грн
(відповідно, для постраждалих від Чорнобильської катастрофи — 1479,3 грн).

Вишгород

Депутатська трибуна
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Коли пріоритет — конкретні справи, а не слова

Розпитував Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
На схилі кожного
року депутати міської
ради звітують перед
своїми виборцями. Це —
обов’язкова норма закону, до якої народні
обранці ставляться порізному. Для депутата
Валерія Павловича Виговського — це ще одна
нагода поспілкуватися
з людьми, розповісти їм
про свою діяльність, поділитися задумами на
майбутнє, врешті-решт,
порадитися, як жити вже
завтра. Саме з цими та
іншими питаннями редакція і звернулася до В.
П. Виговського:
— Валерію Павловичу, рівно два роки відділяють нас
від пам’ятних жовтневих перегонів 2010 року. Що з тих
пір змінилося у Вашому житті, чи вплинув депутатський
мандат на Ваш світогляд, ментальність?
— Навіть до обрання мене депутатом я ніколи не був на
обочині суспільно-політичного життя Вишгорода і району,
звик бути у вирі подій. А депутатський мандат надав мені змогу якомога повніше і глибше реалізувати свої задуми.
— Виборці помітили, що Ви не зловживаєте сесійною
трибуною, далекі від популізму, а Ваші виступи носять
конструктивний характер.
— Справа в тому, що за свою трудову біографію я здобував авторитет не красивими балачками, а конкретними справами. За цим принципом працюю і в депутатському корпусі.
Вважаю, що пленарне засідання сесії міської ради не повинне
перетворюватися у дискусійний клуб. Всі спірні питання мають вирішуватися на засіданнях депутатських комісій.
— Широкий загал вишгородців знає Виговського, насамперед, як щедрого благодійника. Що спонукає Вас
займатися доброчинністю?
— На моє глибоке переконання — це обов’язок кожної людини. Нехай це буде невеличка допомога нужденним, знедоленим, але вона — від душі. Якщо я маю техніку для очищення
вулиць від снігу, то чому б не допомогти місту? Кожної зими
автонавантажувач, автомобіль працюють на автомагістралях
Вишгорода, якщо потрібно — і вночі. Чудово розумію, як важко комунальникам боротися із хуртовиною. Така співпраця
вже стала доброю традицією.
— Чільне місце у Вашій доброчинній діяльності посідає допомога міським дитячим садочкам. Що в цьому
напрямку вдалося зробити?
— Дитсадки — це особлива тема. Щороку навесні розвожу чистий пісок по дитячих ігрових майданчиках. Власне,
міняю його декілька разів на рік. Минулого року комунальники
добре почистили дерева на територіях дитсадків. Ми ж допомогли вивезти сухе гілля, торішнє листя. Не мало і не багато,
а 20 «КАМАЗів» вивезли.
— Валерію Павловичу, я знаю про Вашу мрію зробити
територію свого виборчого округу № 9 — місцем найкомфортнішого проживання і відпочинку.
— Ви маєте рацію, бо я вважаю, що робота кожного депутата має бути найпомітнішою саме на його окрузі. Депутат
має акумулювати всі нагальні проблеми і вирішувати їх на
міському рівні. Щодо свого «дев’ятого» округу, то, дійсно,
я хочу зробити все можливе, щоб ця місцина була гарною і
зручною для кожного жителя. Що мені вдалося зробити в цьо-

му напрямку? По-перше, розпочав очищення території від
будівельного сміття, всілякого
непотребу. Скажімо, поряд з
будинком № 18 по вулиці Київській років десять лежали
плити перекриття. Питання
було досить конфліктним. Тепер планую на цьому місці облаштувати сучасний дитячий
майданчик.
— А коли з’явилася бетонна доріжка до вулиці
Кургузова, яку жителі влучно назвали алеєю Виговського?
— Дороги — це мій пріоритет. Дійсно, після дощу,
снігу чи ожеледиці народна
стежка до лікарні стала непрохідною. Не одна жіночка
чи дитина там приземлялися
на «п’яту точку», не один каблук був зламаний. Я вирішив
будь-що зробити зручну доріжку. Не пошкодував туди
бетону, і, дійсно вийшла симпатична алея. По обидва боки висадив берізки, мовляв, нехай влітку тут буде прохолода. На жаль, один ряд берізок, що
попід будинком, хтось вирубав. Але ті, що залишилися, вже
сьогодні дають затінок.
А от на Кургузова 10 у дворі встановили дві чудові дубові
лавки.
— А далі Ви взялися за сходинки?
— Так, бо якщо є гарна алея, то і підйом з неї до будинку
№2 по вулиці Кургузова має відповідати стандарту. Вже в цьому році капітально реконструював розбиті східці: розширив
їх вдвічі, зробив нижчими, облаштував поручні, пандус для
дитячих та інвалідних візків. На відкриття цього об’єкту завітав міський голова В. О. Решетняк, перший заступник голови
районної держадміністрації В. В. Савенок, група лікарів, місцевих жителів. Найбільшою подякою для мене було те, коли
доріжкою першою пройшла молода мама з дитиною у візку.
— Ви чи не найбільше з депутатів відчули складність
благоустрою прибудинкових територій.
— Так, труднощів додає ще й складний рельєф — пагорбки, низини. Скажімо, до будинку № 20 під час зливи постійно
суне пісок і глина. Думаю найближчим часом це проблемне
місце спочатку замостити асфальтовим відсівом, а в майбутньому на цю основу можна покласти й асфальт.
— Валерію Павловичу, Вам як майстру спорту СРСР з
важкої атлетики не байдуже, як у місті розвивається фізична культура і спорт.
— Дуже хочу, щоб наш Вишгород був знаний в Україні і
Європі не лише мистецькими і туристичними надбаннями,
а й спортивними здобутками. Тому міський спорт — це моя
улюблена тема. Я тісно співпрацюю з міським Управлінням з
розвитку фізичної культури та спорту. Навіть у складній фінансовій ситуації намагаюся виділити кошти на підтримку дівочого футбольного клубу. Як заступник голови Асоціації роботодавців Вишгородщини є співзасновником і спонсором турніру
з міні-футболу. Повірте, я не можу бути байдужим, коли юні
спортсмени не спроможні через фінансові труднощі виїхати
на змагання. Є мій посильний внесок у проведення вітрильних регат, ігор нашого футбольного клубу «Чайка». Словом,
спорт — це моя стихія ще з юності. Я добре знаю, що у здо-

ровому тілі — здоровий дух.
— Мені неодноразово доводилося чути слова вдячності на Вашу адресу не лише від жителів округу чи
спортсменів, але й від мистецьких колективів.
— З танцювальним колективом «Клерико» склалися щирі,
дружні і водночас ділові стосунки. Блискучі виступи наших дівчат не можуть залишити байдужими того, хто цінує гармонію
ритму і музики. Звісно, як і в будь-якого творчого колективу, у
«Клерико» теж є свої складнощі, тому ми намагаємося разом
вирішити їх.
— Чи співпрацюєте з міським хором ветеранів?
— У складі хору багато моїх виборців. Це заслужені, шановані всіма люди. Але багато хто з них живе за порогом бідності. Тому намагаюся якимось чином зарадити, допомогти
цим ветеранам. Взагалі, ветеранська тема для мене — це
святе. Наша Асоціація вже традиційно 9 Травня бере на себе
зобов’язання почастувати ветеранів та інших учасників свята
солдатською кашею, пригостити наркомівськими 100 грамами.
— Валерію Павловичу, у Вас настільки широкий перелік зроблених добрих депутатських справ, що газетної площі не вистачить. Адже ми ще не говорили про
допомогу загальноосвітнім навчальним закладам міста, музичній школі, школі «Надія», церквам міста різних
конфесій та інше. А це серйозні фінансові витрати. Чи
не хотілося Вам махнути на все рукою і з цими коштами
полетіти десь на курорти Гоа, Таїті, Науру і провести там
весело час у казино чи ресторанах?
— Повірте, така думка жодного разу не спадала на розум. Ніяка екзотична гульня не варта вдячних дитячих очей,
сліз радості ветеранів, усміхнених сусідів. Добро завжди повернеться добром. Це — біблійна істина. Я вдячний міському
голові Віктору Олександровичу Решетняку за активну підтримку моїх починань, ціную щиру співпрацю з головою районної державної адміністрації Олександром Олексійовичем
Приходьком, усіма людьми доброї волі, яких багато навколо
мене. Переконаний, якщо наш депутатський корпус і кожен
зокрема візьме на себе трохи більше відповідальності за місто, а пріоритетом стане діло, а не слово — повірте, ми досягнемо значно більших і вагоміших успіхів.

Реконструкція вулиці Б. Хмельницького триває…

Володимир ЛІСОГОР,
депутат Вишгородської
міськради (округ 5/10)
Розпочалася друга черга реконструкції вул. Б. Хмельницького, і хоча
мешканці вулиці та міста відчувають деякі незручності, ставляться до цього з
розумінням та терпінням.
тап реконструкції дуже складний.
На шляху — багато комунікацій та
інших перешкод. Але за роботу взялися справжні професіонали своєї справи,

Е

яких очолює – фахівець з великим досвідом
і відданістю своїй справі Олексій Білий.
Наша стара вулиця буде сучасною, найкрасивішою вулицею міста із зручними тротуарними доріжками. Проїжджа частина
становитиме 7 метрів, а подекуди — навіть
10, із зупинками для міського транспорту.
Оновиться освітлення. За це ми вдячні нашому міському голові Віктору Решетняку,
який конкретними справами доводить свою
любов до стародавнього та славетного міста.
Для мене особисто та мешканців ву-

лиці реконструкція й не закінчувалася. За
чотири місяці було зроблено чимало: озеленені прибудинкові території, капітальний
ремонт двох під’їздів в будинку № 5 на вул.
Б. Хмельницького, перила на всіх сходах та
підйомах загальною довжиною 100 метрів,
відновлено покриття деяких козирків над
під’здами, облаштовано входи до під’їздів,
триває реконструкція сходів біля будинку №
9 на вул. Б. Хмельницького — відремонтовано перила та самі сходи викладають тротуарною плиткою, все буде пофарбовано.
Ми любимо свою вулицю і надалі докла-

датимемо зусиль для розбудови та зручного
її облаштування, впорядкування прибудинкових територій, але, на жаль, не все нам під
силу. Тому сподіваємося на допомогу міського голови В. Решетняка. Поки триватиме
реконструкція, просимо облаштувати сходи
та доріжку біля дитячого закладу «Ластівка»
та будинками № 2, 4, 6, автостоянку між будинками, бо, наприклад, сквер біля буд. № 4
систематично знищується через паркування автівок. Адже ми прагнемо зберегти, що
маємо, і зробити зручною та чудовою нашу
вулицю — імені Богдана Хмельницького.

4

13 жовтня

Шкільне подвір’я

2012 року

Вишгород

«Мені не все одно, хто поруч із моєю дитиною»
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

10 жовтня до Центру творчості «Дивосвіт» приїхали
й прийшли представники батьківських комітетів освітніх
закладів Вишгородщини. У школах, дитсадках і позашкіллі — новий навчальний рік, і батьківський актив цікавило все, що стосувалося дошкільнят і школярів.
ід голови Вишгородської райдержадміністрації
Олександра Приходька, начальника відділу освіти
Вишгородської РДА Раїси Клименко та керівників
освітніх закладів присутні у залі отримали вичерпну інформацію про наповненість та харчування у школах і черги у дитсадках, про комп’ютеризацію та вивчення іноземних мов,
про можливість вступу до Малої академії наук і, зокрема, про
нове приміщення, яке школа «Надія» має отримати наступного року (у новобудовах за Вишгородською ЦРЛ).
Олександр Приходько наголосив: у виділенні з обласного бюджету 15 млн грн на районну освіту та 30 млн грн
на районну охорону здоров’я, — заслуга і нашого земляка,
першого заступника голови Київської облдержадміністрації
Ярослава Москаленка, а районні програми «Вікна», «Теплий
туалет», «Дахи», «Альтернативне опалення», встановлення
нових електропроводок і сантехніки, меблів у заклади освіти,
14 спортивних майданчиків, дороги і газифікація по району
— наслідок плідної співпраці владної вертикалі усіх рівнів.
Тож найзмістовнішим було спілкування із першим заступником голови Київської облдержадміністрації Ярославом
Москаленком, якого запросили на районні батьківські збори. Громада Вишгородщини пам’ятає ініційовані ним рейди
по нічних закладах — для виявлення там неповнолітніх: депутат, а згодом і голова районної ради Москаленко першим
пунктом своєї програми зробив здоров’я, освіту і дозвілля
нашого майбутнього — дітей. І тепер на стадіон ФК «Діназ»
до Лютежа по досвід приїздять навіть із далекого закордону. (Голова Вишгородської районної ради Олександр Носаль
додав, що на стадіоні у Демидові проходять відбіркові матчі
УЄФА, а побратими з Айхенау, що два десятиліття приїздять

В

Першій школі — 50

до нас, поділились враженнями: Німеччина — попри допомогу — не так швидко відбудовувалась після ІІ Світової, як Вишгород за останні два роки.)
Віце-губернатор докладно відповів на запитання батьків
і підкреслив:
«Наші діти навчаються там, де ми живемо. На місцях —
професіонали, що народилися і працюють тут. І це — дуже
важливо.
Ми знаємо не лише проблеми 40 учнів спеціальної школи
«Надія», а й те, що у районі близько 300 дітей з особливими
потребами. Дітей побільшало, приміщення колишніх дитячих
садків — продані (у 1998 році батьки казали: «Закривайте!»),
тепер їх треба викупити уп’ятеро дорожче. Десь побудовано недбало (слід переробити), десь фундамент без проекту
(оформлення забере час і кошти). Та дитсадки у Вишгороді
і районі — будуть!
У планах влади — ще один басейн, під відкритим небом,
де можна буде плавати і під час літніх канікул, коли критий
басейн утримувати нерентабельно. Гадаю, можна вирішити
питання з автобусом, який би підвозив на тренування школярів з району.
Так, класи (до гарних штор і світильників включно тощо)
беруть на себе батьки, а держава — більш вартісні місця загального користування. Для довідки: теплий туалет у Ровах =
900 тис. грн (+ вікна + дах).
На творення Вишгородщина почала працювати не два
роки, а років із п’ять тому. Зокрема, є районна рада директорів навчальних закладів — і будь-які проблеми обговорюються колегіально.
Цінуйте все, що робиться у нас. Ви не бачили школи, що
у Бородянківському районі — у 4-х 5-ти трохи чи не шевченківських хатах!..»
Ярослав Миколайович упевнений: всі освітні реформи
мають починатися з потреб учнів та їхніх батьків. І губернатор
Київщини Анатолій Присяжнюк активно підтримує цей діалог.
«Вносьте конструктив, підказуйте! — звернувся до батьківського активу Москаленко. — Мені не все одно, хто сидітиме на парті поруч із моєю дитиною. Гадаю, що так само й

Батьківське віче
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Перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко напам’ять
знає усі освітянські плюси і мінуси Вишгородщини (до речі, плюсів, у порівнянні з іншими районами Київщини, переважна більшість)
іншим батькам… Все, що зроблено у Вишгороді і районі, —
для того, щоб захистити дітей від негативного впливу вулиці
— цигарок, алкоголю, наркотиків, насильства, спинити і попередити деградацію молоді.
Звісно, у розподіленні коштів є певні пріоритети. На обіцяний спортмайданчик треба почекати, якщо у школі протікає дах».
Ярослав Москаленко пообіцяв зустрічатися з батьками
не менше двох разів у рік. І підтримав пропозицію створити
районне батьківське віче — на допомогу раді директорів
освітніх закладів Вишгородщини.
Представники батьківських комітетів шкіл і дитсадків Правого і Лівого берега та м. Вишгорода!
Дзвоніть до редакції газети «Вишгород»: (04596)
527-25. Пишіть і приходьте за адресою: м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2.
Всі конструктивні зауваження та слушні пропозиції
обов’язково будуть опубліковані!

Бути першою — велика честь

Людмила ГАВРИЛЬЧИНА,
заступник директора
з навчально-виховної роботи
Світ змінюється. Незмінним залишається бажання, щоб наші діти зростали здоровими і розумними у щасливій
родині вільної та сильної держави. А що
для цього потрібно? Освіта та виховання
— основа основ. Закладається ця основа
у школі.
покійно і непафосно робить свою
справу педагогічний колектив
Вишгородської ЗОШ I-III ступенів
№ 1, який очолює директор Олег Тимченко
— надзвичайно сумлінний, працездатний та
відповідальний працівник. Його інтелігентність, постійний пошук і впровадження нового, сучасного у навчально-виховний процес,
щирість та відкритість, зваженість та мудрість — підтримка для всієї великої шкільної
родини.
Олег Іванович — надійний друг і порадник, ніколи не залишить тебе сам-на-сам із
проблемою. І саме це приваблює до нього
як учнів, так і колег. Вже багато років у педагогічному колективі майже немає плинності
кадрів. Як учитель Олег Тимченко відкриває
учням велич математики, робить складне доступним і, найголовніше, прищеплює любов
до точної науки. А це — справжній професіоналізм.
Педагогічний колектив працює над проблемою — «підвищення результативності
навчально-виховного процесу та розвитку
творчих здібностей учнів через впровадження новітніх педагогічних технологій.
У школі два методисти, 24 — учителі вищої категорії, шість — першої, чотири — другої категорії та сім — спеціалісти. У методичній раді школи — шість методоб’єднань,
керують якими досвідчені педагоги Софія
Карпінська, Лідія Шкурко, Тетяна Самсон,
Наталія Ліснічук, Микола Самсон, Тетяна Солонікова.
На високому професійному рівні викладають навчальні предмети вчителі вищої категорії: світову літературу – Галина Петрук,
математику — Софія Карпінська, фізику
— Віра Товстолип, хімію — Тамара Нємова
, біологію — Тетяна Денисова, історію та
правознавство — Людмила Школьна, музичне мистецтво — Петро Поєдинок , Київщинознавство — Надія Борисенко. Саме вони,
педагоги з понад 30-річним стажем роботи,
через пам’ять і серця яких пройшло не одне
покоління випускників — взірець для молодих колег.
Адже щоб бути справжнім вчителем, тре-
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ба мати не лише педагогічну освіту, а й велике благородне серце, любов до дітей.
Цікаві, нестандартні уроки проводять
учителі української мови та літератури Тетяна Самсон , Світлана Двірко, Алла Кіча.
Молоді, енергійні, ерудовані, вони знають як
запалити дитячі душі потягом до знань. Та й
самі вдосконалюють свою майстерність. З
року в рік беруть участь у перемагають у районних та обласних етапах Всеукраїнської
олімпіади з української мови та літератури,
мовознавчих конкурсів. Вчити любити рідну
мову, захоплюватись її скарбами та літературними цінностями, створювати особливий
світ на уроках, виховувати справжню Людину
— життєве кредо цих педагогів.
«Вчитель від Бога» Лідія Шкурко — вчитель-методист, лауреат конкурсу «Учитель
року» (2011 р.), яка досконало володіє методикою викладання географії. Закохана у свій
предмет, вона завжди у творчому пошуку. Її
уроки надзвичайно пізнавальні, часто доповнені відеоматеріалами. Її учні самі створюють мультимедійні презентації, займаються
проектною діяльністю, працюють у Малій
академії наук (МАН). Лідія Іванівна справедлива, чуйна, уміє знайти підхід до кожного
учня. Тож не дивно, що географія — найулюбленіша серед школярів.
Не перший рік працюють на педагогічній
ниві Наталія Борисевич (вчитель історії та

правознавства) та Наталія Ліснічук (світова
література). Справжні майстри своєї справи,
молоді, креативні, вони з учнями — у творчому тандемі, вчать глибоко мислити, відстоювати свою життєву позицію і добиваються
значних успіхів. Перемоги у районних конкурсах та олімпіадах — результат їх натхненної праці, щасливих годин спілкування з вихованцями і безсонних ночей.
Все своє свідоме життя присвятили школі
вчителі фізичної культури Микола Самсон та
Анатолій Сахненко. Виростити здорове, працелюбне покоління — їхнє головне завдання.
Вимогливі до учнів і до себе, загартовуючи і
виховуючи в дітей найкращі людські якості, ці
педагоги завжди в авангарді. Учні школи декілька років поспіль — переможці районних
та обласних змагань із різних видів спорту.
Три кубки та 30 грамот за 2011-2012 навчальний рік!
Є серед педагогічного колективу надзвичайно обдаровані, талановиті люди, з
тонким відчуттям смаку. Це — вчитель образотворчого мистецтва Інна Герасимчук
та трудового навчання — Марія Канарська.
Вони надихають учнів на створення прекрасного, виховують естетичні смаки, створюють
міні-проекти. І як результат — учні школи
протягом п’яти останніх років посідають призові місця на обласному етапі Всеукраїнської
олімпіади з образотворчого мистецтва.

Мілена Гегельська — випускниця нашої
школи, сьогодні — вчитель фізики і математики. «Доброзичлива, правдива і працелюбна, дбайлива, як мати», — так характеризують її школярі та їхні батьки. Працювати з
учнями в МАН, готувати до перемог, виховувати найкращі людські якості — це про Мілену Вікторівну.
«Скільки ти знаєш мов, стільки раз ти людина», — говорить народна мудрість. І вчителі іноземних мов Емілія Немилостива, Інна
Самофал, Оксана Панченко, Юлія Клименко
докладають максимум зусиль, щоб учні, закінчивши школу, вільно спілкувалися англійською. На уроках разом зі школярами вони
подорожують до Великобританії, пізнають
культуру цієї країни, вивчають звичаї англомовних країн. Цікаві вправи, тести, ігри —
все для зміцнення знань.
Поповнює лави педагогів молоде покоління. Є ще багато охочих щодня переступати поріг рідної школи і дарувати тепло душі
і знання школярам. І проблеми (а їх теж немало!) завжди легше розв’язувати гуртом, у
дружному, здоровому колективі.
Такою була наша школа 50 років тому,
така вона і сьогодні. Гостинно відчиняє двері
дітям, створює комфортні умови для навчання, підтримує славні традиції минулого, йде в
ногу з сучасністю і намагається в усьому бути
Першою!
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Основа основ,
або Яким бачить майбутнє української освіти опозиція
I

Наталя ЧЕРЕДНИЧЕНКО
«Батьківщина» обіцяє провести масштабну реформу системи освіти України.
Обов’язкова англійська в школі, гарантоване
перше робоче місце для випускників вищих
навчальних закладів, право студентів обирати предмети – це далеко не весь перелік ініціатив Об’єднаної опозиції.
абмін і керівництво міністерства освіти
й науки України на чолі з Дмитром Табачником провалили освітню реформу,
впевнені опоненти влади. Не прийняті необхідні,
основоположні закони.
«У лютому Микола Азаров заявив, що група фахівців розробила проект закону про вищу
освіту та з 1 вересня він набуде чинності. Як заступник голови Верховної Ради інформую, що ніякого законопроекту в парламенті немає. Не хочу
говорити про причини та конфлікт Табачника й
Азарова, але факт є фактом: оголошена реформа
вищої освіти залишається темою для дискусії», –
зазначив один зі спікерів «Батьківщини» Микола
Томенко.
По суті, реформи нинішньої влади зводяться
лише до оптимізації шкільної мережі, констатують в опозиції. У результаті – за останні два роки
в Україні закрито понад 700 середніх навчальних
закладів.
Ситуацію ще можна виправити, якщо сер-
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Цікавинки

йозно взятися за реформу української освітньої
системи. «Без якісної освіти ми не побудуємо
якісно нову країну. У нашому законі є ряд новацій, яких до цього не було ніде. Ми пропонуємо
впровадження грантової системи для тих учнів,
які найкраще склали тести, щоб вони самі обирали собі ВУЗ. Окремо у нас є пункт про забезпечення кожного села дитсадками та школами. Ми
обов’язково розширимо мережу дошкільних та
шкільних освітніх установ і заборонимо будь-яку
їх приватизацію або оренду під офіси. Також будемо запроваджувати у школах програму «Знай
англійську як українську», – розповів голова Ради
Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк.
Серед цікавих новацій – так звана мобільність
студентів ВУЗів. «Ми виступаємо за комфортність
навчання й можливість кожного обирати собі траєкторію навчання. Можливо, у радянські часи
були потрібні 120 однакових інженерів, але зараз
потрібні нові кадри, які здатні вчитися впродовж
життя, тому ми придумали й розробили ідею внутрішньої та зовнішньої мобільності – здатність
студентів обирати собі предмети та переходити
до іншої освітньої установи як у межах України,
так і закордоном», – зазначила народний депутат
Леся Оробець.
Крім того, захищається право студентів на
якісну освіту: якщо випускник ВУЗу через суд
зможе довести, що з вини учбового закладу не
отримав належного обсягу знань, то йому повер-

нуть гроші, витрачені на навчання.
Ще одна ініціатива – це створення державного реєстру дипломів. Якщо опозиційний закон
про освіту запрацює, то будь-хто з роботодавців зможе переконатися, що документ про вищу
освіту, наданий працівником, не є «липою».
При цьому тим, хто отримав диплом, окремим законом буде закріплена гарантія першого
робочого місця, – обіцяє Арсеній Яценюк.
«Нас турбує та девальвація дипломів, яка відбувається зараз в Україні. Досить згадати історію
з «Доктором Пі». Деякі з «вишів» переключилися з
надання освіти на друк дипломів. Тому ми пропонуємо створити окремий держреєстр документів
про освіту. У ньому буде зареєстрований кожен
диплом, у результаті – будь-хто зможе перевірити справжність інформації про отримання вищої
освіти, наданої, скажімо, депутатом або здобувачем», – розповіла Леся Оробець.
А от чиновникам з Міністерства освіти та
науки не позаздриш. По-перше, «Батьківщина»
планує значно розширити автономію навчальних
закладів, а значить – відібрати в МОН переважну
кількість контрольних та регуляторних функцій.
По-друге, міністерство не займатиметься
акредитацією та ліцензуванням ВУЗів. «У систему органів державно-громадського управління
освітою наш законопроект вводить Національну
комісію з питань регулювання в сфері освіти й
науки. Це буде спеціалізований, постійно діючий

ЦТ «Джерело»

Від Карабаса-Барабаса

незалежний колегіальний орган. Персональний склад комісії затверджуватиметься Верховною Радою. Вона не
буде підпорядкована міністерству й здійснюватиме ліцензування освітніх програм та акредитацію навчальних
закладів для того, щоб вони претендували на отримання
державного замовлення», – повідомила про плани опозиції координатор руху «Суспільство знань», кандидат від
«Батьківщини» Лілія Гриневич.
Усі ці дії направлені на те, щоб українці змогли отримати гідну освіту, підкреслюють в опозиції. «Наша стратегія полягає в тому, що держава має працювати не на показники росту внутрішнього валового продукту, а на якість
життя людини. А якість освітніх послуг – одна із найбазовіших характеристик якості життя людини. Ми сподіваємося, що зі зміною парламенту і зміною потім влади, ми
віллємося в європейський світ, де життя людини визначається не цифрами, а якісними показниками», – підсумував
Микола Томенко.

Фольклорний колектив «Співаночка»
Вишгородського міського центру художньоестетичної творчості учнівської молоді «Джерело»
запрошує талановитих дітей віком від 5 до 14 років,
які люблять українські народні пісні, на навчання.
У програмі:
вивчення українських народних, обрядових пісень;
навчання акторській майстерності.
Керівник колективу —
дипломант міжнародних конкурсів та фестивалів,
співачка Валентина Демочко.
Конт. тел; (067) 908-40-18;
(099) 355-36-75, (04596) 5-16-92

Нещодавно учням початкових класів однієї зі столичних шкіл презентували
ілюстрований «Кримінальний кодекс для дітей». Книжка, на обкладинці якої
казковий персонаж Карабас-Барабас, пояснює юним громадянам, що таке
порушення прав і злочин (простий приклад — відповідальність за знущання
над беззахисними тваринами).
Після презентації цікаве видання розіслали по дитячих інтернатах України.

Людина подолає швидкість звуку
Найближчим часом сайт YouTube транслюватиме в прямому ефірі стрибок
австралійського парашутиста — 42-річного Фелікса Баумгартнера у спеціальному скафандрі та у спеціальній капсулі — з рекордної висоти 36576 метрів
(з верхніх шарів стратосфери) з надзвуковою швидкістю в 1240 км за годину.
Організатори чекають сприятливих погодних умов.

… І пакет кросвордів на додачу
Влас. інф.
ФОТО — Марта КВІТКА

Благодійний фонд —
освітянам
ФОТОмить
Вчителі спеціалізованої школи «Надія» та педагоги міського Центру творчості «Джерело» відзначили своє професійне свято у Благодійному фонді святої кн.
Ольги. Працівники фонду прагнули, аби гості відчули турботу про них, тож приготували і гарні слова, і розваги, і святковий стіл.
світян привітали начальник відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету
Вишгородської міської ради Володимир Ткач, президент Благодійного фонду Володимир Малишев, місцева поетеса Ольга Дяченко та інші. Музичними вітаннями
для них стали виступи хорового колективу «Спадкоємці переможців» міського Центру творчості «Джерело» та художнього керівника хору Ганни Покровської й співака Юрія Паниці.
Зустріч відбулася з ініціативи та за фінансової підтримки голови Громадської ради
при Вишгородській райдержадміністрації Анатолія Гальчука. Активну участь у проведенні
заходу взяли підприємці Юрій Нестеренко та Микола Литвиненко.

О

До річниці визволення
України у 1944 році

Дев’ятого жовтня в операційному залі
Вишгородського
відділення
«Укрпошти»
вишгородці і гості міста отримували не лише
пенсію, а й приємний додаток до неї — безкоштовно цілий пакунок газет і журналів від
видавництва «МЕГАЗБУТ» (зокрема, Великий
журнал кросвордів, Програмка, Кросворди народів світу, Телегід, Судоку, Самурай,
Японські головоломки, Кросворд-Ліга, Свіжі
кросворди, Словограй, Програма ТВ — усього
11 найменувань).
— Акцію присвячено ВсесвітньоПередплата-2013
му дню пошти, — розповів «Вишгороду» комерційний директор видавництва Володимир Шульга. — На
тих, хто передплатить наші видання,
чекають подарунки — фірмові чашки
та ручки.
Дві Юлі — Бондаренко та Ільєнко, менеджери видавництва — пропонували пакет періодики і тут же
виписували охочим квитанції для
оплати у відділі передплати. (До
Працівники видавництва знайомлять
речі, саме 9 жовтня наша районна пошта проводила й традиційний
вишгородців зі своєю продукцією

Стара хатинка на новому масиві

Марта КВІТКА

(Як живуть ветерани)

Димерська військова операція не увійшла до анналів Великої Вітчизняної війни так, як Лютізька, коли
мало не кожний, кому вдавалось форсувати Дніпро і
залишитись живим, отримував звання Героя Радянського Союзу. Багатьом воїнам це високе звання було
присвоєне посмертно.
ронт поступово підходив до української столиці. Кожне село брали з боєм. Приміром, Ясногородка, що за кілька кілометрів від Димера, за
добу 25 разів була то німецькою, то нашою. І досі тут знаходять медальйони загиблих воїнів, і досі сюди приїздять родичі загиблих до братських могил, яких у селі кілька, а останнім часом усі вони увійшли до меморіалу бойової слави. Ми
пам’ятаємо подвиг героїв!
Сьогодні тим, кому тоді було 18-20 років, далеко за вісімдесят. Живих – одиниці. Можливо, ті герої і живі тому, що
доглядала їх, прала бинти, допомагала санітаркам 12-річна
Людмила Василівна Рощенко – у військовому шпиталі. Лазарет рушив до столиці разом із фронтом. А Людмила залишилась у Димері.

Як склалося її життя? Було у ньому все – і кохання, і зрада, і двоє улюблених діточок, які, на жаль, у старості не стали
її опорою і надією. У дочки і сина своя доля, і вона ніяк не
перетинається з матусиною.
Але за те мама на них не ображається, чекає їх завжди з
ніжністю і любов’ю. Як чекає і свою добру знайому, колишню
вчительку Галину Пасічник. Галина Іванівна ніколи не приходить з порожніми руками – гостинці бувають такі несподівані і приємні. Свіжий батон, виноград, горіхи, а яєчка у
Людмили Василівни несуть власні курочки – хоч і самій важко прогодуватися, а все ж тримає десяток несучок та кількох
півників. З ними не так самотньо. Вона давно вже навчилась
розмовляти з живими істотами свого обійстя – кицькою та
курками.
Усім їм треба дати їсти. Всі вони у дощ і холод туляться
до її ніг, прагнуть тепла. Сухого гілля Людмила Василівна за
літо натягала чимало, а ось порубати його немає сил. Та і
грубку давно вже слід перекласти. Сподівається на сина, а у
того своїх справ вистачає.
А цієї осені завалився льох перед хатою, у якому карто-

Ф

День передплатника.)
— У нас є спеціальний проект для соціально незахищених верств населення, — поділився
своїми планами Володимир Шульга. — Передплата Програмки, наприклад, це всього гривня на
місяць, а у ній — розклад телепередач багатьох
українських телеканалів.
Видавництво проводить подібні акції по всій
Україні. Мета — сприяти розповсюдженню друкованої продукції, мати прихильників у всіх регіонах.
У Вишгороді того дня передплатниками видань «МЕГАЗБУТУ» стали десятки мешканців міста й району.

пля та різна городина.
Сама ж хата давно на ладан дихає. Звичайна мазанка, викладена
її власними руками, не витримує випробувань часу – ось-ось упаде
на бідну голову господарки.
У Димері таких хат більше немає.
Галина Іванівна Пасічник не витримала і пішла до селищної ради.
(Вона очолювала селищну раду ветеранів і багатьох відвідувала вдома. Тоді у селищі головувала Клавдія Омелянівна Колесніченко – теж
вчителька за професією). Порозумілися.
Але Галина Іванівна розчарувалась у тій зустрічі – голова нічого
не пообіцяла, послалась на дітей Людмили Рощенко (мовляв, хай
вони помагають матері). А відтак соціальний робітник обмине бідну
оселю, і ніяка матеріальна допомога їй не світить.
Галина Пасічник нічого не сказала своїй приятельці. Та і сама
здогадалась. Але не впала у відчай, а живе, як і жила, – з вірою і правдою. Хоч уже й недочуває, але слухає радіо, цікавиться політикою,
любить Шевченка – Кобзар читає, як і Біблію, щодня. Слухає виступи
кандидатів у депутати, які багато чого обіцяють змінити на краще у
наших реаліях. Але кандидати зупиняються у центрі Димера, розмовляють з народом через гучномовці, роздають чимало ілюстрованих
своїми портретами листівок і календарів, і не з руки їм зазирнути у
кривеньку хатку, де живе дитина війни Людмила Василівна Рощенко.
Не просто доживає віку, а з усвідомленням того, що життя рано
чи пізно приготує для неї приємний сюрприз. Може, і від депутата.
Навіть у цій скособоченій старій хаті на новому житловому масиві, у
кількох метрах від центральної вулиці імені Леніна.
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13 жовтня

Офіційно

2012 року

Лист у номер

Вишгород

«КАРАВАНний» кілер

Увага — розшук !

Горіла квартира —
постраждав поверх
Катерина БРАТКО, Марія СОТНИК, Антоніна
СЛАВІНСЬКА, Ніна КОВАЛЬ, Тамара АНФІЛОВА,
мешканці 1 під’їзду буд. 7 на вул. Н. Шолуденка
У багатоповерхівках сусіди живуть однією
сім’єю, надто у тих, що зводились ще за часів
Радянського Союзу. Три дев’ятиповерхівки на
вулиці Никифора Шолуденка — це переселені з
бараків та вагончиків будівельники Київської ГЕС і
ГАЕС. Знаємо один одного не один десяток років,
і, якщо у кого трапиться біда, — вболівають усі.
ожежа на поверсі — це взагалі явище надзвичайне. Вогонь у лічені хвилини може
«злизати» усі квартири, завдати шкоди не
одному господарю. Так сталося і на нашому поверсі,
коли стіни тріщали від вогню, дим із квартири вирвався у коридор, і за мить стіни стали чорними.
Слава Богу, вогонь загасили. А наслідки пожежі —
залишились.
Оскільки матеріально ми не в змозі привести до
ладу місце загального користування, та і сили у нас
вже не ті (в основному на поверсі живуть пенсіонери),
то звернулись до депутата міської ради по нашому
округу Богдана Руденка та начальника ЖКГ і КГ міської ради Михайла Шененка. Не чекали, що вони так
швидко відреагують: виділять матеріали і пришлють
малярів.
Молоді жінки Лариса і Наталія оновили наш поверх. Ми щиро дякуємо їм, а також депутату Богдану
Руденку та начальнику житлово-комунального господарства міськради Михайлу Шененку за увагу і підтримку ветеранів праці. Дай, Боже, вам здоров’я!

П

ГУМВС України в м. Києві розшукує злочинця, який з
використанням вогнепальної зброї вбив трьох охоронців та
важко поранив ще одного 26 вересня 2012 року о 15:00 у ТРЦ
«Караван» ( м. Київ, вул. Лугова, 12).
Це МАЗУРОК ЯРОСЛАВ ТЕОДОЗІЙОВИЧ, 13.06.1974 р. нар.

На вигляд: 25-30 років, зріст 175-180 см, волосся русяве коротке.
При собі може мати вогнепальну зброю.
Громадяни! Про місцезнаходження особливо небезпечного злочинця
негайно повідомляйте за тел.: (044) 278-36-83, (044) 418-31-33, (044) 41830-22 або (067) 505-40-42, (068) 801-22-33, (067) 769-20-50.

Міський транспорт

Депутат на своєму окрузі

На Шолуденка 6-а
У понеділок, 8 жовтня депутат Вишгородської міської ради Микола Кравченко зустрівся із мешканцями
буд. 6-а на вулиці Н. Шолуденка. Запросили на зустріч
і заступника міського голови Олександра Ростовцева.
права в тому, що у нічну пору двір погано освітлюється, є горе-каналізаційний люк, та нема облаштованого дитячого майданчика. Іще одна
проблема, яка, мабуть, не чужа багатьом будинкам – ліфт із
«характером». Людей запевнили, що проблему із освітленням розв’яжуть за тиждень. Люк полагодили. А щодо майданчика – то це буде можливо лише у наступному році, коли
ухвалять бюджет-2013.

С

Фотокор Андрій МАКСІМОВ «зловив» щасливу мить: із 1 жовтня
ц.р. авт. № 1 доїжджає до автотраси Київ-Димер. Розклад
руху ТОВ «АвтоЛайн» обіцяло узгодити з мешканцями.

Обговорюємо

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода»

Відповідно до ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», Законів України «Про благоустрій населених
пунктів» та «Про регулювання містобудівної діяльності»,
виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить
на публічне обговорення проект рішення Вишгородської
міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у роз-

витку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода» та аналіз його регуляторного впливу на
необхідність визначення порядку сплати забудовниками
пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
Пропозиції та зауваження від громадян, юридичних
осіб, об’єднань до розробника проекту рішення — виконавчого комітету Вишгородської міської ради — прийма-

Проект рішення Вишгородської міської
ради «Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі у
розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури м. Вишгорода»
Аналіз впливу регуляторного акта
1. Визначення та аналіз проблеми,
яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання господарських відносин
Проект рішення «Про затвердження
Порядку залучення, розрахунку розміру і
використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода» підготовлений з метою приведення порядку
сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода у відповідність до законодавчої бази та
економічних умов сьогодення.
Проблема, яку необхідно розв’язати
шляхом ухвалення даного рішення, складається із збалансування інтересів, прав і
обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування,
у частині здійснення повноважень щодо
сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода;
— забудовників, у частині сплати пайової участі (внеску) у створенні соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин, що виникають
у процесі сплати забудовниками пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.

Вишгорода.
3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.
Необхідність прийняття регуляторного акта обумовлена набранням чинності
положень Податкового кодексу України,
змінами у Земельному та Господарському
кодексах України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Приведення у відповідність до вимог
чинного законодавства та з метою встановлення порядку сплати забудовниками
пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода відповідно до
законодавчої бази та економічних умов
сьогодення.
5. Визначення показників результативності регуляторного акта та заходів,
із допомогою яких буде здійснюватись
відстеження результативності регуляторного акта:
— статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження:
— базове відстеження — до набрання
актом чинності;
— повторне відстеження — через рік з
моменту набрання актом чинності.
Вид даних:
— дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

тимуться у письмовій формі впродовж місяця з дня публікації за адресою: 07300, м. Вишгород Київської обл., пл. Т.
Шевченка, 1.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде
розміщено в мережі Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та у газеті Вишгородської міської ради «Вишгород».
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

Проект

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________ сесія VІ скликання

Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода
РІШЕННЯ
_______________ 2012 р.
Відповідно до ст. 144 Конституції України, ст. 40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», листа Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
22.07.2011 р. № 23-11/6294/0/6-11 «Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів», листа
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 03.07.2012 р. № 7/15-10782 «Про
виконання органами місцевого самоврядування вимог статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода (із додатками).
2. Рішення Вишгородської міської ради

№ ___/___

від 30.10.2006 р. № 1/33 «Про пайову участь у
розвитку соціальної, виробничої та інженерної
інфраструктури м. Вишгорода» визнати таким,
що втратило чинність.
3. Рішення Вишгородської міської ради від
17.05.2011 р. № 5/6 «Про затвердження Порядку сплати забудовниками пайової участі
(внеску) у створенні соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода»
визнати таким, що втратило чинність.
4. Це рішення набирає чинності з дня
його офіційного оприлюднення, за виключенням п. 1.2. Положення, який вступить у дію із
01.01.2013 р.
5. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення у засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Проект рішення Вишгородської міської ради «Про затвердження Порядку залучення,
розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода» читайте на офіційному сайті міськради:
www.вишгород.com.ua

Телепрограма

Вишгород

13 жовтня

2012 року
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2+2
09:30, 11:50, 20:55 Офіційна
хроніка
09:40 Про головне
10:05 Легко бути жінкою
11:00 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:10, 18:45, 21:25
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:05 Х/ф «Мій друг Іван
Лапшин»
14:40 Вікно в Америку
15:05 Euronews
15:15 Ближче до народу
15:45 Х/ф «Синдикат-2»
16:50 Х/ф «Полювання на оленя»
18:00 Свобода вибору Реальне
життя
18:10 Справжня Україна
18:25 Останнє попередження
18:30 Агро-News
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Ліберальна партія України
19:30 Осінній жарт з С. Альтовим
20:00 Сільрада
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Українська партія «Зелена
планета»
21:00 Підсумки дня
21:40 Країну - народові
22:00 Зірки гумору
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:15, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:30
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 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 Багаті теж
плачуть
21:30 Х/ф «Одного
разу в Римі»
00:00 Х/ф «Барханов
та його охоронець»

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти Ранок
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10 Х/ф «Дочка
якудзи»
12:30, 13:00, 21:20
Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти День
15:30, 20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
16:35 Х/ф «Лисий
нянька»
18:45 Факти. Вечір
22:55 Факти. Підсумки
дня
23:10 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
Музика
8:00 СТН. Спорт.
Тижневик
10:15 Прогулянки
містом
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто прийшов
15:40, 21:25 Гаряча
лінія «102»
16:10, 1:45 У центрі
уваги
16:50, 18:50, 19:20,
20:50, 23:55 Міський
дозор
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:30 Столиця
21:00 Якісне життя
22:25 Служба
порятунку

08:00, 18:20

08:00 5:00
ПРОФІЛАКТИКА
06:00 Світ за тиждень
06:25 Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна порад
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:20 Дика Америка
17:00, 22:50 Алло, лікарю
18:00 Як я заробив свої
мільйони
18:55, 21:30 Економічний
пульс
19:05 Т/с «Дві сестри»
20:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
21:50 Незаймана планета
23:50 Т/с «Червоне і
чорне»

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 «Синдром
Дракона»
14:10 Д/с «Слідство вели
з Леонідом Каневським»
15:10 Програма «Право
на зустріч»
16:10 Жди меня
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці
Неформат
21:00 Т/с «Синдром
Дракона»
23:15 Х/ф «Голий
пістолет»
01:10 Х/ф «У капкані»

06:00 Т/c «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:00 Т/c
«Слід»
10:00, 20:00 Т/c
«Країна 03»
11:00 Т/c «Моя велика
родина»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
22:15 Т/c «Карпов»
23:15 Х/ф «На ім’я
короля»
01:45 Т/c «Життя як
вирок»

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 «П’ятницький
Глава друга»
22:15 Сьогодні
Підсумки
22:35 Т/с
«Прокинемося
разом?»
00:30 Центр допомоги
«Настасія»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Телеканал
Доброго ранку
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:55 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
16:55, 02:05 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Однолюбці»
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

Агенція нерухомості.
Продаж, купівля, оренда.
Зміна цільового призначення
земельної ділянки.
Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua
Тел: (067) 760-00-73
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,

безчестя»

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Екстрений
виклик
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:05, 16:30 Т/с
«Опери»
12:35, 13:00, 21:20
Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
15:25, 20:15Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
18:45 Факти. Вечір
00:10 Факти. Підсумки
дня
00:25 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: ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00, 22:50
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Москва любов моя»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Ронін з
Дмитром Видріним
18:00 Як я заробив
свої мільйони
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
21:50 Незаймана
планета
23:50 Т/с «Червоне і
чорне»

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 Д/ф «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
20:25 Подробиці.
Неформат
20:55 Футбол. Збірна
України - Збірна
Чорногорії
23:00 Х/ф «Голий
пістолет»

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

ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 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 Міняю жінку
22:00 Мамо, я
одружуюсь?
23:25 Х/ф «Кодекс

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, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка тижня
08:40 Огляд преси
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 В 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

06:00
СоюзМультфільм
07:05 М/с «Неймовірна
Людина-павук»
08:00 Т/с «Спецзагін
Кобра»
09:00 ДАІ. Дорожні
війни
09:40 Х/ф «1492:
Завоювання раю»
13:00 Х/ф
«Двохсотрічна
людина»
15:55 Т/с «Свій-чужий»
18:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Місіонер»
23:25 Х/ф «Звір»
01:45 Т/с «Свійчужий»

07:00 Мультфільми
08:45, 12:35
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
10:40 Х/ф «Велика
пригода Оссі і Теда»
14:30, 18:00 Звана
вечеря
15:30 КВН012
19:00 Шопінг монстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір Паша Зорі
23:00 ШОУМОНРОУ
23:35 Х/ф «Король
вечірок»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
05:50 Легенди
карного розшуку
06:20 Х/ф «Рись
повертається»
07:30 Агенти впливу
08:30 Правда життя
Всупереч інстинктам
09:00 Т/с «Розкол»
11:00 Т/с «УГРО «
14:50 Т/с «Каменська»
18:30 Правда життя
Білі ворони
19:00, 23:45 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк «
00:15 Х/ф «Заміна:
останній урок»

07:40 Мультик з
Лунтіком
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:45 Т/с «Всі жінки відьми»
10:45 Т/с «Беверлі Гілз.
90210»
11:45 Маша та моделі
12:50 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:25, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:35 У ТЕТа тато
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі
18:50 Богиня шопінгу
19:15 БарДак
19:55 Дайош молодьож
20:20 Т/с «Зайцев +1»
21:00 Т/с «Діффчатка»
21:25 Ка$та
21:50 Рай, гудбай
22:40 Вайфайтери
23:05 Дурнєв + 1
23:30 Т/с «Загублена»

07:50 Формула-1 Гранпрі Кореї
08:50 Футбол МолдоваУкраїна
10:40, 22:00 Невідома
Індія
11:40 Стародавні світи
Рим
12:30 Паранормальні
явища
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін
Невивчені уроки» 8
серія
16:30 Д/ф «Казкові
красуні»
17:30, 21:00 Шукачі
18:30 Фантастичні
історії Спецслужби
проти НЛО
19:20 Таємні знаки
Шевальє д’Еон
20:10 Д/ф «Леонід
Биков»
01:00 Покер PRO
Challenge

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
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Все буде добре
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 «Життя і
доля»
22:25 АЛСІБ Секретна
траса
23:30 Дівчата
00:10 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Світло
10:00 Легко бути жінкою
10:40 Про головне
11:05 В 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
12:50 Контрольна робота
13:20 Х/ф «Обеліск»
15:05 Euronews
15:15 Х/ф «Синдикат»
16:20 Х/ф «Танк КВ»
18:00 Свобода вибору Реальне
життя
18:10 Справжня Україна
18:35 Останнє попередження
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Партія
«Руський блок»
19:30 221. Екстрений виклик
20:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Н.Королевська
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія «Наша
Україна»
20:50 Плюс-мінус
21:30 Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима

09:00, 19:30, 23:10

06:40, 07:05, 07:40, 08:45
Підйом
Неймовірна правда
06:45 Очевидець
Найшокуюче відео
про зірок
07:30, 08:30, 19:00
09:25 Х/ф «Москва
Репортер
сльозам не вірить»
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродливою»
13:00 Битва
09:55, 17:50 Т/с
екстрасенсів
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds’ Tіme
Апокаліпсис
13:25 М/с «Пригоди
15:50 Все буде добре Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
18:00, 22:00 Вікна14:50 Т/с «Друзі»
Новини
15:55, 22:55 Т/с
«Світлофор»
20:05 Куб
19:35 Піранії
22:20 Детектор брехні 19:55 Т/с «Щасливі
разом»
23:20 Т/с «Доктор
20:55 Т/с «Татусеві
Хаус»
дочки»
22:00 ФБР
00:25 Т/с «Комісар
00:00 Т/с «Звабливі та
Рекс»
вільні»
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6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто прийшов
15:40 Служба
порятунку
16:10, 1:45 У центрі
уваги
16:50, 18:50, 23:55
Міський дозор
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Київські історії
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

2+2

06:00 Все буде добре 06:40, 07:05, 07:35,
08:45 Підйом
07:45, 18:20
06:45 Очевидець
Неймовірна правда
Найшокуюче відео
07:30, 08:30, 19:00
про зірок
Репортер
09:05 Куб
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродливою»
11:00 Х/ф «Остання
09:55, 17:50 Т/с
роль Ріти»
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds’ Tіme
13:40 Битва
13:20 М/с «Пригоди
екстрасенсів
Джекі Чана»
15:50 Все буде добре 14:40, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
18:00, 22:00 Вікна15:55, 23:00 Т/с
«Світлофор»
Новини
19:35 Піранії
20:00 Фермер шукає
19:55 Т/с «Щасливі
разом»
дружину
20:55 Т/с «Татусеві
22:20 Вагітна у 16
дочки»
23:20 Доньки-матері 22:00 Весілля буде
по-моєму
00:25 Т/с «Доктор
00:05 Т/с «Звабливі та
Хаус»
вільні»

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
СоюзМультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Спецзагін
Кобра»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 10:10 ДАІ.
Дорожні війни
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-українски
20:35 ДжеДАІ
21:30 Х/ф «Балістика:
Екс проти Сівер»
23:30 Х/ф «Доміно»

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Секретний
фарватер»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «Версія «
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Полювання
на ізюбра»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк «
00:15 Х/ф «Заміна :
переможець отримує
все»

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

06:00, 12:30
Паранормальні явища
06:50 Секрети
минулого Антихрист
07:50 Одноповерхова
Америка з Ургантом і
Познером
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40 Невідома Індія
11:40 Стародавні світи
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін
Невивчені уроки»
16:30 Д/ф «Зоя
Космодем’янська
Правда про подвиг»
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Д/ф «Драма
Івана Бровкіна»
22:00 Невідома
Європа
01:00 Суд часу Фідель
Кастро

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Телеканал
Доброго ранку
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
16:55 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Однолюбці»
23:40 Вечірній Ургант

07:00 Мультфільми
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 Шопінг
монстри
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»

08:00 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 Все буде добре
12:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія «
14:45 Т/с «Кровинка»
16:55 Т/с «Принцеса і
жебрачка»
17:50 Футбол. ЧС.
Відбірковий турнір
Росія - Азербайджан
20:20 На добраніч,
малюки
20:30 Т/с «Життя і доля»
22:10 Спеціальний
кореспондент
23:15 Край бурштинової
лихоманки
00:05 Вісті+

СЕРЕДА 17 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

8

13 жовтня

Телепрограма

2012 року

07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55 Офіційна хроніка
09:35 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
11:05 В гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:10, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Кордон держави
12:40 221 Екстрений виклик.
Тиждень
13:15 Х/ф «Живе такий
хлопець»
15:05 Euronews
15:20 Х/ф «Синдикат»
16:25 Х/ф «Острів безіменний»
17:40 Країну - народові
18:00 Свобода вибору
18:10 Справжня Україна
18:35 Останнє попередження
19:00 Музичний марафон
Рекорд Гіннеса
19:45 Осінній жарт з О.
Воробей
20:25 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Н.
Королевська
20:50 Мегалот
20:55 Плюс-мінус
21:30 Один на один
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 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 На ножах
21:30 Територія
обману
22:35 Гроші
00:15 Х/ф «Шалена
баба»

06:50 Т/с

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин.
Соціальний пульс
06:35, 13:30
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, 22:55
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Брати
Карамазови»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Дика Америка
18:00 Точки перетину
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
21:50 Мильні опери в
природі
23:50 Т/с «Червоне і
чорне»

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 Д/ф «Слідство
вели з Леонідом
Каневським»
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Програма. Про
життя
20:00 Подробиці
20:30 Неформат
21:00 Т/с «Синдром
Дракона»
00:30 Х/ф «Голий
пістолет 33 1/3»

06:00 Т/c «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:00, 22:10
Т/c «Слід»
10:00 Т/c «Країна 03»
11:00 Т/c «Моя велика
родина»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c
«Розлучення»
21:10 Т/c «Карпов»
23:10 Тридцятирічні
00:10 Т/c «Дружини»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
07:35 Ділові факти
Музика
07:40 Несекретні
8:00, 15:00, 17:00,
файли
22:00, 0:00, 1:20 СТН
08:45 Факти Ранок
10:15 Повнота радості
життя
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з 13:20, 0:20
Громадська
Костянтином Стогнієм
приймальня
10:05, 16:30 Т/с
15:10, 2:10, 5:35
«Опери»
Дивіться, хто прийшов
12:30, 13:00, 21:20
15:40 Київські історії
16:10, 1:45 У центрі
Т/с «Прокурорська
уваги
перевірка»
16:50, 18:50, 23:55
12:45 Факти День
Міський дозор
15:25, 20:15 Т/с
18:00 Т/с
«Надзвичайна
«Відчайдушні батьки»
19:00 Передвиборна
ситуація»
агітація
18:45 Факти. Вечір
00:10 Факти. Підсумки 22:25 Зроблено в
Києві
дня
23:00 Київське Віче
«Леся+Рома»

Профілактика
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:30, 17:30 Огляд
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Інспектор
Купер»
20:25 Т/с
«П’ятницький Глава
друга»
22:15 Сьогодні
Підсумки
22:35 Т/с
«Прокинемося
разом?»
00:25 Квартирне
питання
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,

Альфа»

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 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»
12:35, 13:00, 21:20
Т/с «Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
15:30, 20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
18:45 Факти. Вечір
00:10 Факти. Підсумки
дня
00:25 Т/с «Кодекс
честі»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
Соціальний пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00, 22:50
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Брати
Карамазови»
13:55 В гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Точки перетину
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:50 Птахи без
кордонів
23:50 Т/с «Червоне і
чорне»

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 Д/с «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 «Синдром
Дракона»
00:40 Х/ф «Остін
Пауерс: шпигун, який
мене спокусив»

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

ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 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 Чотири весілля
21:50 Давай, до
побачення
23:20 Х/ф «Проект

06:25, 15:50 Все буде 06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець
08:15, 18:20
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
Неймовірна правда
09:00, 16:55 Т/с «Не
про зірок
родись вродливою»
09:55 Фермер шукає 09:55, 17:50 Т/с
«Вороніни»
дружину
13:20, 14:25 Kіds’ Tіme
11:50 Х/ф «Лабіринти 13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
кохання»
14:45, 15:50 Teen Tіme
13:45 Битва
14:50 Т/с «Друзі»
15:55, 23:05 Т/с
екстрасенсів
«Світлофор»
18:00, 22:00 Вікна19:35 Піранії
19:55 Т/с «Щасливі
Новини
разом»
20:00, 22:40 Мастер20:55 Т/с «Татусеві
дочки»
Шеф
22:00 Ближче до тіла
00:40 Т/с «Доктор
00:10 Т/с «Звабливі та
Хаус»
вільні»

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 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

05:00 ПРОФІЛАКТИКА
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:55 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
16:55, 02:10 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:10 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Розлучення»
23:45 Вечірній Ургант

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

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Секретний
фарватер»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «Версія «
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Полювання
на ізюбра»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк «
00:15 Х/ф «600 кг
золота»

06:00
СоюзМультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Спецзагін
Кобра»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 10:10 ДАІ.
Дорожні війни
10:55 ДжеДАІ
11:40, 12:45 Секретна
територія
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Свійчужий»
18:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 Облом UA
21:30 Х/ф «Воїнипривиди»
00:00 Х/ф «Напад на
острів Диявола»

06:50 Секрети минулого
07:50 Одноповерхова
Америка з Ургантом і
Познером
08:50 Футбол. УкраїнаЧорногорія
10:40 Невідома Європа
11:40 Автори Нового
Заповіту
12:40 Паранормальні
явища
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін
Невивчені уроки»
16:30 Д/ф «Леонід Биков»
17:30, 21:00 Шукачі
18:30 Фантастичні історії
19:20 Таємні знаки
20:10 Д/ф «Інокентій
Смоктуновський проти
князя Мишкіна»
22:00 Невідома Південна
Америка
01:00 Суд часу
Афганістан

07:00 Мультфільми
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 Шопінг
монстри
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»

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 Все буде добре
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Серце
матері»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Життя і
доля»
22:05 Близький
Далекий Схід
00:05 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:30 Православний календар
06:35 Мультфільм
06:45 Вчимося разом
06:50, 07:45 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Книгаua
10:00 Урочисте відкриття III
Спортивного Конгресу України
10:30 Легко бути жінкою
11:05 Здоров’я
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:15, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Аудієнція Країни
12:50 Крок до зірок
13:40 Х/ф «Того далекого літа»
15:10 Euronews
15:30 Х/ф «Синдикат»
16:40 Х/ф «713-й просить
посадки»
18:00 Свобода вибору Реальне
життя
18:10 Справжня Україна
18:35 Останнє попередження
19:00 Жарт з М. Лукінським
19:30 Хвилюйтесь, будь ласка
Тарапунька і Штепсель
20:50 Плюс-мінус
21:30 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, 2:35 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:06,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто прийшов
15:40 Зроблено в
Києві
16:10, 1:45 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»

2+2

06:00, 15:50 Все буде 06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець
07:50, 18:20
Найшокуюче відео
07:30, 08:30, 19:00
Неймовірна правда
Репортер
про зірок
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродливою»
09:10 Вагітна у 16
09:55, 17:50 Т/с
10:15 Доньки-матері «Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds’ Tіme
11:15 Х/ф «Кохання
13:25 М/с «Пригоди
Аврори»
Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
13:20 Битва
14:50 Т/с «Друзі»
екстрасенсів
15:55, 23:05 Т/с
«Світлофор»
18:00, 22:00 Вікна19:35 Піранії
Новини
19:55 Т/с «Щасливі
разом»
20:00, 22:40 Зважені
20:55 Т/с «Татусеві
та щасливі
дочки»
22:00 Парад порад
00:55 Т/с «Доктор
00:10 Т/с «Звабливі та
Хаус»
вільні»

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

06:00 Мультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Спецзагін
Кобра»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 10:10 ДАІ.
Дорожні війни
10:55 Облом. UA
11:40, 12:45 Секретна
територія
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Москва
Три вокзали»
18:00 Т/с «ППС»
20:00 Нереальні
історії
20:35 Убойне відео
21:30 Х/ф «Справжня
МакКой»
00:00 Х/ф «Доказ
смерті»

07:00 Мультфільми

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:55 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
16:55, 02:10 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Розлучення»
23:45 Вечірній Ургант

07:40 Мультик з
Лунтіком
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:45 Т/с «Всі жінки відьми»
10:45 Т/с «Беверлі
Гілз. 90210»
11:45, 18:50 Богиня
шопінгу
12:25, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 21:00 Т/с
«Діффчатка»
13:25, 17:45 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»
21:25 Ка$та
21:50 Рай, гудбай
22:40 Вайфайтери
23:05 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00, 12:40 Життя
після людей
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
Південна Америка
11:40 Автори Нового
Заповіту
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін
Невивчені уроки»
16:30 Д/ф «Драма
Івана Бровкіна»
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Д/ф «Той самий
Горін»
01:00 Суд часу
Антиалкогольна
кампанія

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 Все буде добре
12:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Серце
матері»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Життя і
доля»
22:15 Двобій
23:55 Вісті+
00:20 Х/ф «Сховай в
усіх на очах»

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Секретний
фарватер»
08:30 Ранковий Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «Журов»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Полювання
на ізюбра»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк «
00:15 Випадковий
свідок
00:30 Покер
PokerStars Pro
Challenge

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 Шопінг
монстри
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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2+2
06:50 Православний
календар
06:55 Хазяїн у домі
07:35 Ера бізнесу
07:40 Глас народу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55 Офіційна
хроніка
09:35 Д/ф «Генний
конструктор»
10:05 Про головне
10:30 Ближче до народу
11:05 Віра. Надія. Любов
12:00, 15:00 Новини
12:10, 15:20, 21:20 Діловий
світ
12:20 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:50 Околиця
13:15 Х/ф «Холодне літо
53-го»
15:15 Euronews
15:40 Х/ф «Синдикат»
18:05 Шляхами України
18:30 After Lіve
18:55 Футбол. ЧУ. «Шахтар»
(Донецьк) - «Іллічівець»
(Маріуполь)
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:00, 08:00, 09:00,
06:00, 07:00, 08:00,
06:50 Т/с
06:55 Х/ф «Лабіринти 06:40, 07:05, 07:35,
6:00, 8:45, 11:05,
10:00, 11:00, 12:00,
17:40 Мультляндія
08:45 Підйом
«Леся+Рома»
09:00, 19:30 ТСН
13:00, 14:00, 15:00,
кохання»
7:25,
2:35
Київ.
06:45
Очевидець
07:30 Ділові факти
06:45, 07:10, 08:05,
16:00, 17:00, 18:00,
Музика
07:30,
08:30,
19:00
19:00, 20:00, 21:00,
08:55 Х/ф «Холодне
09:10 Сніданок з 1+1 07:35 Провокатор
8:00, 15:00, 17:00,
Репортер
23:00 Час новин
08:45 Факти Ранок
22:00,
0:00,
1:20
СТН
10:00 Шість кадрів
09:00, 16:55 Т/с «Не
07:10, 08:15, 22:25,
09:35, 19:30
10:15 Повнота радості серце»
23:20 Бізнес-час
родись вродливою»
11:05 Т/с «Слідаки»
Надзвичайні новини з життя
07:20 Автопілот-новини
09:55, 17:50 Т/с
17:45,
22:00
Вікна12:30 Зніміть це
07:25, 08:40 Огляд преси
Костянтином Стогнієм 13:20, 0:20
«Вороніни»
Громадська
негайно
07:30 Ранок із зіркою
10:05, 16:35 Т/с
Новини
13:20,
14:20
Kіds’
Tіme
приймальня
07:55, 08:50 Трансмісія13:35 Повне
«Опери»
13:20 М/с «Пригоди
15:10, 2:10, 5:35
новини
17:55
Х/ф
«Іван
перевтілення
12:30, 13:00, 21:20
Джекі Чана»
Дивіться, хто прийшов
08:30, 19:50 Хроника дня
14:50, 15:50 Teen Tіme 09:20, 13:20, 14:20 5
15:40 Прогулянки
14:35 Не бреши мені Т/с «Прокурорська
Васильович змінює
елемент
містом
14:55 Т/с «Друзі»
перевірка»
15:40 Сімейні драми
10:10, 19:30 Час інтерв’ю
16:10, 1:45 У центрі
15:55,
23:00
Т/с
професію»
11:10, 12:10, 20:10,
16:45 ТСН. Особливе 12:45 Факти. День
уваги
«Світлофор»
15:30, 20:15 Т/с
21:10 Час. Підсумки дня
16:50, 18:50, 23:55
17:10 Т/с «Величне
20:00, 22:40 Танцюють 19:35 Піранії
15:15 Сканер
«Надзвичайна
Міський
дозор
19:55 Т/с «Щасливі
століття. Роксолана»
16:15 Лісовий патруль
ситуація»
18:00 Т/с
всі
17:25 Не перший погляд
разом»
20:15 Вечірній квартал
«Відчайдушні батьки»
18:45 Факти. Вечір
18:15 Вікно в Європу
20:55 Т/с «Татусеві
22:20 Добрий вечір
18:40, 22:40 Київський
00:10 Факти. Підсумки 19:00 Передвиборна 00:10 ВусоЛапоХвіст дочки»
агітація
час
23:25 Х/ф
дня
22:00
Україна
чудес
01:15 Х/ф «Кохання
22:25 Нова адреса
21:40 Час-Тайм
«Перетинаючи
00:25 Т/с «Кодекс
00:05 Т/с «Звабливі та 22:00 Акцент
23:00 Т/с «Служба
вільні»
честі»
кордон»
порятунку. Загін 112» Аврори»
23:30 CRIME NEWS

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: 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 «Брати
Карамазови»
13:55, 21:50 В гостях
у Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Точки перетину
20:00 Соціальний
статус: ваші права
23:45 : Х/ф «Забута
мелодія для флейти»

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
12:30 Т/с «Земський
лікар»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Неформат
21:00 Фестиваль:
Велика Різниця в
Одесі
23:00 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
02:30 Х/ф «Термінал»

06:00 Т/c «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:00 Т/c
«Слід»
10:00 Т/c «Доки
папороть цвіте»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c
«Розлучення»
22:15 Т/c «Інтерни»
23:00 Х/ф «Стій
Або моя матуся
стрілятиме»
01:00 Х/ф «Плаксій»

07:40 Жіночий погляд
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
13:35 Таємнича Росія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Інспектор
Купер»
20:25 Т/с
«П’ятницький»
22:30 Т/с
«Прокинемося
разом?»
00:25 Х/ф «Хеллбой»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
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, 10:05 Шустер-Lіve
09:50 Школа юного
суперагента
12:20 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
12:50 Ближче до народу
13:25 Зелений коридор
13:45 Концерт до Дня
Чорноморського флоту
15:45 В гостях у Д.
Гордона
16:50 Жарт з гуртом
ЕКС-ББ
17:45 Золотий гусак
18:15 Світ атома
18:40 Концерт
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:20 Кабмін: подія тижня
21:30, 23:00 КВК Кубок
Президента
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:35 Справжні лікарі

06:40 Козирне життя

07:35 Кулінарна

07:25 Останній герой

06:50 Ф-стиль
07:10 Будь в курсі
07:50, 16:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:50, 16:50
Мультфільми
09:00 Шамварі:
територія диких тварин
09:40 80 островів
навколо світу
10:05 Х/ф «Макарслідопит»
14:25 Арт Cіty
15:00 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:25 Життя в новому
світі
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Великі махінатори
20:00 Ронін з Дмитром
Видріним
20:40 В гостях у Дмитра
Гордона
21:45 Лев Дуров
22:50 Х/ф «Зміни моє
життя»
00:55 Х/ф «Корупція у
Ватикані»

академія
08:00 Світське життя
09:00 Хто там?

08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне
питання

10:15 М/с «Чіп і Дейл» 11:50 Екстрений
11:05 Світ навиворіт

виклик

12:15 Х/ф «Тернер і

12:55 Несекретні

Гуч»

файли
13:55 Дивитися всім

14:25 Х/ф «Модна
матуся»

15:05 Х/ф «Конанруйнівник»

17:10 Вечірній квартал 17:40 Максимум в
19:30 ТСН

Україні

20:15 Операція краса

18:45 Факти Вечір

22:00 Х/ф «Клуб
щастя»

19:00 Х/ф
«Термінатор»
21:20 Х/ф

00:05 Х/ф «Орел і

«Термінатор-2»

решка»

01:05 Наша Russіa

07:55 Позаочі

06:00 Срібний

08:55 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай
10:50 Сімейний пес
11:55 Т/с «Земський
лікар»
20:00 Подробиці
20:40 Вечірній
квартал
22:35 Х/ф
«Настоятель»
00:40 Х/ф
«Коматозники»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
16:55 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Голос
23:30 Х/ф «Європа
- Азія»
01:15 Іван Диховічний

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтіком
07:00 Х/ф «Секретний
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
фарватер»
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.
справи
90210»
10:00 Т/с «Марш
11:45 Богиня шопінгу
12:25 Маша та моделі
Турецького»
12:50 Т/с «Діффчатка»
12:25 Т/с «Журов»
13:25, 17:45, 19:55 Т/с
14:35 Т/с «Літєйний»
«Моя прекрасна няня»
16:45, 19:00 Свідок
15:35 У ТЕТа тато
17:00 Т/с «Полювання 16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
на ізюбра»
17:05 Маша та моделі
19:30 Т/с «і була
18:50 БарДак
війна»
21:25 Альо, директор?
22:15 Слава зі
22:30 Х/ф «Перший
Славєком Славіним
після Бога»
22:40 Вайфайтери
00:40 Х/ф «Фатальна 23:05 Надто грубо для
схожість»
Ю-туб’а

06:00 Легенди

карного розшуку

06:00 Мультфільм

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

Смолвіля»

2+2

15:00, 18:00 Звана

09:30, 10:10, 20:00,

вечеря

20:35, 21:30 Сильний

16:00 Шопінг монстри

аргумент

17:00 Дім на заздрість

10:55 Убойне відео

усім

11:40 Секретна

19:00 КВН 2012

територія

21:45 Жіноча ліга

13:45 Т/с «Солдати»

22:35 Штучки

15:55 Т/с «Москва

23:00 ШОУМОНРОУ

Три вокзали»

23:35 Т/с

18:00 Т/с «ППС»

«Відчайдушні

00:10 Т/с «Спартак»

домогосподарки»

06:00, 12:40 Життя
після людей
06:50 Секрети
минулого
07:50 Одноповерхова
Америка з Ургантом і
Познером
08:50 Фантастичні
історії
09:50 Таємні знаки
10:40 Невідома
Південна Америка
11:40 Автори Нового
Заповіту
13:30 Загадки Всесвіту
14:30 Загадки планети
15:30 Т/с «Столипін
Невивчені уроки»
16:30 Д/ф «Інокентій
Смоктуновський проти
князя Мишкіна»
17:30, 18:30 Шукачі
19:00 Х/ф «Поллок»
21:20 Х/ф
«Ідентифікація»
23:00 Cекретні
території
00:00 Загадки планети
Марс
01:00 Суд часу ГКЧП

07:55 Мусульмани
08:05 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Все буде добре
12:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Серце
матері»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Юрмала-2012
22:25 Х/ф «Крила
Ангела»
00:40 Х/ф «Остаточний
аналіз»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 13:25,
14:50 Мультляндія
7:25, 2:50 Київ.
Музика
8:00 СТН
9:30, 1:05 Київські
історії
10:00 Якісне життя
10:30, 1:55
Прогулянки містом
11:00 Нова адреса
11:30 Я —киянин
11:50 Актуальна тема
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:20 Світовий рекорд
української пісні
17:20 Х/ф «Ліза і
примари»
19:00 Передвиборна
агітація
22:00, 0:35, 2:20 СТН.
Тижневик
22:30 Х/ф
«0середок-507»
1:30 Зроблено в Києві

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
апельсин
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея Золотий
07:00 Ранок з
ключ
07:45 Їхні вдачі
Україною
08:25 Готуємо з
Олексієм Зиміним
09:00 На валізах
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
10:00 Додому на
двобій
свята
11:00 Квартирне
питання
11:00 Т/c «Інтерни»
12:20 Чемпіонат Росії
з футболу 2012/2013.
12:10 Т/c «Дорожній «Анжи» - «Спартак»
14:30 Буває ж таке
патруль»
15:20 Слідство вели
13:10 Х/ф «Варенька» 16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
15:10, 17:10, 19:20,
18:25 Професія 21:20 Т/c «Варенька» репортер
18:55 Програма
19:00 Події
максимум
20:00 Російські
23:30 Х/ф
сенсації
21:00 Ти не повіриш
«Антиснайпер»
21:55 Мітла
01:30 Х/ф «Дракула» 22:55 Промінь Світла

06:15 Х/ф «Людина
нізвідки»
07:45 Караоке на
Майдані
08:50 Сніданок з
Юлією Висоцькою
09:00 Їмо вдома
10:10 Зважені та
щасливі
15:05 Танцюють всі
19:00 «Х-Фактор «
00:30 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
06:25 Х/ф «До мене,
Мухтар»
07:50 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики
08:50 Розумниці і
розумники
09:45 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Фабрика зірок
12:15 Абракадабра
15:10 Ну й нехай
15:45 Народна
медицина
16:55 Чекай на мене
18:10 Людина і закон
19:05 Хвилина слави
крокує країною
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Що? Де? Коли?

07:15 Зроби мені
смішно
09:00 М/с «Кунг-фу
Панда: Дивовижні
легенди»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готов
11:00 Наші в Раше
12:00 ФБР
13:00 Весілля буде
по-моєму
14:00 Даєш молодь
14:50 ШоумаSтгоуон
17:55 Україна чудес
19:00 М/ф «Ронал
Варвар»
21:00 Х/ф «Практична
магія»
23:00 Х/ф «Зміїний
політ»
01:15 Х/ф «Полювання
за діамантами»

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

07:35 Малятатвійнята
бандитського Києва
07:55 Телепузики
07:15 Т/с «Прямуючи 08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
на південь»
Лунтіком
09:10 Х/ф «Фатальна 09:40 М/с «Чорний
плащ»
схожість»
10:40 Дикі та смішні
11:05 Т/с «Хто у домі
11:30 Речовий
господар?»
доказ Мисливці на
11:45, 12:50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
емігрантів
12:10 ТЕТ
12:00, 23:00 Головний 13:55 Містер Трололо
14:45 Х/ф «Ханна
свідок
Монтана»
12:55 Х/ф «Пастка»
16:45 Х/ф «Шпигун по
сусідству»
15:00 Т/с «УГРО «
18:45 Х/ф «Тварина»
20:30 Т/с «Зайцев +1»
19:00 Т/с «Кулінар»
21:35 Дайош
23:55 Випадковий
молодьож
22:00 Альо, директор?
свідок
23:00 Слава зі
00:20 Х/ф «До смерті» Славєком Славіним
06:00 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 «Молодий

ведмедиків Гаммі»

Індіана Джонс»

10:00 Мультфільми

12:10 Т/с «Солодка

10:15 М/ф «Олівер і

пісня любові»

компанія»

14:25 Секретна
територія

12:00 Х/ф
«Підкорювачі часу»
13:50 Подаруй собі

17:20 ЧУ. 12 тур.

життя

Волинь - Металург Д

15:00 Х/ф «Гроші для

19:30 ЧУ. 12 тур.

доньки»

Динамо - Металіст

17:05 Т/с «А щастя
десь поряд»

21:30 Х/ф «Міцний

19:00 КВН012

горішок»

21:40 Т/с

00:30 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
10:00 Тур де Франс з 07:20 Військова
програма
Ургантом і Познером
07:50 Суботник
08:30 Городок
11:00 Невідома
09:05 Де поділося
Південна Америка
золото Чорного
13:00 Top Gear
принца?
10:20 Вісті Чергова
15:00 Х/с
частина
«Казнокради»
10:55 Чесний
детектив
18:00 Х/ф
11:25, 13:30 Т/с
«Ідентифікація»
«ДАІшники»
20:30 Х/ф «Розмова» 14:05 Суботній вечір
15:50 Танці із Зірками
22:00 Х/с
19:00 Вісті в суботу
«Казнокради»
19:45 Х/ф «Любов як
нещасний випадок»
01:00 Європейский
23:25 Х/ф «Віддалені
покерний тур
наслідки»
міфів

10

13 жовтня

Телепрограма

2012 року

Вишгород

НЕДІЛЯ 21 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ

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 Футбол України
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Золотий гусак
09:55 Крок до зірок
10:35 Країну - народові
11:00 Ближче до народу
11:30 Один на один
12:45 Караоке для
дорослих
13:35 Шеф-кухар країни
14:25 Хто в домі хазяїн?
14:45 Маю честь запросити
15:35 Діловий світ Тиждень
16:10 КВК. Кубок
Президента
18:20 Бенефіс Г.Вєтрова
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
21:55 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Веселка»
07:45 Маріччин
кінозал
08:05 Ремонт +
09:00 Лото-забава
10:20 М/с «Чіп і Дейл»
11:10 Кулінарна
академія
11:35 Чотири весілля
13:05 Х/ф «П’ятдесят
перших поцілунків»
15:05 Х/ф «Шанхайські
лицарі»
17:35 Х/ф
«Мексиканський вояж
Степановича»
19:30, 23:30 ТСНтиждень
20:15 Мій зможе
22:15 Світське життя
00:15 Х/ф «Останній
кіносеанс»

06:55 Квартирне
питання
07:50 Анекдоти поукраїнськи
08:30 Дача
09:20 Дивитися всім
10:20 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:30 Х/ф «Конанруйнівник»
15:00 Х/ф
«Термінатор-2»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Останній
герой-2
21:05 Х/ф
«Термінатор-4»
23:55 Наша Russіa
00:55 Х/ф
«Термінатор»

6:00, 8:30 Мультляндія
7:25, 14:20, 1:40 Київ.
Музика
8:00, 0:20 СТН.
Тижневик
9:30 Якісне життя
10:00 Столиця
11:30 Вчися з нами
11:40 Корисна
розмова
12:55 Блага звістка
15:55 Я — киянин
16:15 Крок до зірок.
Нам 15 років
16:55 Х/ф «Бій на
рівних»
19:00 Передвиборна
агітація
22:00 СТН. Спорт.
Тижневик
22:25,4:15 Х/ф «Нічиє
життя»
0:50 Київське Віче

07:00 Сніданок з

06:30 Мультфільми
06:45 Великі махінатори
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Лев Дуров
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 «Живе такий
хлопець»
14:50 За сім морів
15:30 Арт Cіty
15:55, 20:00 Цивілізація
Incognіta
16:50 Невідома планета
17:55 Будь в курсі
18:30 Світ за тиждень
19:00 Великі махінатори
20:10 Кумири
21:00 Найвпливовіші
жінки світу
21:55 Життя в новому
світі
22:15 Остання весна
23:20 : Х/ф «Корупція у
Ватикані»

08:20 Глянець
09:20 Школа доктора
Комаровського
09:55 НЕДІЛЯ З
КВАРТАЛОМ
11:00 Свати біля плити
11:25 Х/ф «Пірати ХХ
століття»
13:20 Х/ф «Водій для Віри»
16:00 Вечірній квартал
17:55 Х/ф «Коханню всі
віки»
20:00 Подробиці тижня
21:00 Х/ф «Закоханий і
беззбройний»
23:00 Що? Де? Коли?
00:15 Х/ф «Пограбування
по-італійськи»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Стій Або моя
матуся стрілятиме»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Герої екрана
11:00 Кращий кухар на селі
12:00 Т/c «Дорожній
патруль»
13:00 Т/c «Злочин буде
розкрито»
15:00, 20:30 Т/c «Інтерни»
16:00, 19:30 Т/c «Доки
папороть цвіте»
19:00 Події тижня
22:20 Великий футбол
00:20 Х/ф «Антиснайпер»

07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 Лотерея 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 в подарунок
13:15 Таємнича Росія
14:10 Своя гра
15:20 Розлучення по-російськи
16:20 І знову здрастуйте
17:20 Надзвичайна подія
18:00 Сьогодні. Підсумкова
програма
19:00 Щиросерде зізнання
19:50 Центральне телебачення
22:20 Х/ф «Антикілер ДК»
00:10 Т/с «Гонитва за тінню»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Прийміть
телеграму в борг»
07:30 Смак
08:05 Армійський
магазин
08:40 Смішарики
08:55 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:20 Микита Михалков
14:15 Т/с «Ділянка»
17:25 Великі перегони
19:05 Муслім Магомаєв
21:00 Недільний Час
22:00 Мульт
особистості
22:35 Yesterday lіve
23:45 Познер

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

Юлією Висоцькою
07:10 Їмо вдома
08:30 Караоке на
Майдані
09:35 МастерШеф
13:30 Х-Фактор
19:00 Битва
екстрасенсів
21:55 Х/ф «Спокута»
00:00 Х/ф
«Психопатка»

06:55 Зроби мені смішно
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Зроби мені смішно
09:15 М/с «Кунг-фу
Панда»
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»
15:35 Х/ф «Практична
магія»
18:00 М/ф «Ронал
Варвар»
20:00 ШоумаSтгоуон
22:05 Х/ф «Помста
пухнатих»
00:00 Х/ф «Едді»

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 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, 10:00
Мультфільми
07:30 М/ф «Олівер і
компанія»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:20 Х/ф
«Підкорювачі часу»
12:20 Х/ф «Песчемпіон»
14:10 Дім на заздрість
усім
15:10 Т/с «А щастя
десь поряд»
19:00 КВН-2012
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф «Король
вечірок»

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

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

07:35 Малята-твійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
09:10 Х/ф «Перший
09:40 М/с «Чорний плащ»
10:40 М/ф «Незнайка на
після Бога»
Місяці»
10:55 М/ф «Барток
11:30 Легенди
пречудовий»
12:30 Х/ф «Помста
карного розшуку
дружок»
14:10 Містер Трололо
12:00 Агенти впливу
15:00 FAQ Як зняти
13:00 Т/с «Розкол»
дівчину
15:10 Х/ф «Шпигун по
15:00 Т/с «Кулінар»
сусідству
17:10 Х/ф «Тварина»
19:00 Т/с «Каменська»
19:00 Альо, директор?
23:00 Х/ф «Я - лялька» 20:00 Одна за всіх
20:40 Т/с «Зайцев +1»
01:10 Х/ф «Скайлайн» 21:40 Дайош молодьож
22:45 Слава зі Славєком
Славіним
ТРК
22:50 Х/ф «Жара»
00:45 Дурнєв + 1
«ВишеГрад»

06:40 Т/с «і була
війна»

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

06:00 Руйнівники
міфів
09:00 Тур де Франс з
Ургантом і Познером
11:00 Невідома
Південна Америка
13:00 Top Gear
15:00 Х/с
«Казнокради»
18:00 Х/ф «Розмова»
20:30 Х/ф «Поллок»
22:00 Х/с
«Казнокради»
01:00 Покер The Bіg
game

Куплю
квартиру
Тел: (050) 353-29-09

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

06:20 Вся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
Телегра
09:20 Місцевий час
10:00, 13:00 Вісті
10:10, 13:30 Х/ф
«Найщасливіша»
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
14:25 Рецепт її
молодості
15:00 Сміятися
дозволяється
17:15 Битва хорів
19:00 Вісті тижня
20:30 Х/ф «Зворотний
квиток»
22:30 Недільний вечір
00:20 Х/ф
«Експеримент»

Безкоштовні оголошення

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

ПРОДАМ

Кооператив «Автомобіліст».
Ділянку с. Осещина, 10 сот.
під забудову. 3 500 у.о./сотка. Продам гараж 6х4, 7 000 у. о./торг.
Тел: (063) 237-73-03
098-0741775

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

12-го жовтня святкує свій
75-річний ювілей
наш батько і дідусь
Віктор Іванович
ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
Вся наша сім’я ВІТАЄ його
з сімдесят п’ятим днем
народження та
щиро бажає ще довгих років
життя, міцного здоров’я та
різних благ.
Наш батько та дідусь пройшов великий трудовий
шлях на будівництві Київської ГЕС та ГАЕС в тресті
«Південатоменергобуд», мав численні подяки і
винагороди за сумлінну працю.
Та найбільше ми йому вдячні за його доброту,
чуйність і любов до своїх рідних. Тож нехай і надалі
Живе сто літ, не знаючи біди,
Лишаючи добра сліди.
Дочка Таня, син Максим, зять Олександр,
невістка Оля, онуки Олексій, Микола,
Микита та друзі по роботі.

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.
3 000 у.о./сотка. 096-9738399
130 000 у.о. за ділянку 096-9738399
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

У газеті «Вишгород» № 13 (854) від 31.03.2012 р. була
опублікована інформація для мешканців м. Вишгорода
про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
підприємством ТОВ «Карат-Ліфткомплект». Просимо внести
доповнення адреси Вишгородської райдержадміністрації:
Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1, тел/факс приймальні: (04596) 22-022

ВІТАЄМО з днем народження
чарівну жінку, директора ВІКЗ
Ірину В’ячеславівну
ПИРОЖЕНКО!
Хай доля принесе іще сповна
І радості й наснаги і здоров’я!
Нехай завжди в душі цвіте весна,
І серце зігрівається любов’ю!
Колектив Вишгородського історико-культурного заповідника

06:00 Телемагазин
08:00 Журнал Ліги
Чемпіонів УЄФА 20122013
08:45 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
09:55 Т/с «Молодий
Індіана Джонс «
12:10 Т/с «Демони
омани»
14:25 Ульотне відео
по-російськи
15:20 ЧУ. 12 тур.
Кривбас - Арсенал
17:30 ЧУ. 12 тур.
Карпати - Говерла
19:30 Х/ф «РЕД»
21:30 ПРОФУТБОЛ
22:45 Штопор
Yesterday Lіve
00:10 Т/с «Спартак
Боги арени»

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

КУПЛЮ

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
– Валєр, походи без капців,
будь ласка.
– Нащо, люба?
– Я голку загубила...
***
Мені сказали: «Пити треба в
міру!..»
Я заглянув у словник:
МІРА (старорус.) – одиниця
об’єму рівна 26,24 літра …вмерти не встати!
***
– Що робиш?

– Я люблю, я сумую, мені так
тебе не вистачає. Ти снишся мені
щоночі, я не можу без тебе, а ти?
– Ковбасу їм.
***
От раніше часи були: я йшов
у магазин із 30 гривнями і повертався з 5 пакетами картоплі,
2 хлібинами, 3 пляшками молока, шматком сиру, пачкою чаю
та десятком яєць. А зараз що...
понаставили камер відеоспостереження.

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

Побратимство

Вишгород
ФОТОкадр

Дружимо з Півднем

ФОТОкадр — ТРК «ВишеГрад», спеціально для «Вишгорода»

Гарбузяні вихідні
У Льоррасі (Німеччина) 6 і 7 жовтня – традиційний
день гарбуза – своєрідна демонстрація унікальних
осінніх дарунків природи. Протягом двох днів кожен
охочий міг взяти участь у конкурсі найкращого гарбуза
і в разі перемоги отримати чудовий приз. А для любителів шопінгу в ці вихідні усі магазини влаштували
день відкритих дверей.

Півроку громадських робіт
Міська влада муніципалітету Делчево (Македонія)
залучає безробітних до громадських робіт. Таку програму розпочато у серпні цього року, і триватиме вона
6 місяців. Співпрацюючи з Центром зайнятості, влада
уклала договір із 19 безробітними, які отримують щомісячну винагороду в сумі 7600 динарів. Муніципалітет планує укласти угоди з підприємствами, які готові

Раквере

11

Іван БОНДАРЕНКО,
ФОТО – сайти міст-побратимів

Минулого тижня у нашому місті гостювали
представники північно-західного Криму, що
мають цікаві для вишгородців пропозиції в
оздоровчому напрямку.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк
ознайомив гостей з містом і провів змістовну
екскурсію, а потім разом із очільником смт Чорноморське (АР Крим) Сергієм Кривобоковим підписав (див.
ФОТОкадр) протокол намірів (проект договору) про
співпрацю між нашими населеними пунктами.

28 вересня у Раквере (Естонія) відбувся рекламноінформаційний день. Обговорювали, як переобладнати територію старого занедбаного аеропорту. Влада
міста пропонує місцевим підприємцям долучитись до
Проекту переоснащення інфраструктури аеропорту.
його Загальна площа — 24 га, — знаходиться в районі,
що швидко розвивається і має всі комунікації для втілення будь-яких підприємницьких ідей.

2012 року

Осінь у Європі

Влас. інф.

Друге життя
занедбаного аеропорту

13 жовтня

Осінь розфарбовує дерева, одягає
нас у теплі речі і дарує похмурі дощові
дні для творчих роздумів. Змінюють кольори і наші міста-побратими, що продовжують нас радувати тенденціями
свого розвитку.
взяти на роботу безробітних.
Грошові виплати безробітним громадянам у Македонії надає уряд, а роботи у рамках проекту в Делчево
оплачуються із муніципального бюджету.

ШоуМонроу на ксероксі
Із 30 вересня до 13 жовтня у бібліотеці Санса
(Франція) – дві чудові виставки художниці і письменниці Паті Хілл. У 1970-х роках Паті захопилась попартом. Нині ж працює в стилі копі-арту (копіювання художнього середовища) і демонструє свої нові роботи,
присвячені Мерилін Монро.
Другу виставку Паті Хілл презентувала разом зі
своїм чоловіком – відомим галеристом і видавцем
книг з поп-арту Полом Біанчіні. Виставка – це, власне,
історія двох галерей в Бургундії та Нью-Йорку, що відроджували мистецтво на… ксероксі.
Обидві виставки – безкоштовні.

Як не потонути у смітті
Влада муніципалітету Вишкува (Польща) підписала
угоду з Фондом охорони навколишнього середовища
та управлінням водними ресурсами. Сума гранту для
фінансування проекту захисту довкілля «Як не потонути у смітті?» — 3757,69 злотих. Цей проект з переробки відходів розроблений після змін у Законі про
підтримку чистоти і порядку у громадах. До роботи залучені муніципальна поліція, члени міської ради, а також представники компаній, які займаються окремим
(роздільним) збиранням та переробкою відходів.

Ідіть в лазню!
Наприкінці вересня на Фестивалі російської лазні
в Суздалі було представлено 15 прототипів лазень, які
існували в різні періоди російської історії. Серед них –
хлібна лазня з необмолочених снопів, що тримають
тепло і надають приємний аромат. Стіни солом’яної
були скирдовані з пахучих стебел жита і пшениці. Мисливська представляла собою курінь з гілок берези та
інших дерев, зміцнений мохом. Царська для походу
– повстяна юрта. Була Мобільна лазня, або «Мобіба»,
яка у складеному вигляді важить усього 8 кілограмів і
зручна для будь-яких мандрівок. Також на фестивалі
були Фітобочка та 3 чани Банника.

«Золотий витязь» Бєлгорода
1 жовтня у російському місті-побратимі стартував
міжнародний фестиваль духовно-морального кіно
«Золотий витязь».
Протягом тижня бєлгородці насолоджувались
творами кіномитців — «Андрієм Рубльовим» Тарковського, «Спадком» Еміра Кустуриці і «Достоевським»
Володимира Хотиненка, режисерів андеграунду, альтернативним кіно і творчими зустрічами. У програмі
– фільми з Угорщини, Сербії, Нідерландів, Німеччини,
Польщі, Болгарії, Азербайджану, Грузії, України та Білорусі.
Кінофестиваль «Золотий витязь» започаткований
21 рік тому для розвитку кінематографу і культурного
обміну між країнами та народами. Цього року він тривав до 7 жовтня.

Льоррах

Делчево
Санс

Суздаль

Санс-2

Бєлгород

Вишкув

12

13 жовтня

Розмовляла Вікторія ШМИГОРА

полотен; мої образи — прості й цілком зрозумілі. Часто це веселі мульти.
У моєму світі намір випереджає думку,
аура — ідею. Моя палітра — це скоріше за
все відчуття мене самої: я — самобутня особистість, як і усі українські жінки. У житті весь
час бути емоційною неможливо, тому і знаходжу вихід у творчості. Люблю яскраві, відкриті кольори — навіть між собою їх практично не змішую, тому моє відчуття живопису
найбільше реалізується у декоративно-прикладній техніці — живопису на склі.
— З якого часу малюєте?
— З дитинства. Я була дуже цілеспрямована. Десь із сьомого класу зрозуміла, що

Художники — люди творчі, що живуть
у власному світі (з його барвами й відтінками). Маріанна Острогляд — художниця
із Вишгорода. Малює яскраво теплими
фарбами, вчить цьому й інших.
— Чим пояснюєте вибір сонячної палітри — відчуттям часу чи позитивною психологією?
— Швидше — останнім. Головне для
мене — емоції, а вони підказують кольори
— передусім світлі і веселі. Принципово не
пишу сірих, складно закручених картин-ребусів або детально пророблених сюжетних

Пам’яті Володимира Комашкова
З біографії
Володимир Комашков народився 11
червня 1935 року в Києві у багатодітній сім’ї
робітників. 14-річним батьки віддали його до
Суворівського училища на музичне відділення по класу гобою.
Відслужив три роки в армії, після чого
вирушив до Братська Іркутської обл., де і
зустрівся з москвичкою Валентиною Шмековою. Побралися. Народилася донька Оленка. У 1960 р. повернулися до Вишгорода.
Восени 1963 року починає штудіювати
російську філологію на вечірньому відділенОлена РОГОВЕНКО
(Вірші написані у 1997-2012 роках)
На 40 днів
Завірюха намела на поріг сніг.
Замерзає на льоту навіть птах… Жах.
Десь далеко раптом чується твій сміх.
Я не плачу, то сльози від вітру в очах.
Не минає зразу біль від важких втрат,
І сумую за тобою все дужче я.
Наче вирвано серця мого шмат,
Не згасає спогадів полум’я…
Ми не вміємо любити своїх живих,
Та коли відійдуть вони в небуття,
Лиш хороше пригадуємо про них
І знаходимо раптом слова каяття.
Може, сльози, що ллються з моїх очей,
Допоможуть очистити душу мою —
І в одну з безсонних, важких ночей
Зрозумію, як сильно тебя люблю…

Вишгород

Намалюй мені сонце!

АРТстиль

На 100 днів
Я пишу цей вірш на могилі,
І слова ідуть, наче з неба,
Слухачі — хрести посивілі,
Та мені у цьому потреба.
Хочу, щоб почув ти найпершим

Людина

2012 року

буду професійним художником
— нічого іншого навіть не уявляла.
— Який стиль та техніка вам
до вподоби?
— Якщо просто хочу помалювати — олівець, крейда, папірчик
в клітиночку, пісок, підмерзле віконце… це як дихати: може, і не
все одно чим, але не дихати ти
не можеш. А якщо професійно
ставитись до питання — мабуть,
найбільш популярні серед замовників та шанувальників мої роботи на склі.
— Кожна картина створюється у власній атмосфері,
потребує особливого настрою
автора. В якій атмосфері творите Ви?
— Люблю тишу, та у мене велика родина (у подружжя троє
дітей до десяти років, і у кожного своя атмосфера), тому спеціально не планую — особливо
натхнення. Як іде, так іде. Я щаслива жінка, а художник — це просто моя сутність, мій внутрішній
світ, і особливий настрой тут не
потрібен. Єдина спецумова — це
(іноді) няня для молодших дітей.
Насправді, єдине, про що мрію,
— створити щось геніальне.
— Хто для Вас приклад у художньому світі?

— Улюблені художники є, кумирів немає.
— У кожної творчої людини бувають творчі кризи?
Вас вони обминають?
— Кризи — не моя історія. Я занадто філософськи ставлюся до життя. щоб паритися з приводу тимчасових провалів. Дивлюся на процес якби з боку. І результат, як правило,
просто якісний стрибок — якщо не пручатися.
— Вам підказує теми інтуїція чи цікаві факти, історія?
— Черпаю натхнення із життя. Люблю добре проілюстровані дитячі книжки, гуляти біля води, дивитися на нічне небо,
розчулююся маленькими дітьми і фанатію від нашої креативної молоді, її приколів та екстриму — це нова культура у суспільстві.
P. S. Пензликом художник відкриває крила-двері у світи.
І променем палітри приваблює до себе однодумців, пробуджує інтерес до життя, до кожної його дрібниці. Творіть позитив!

КОМАШКО, що ВОЛОДів МИРом

ні Київського університету. Від народження
мав прізвище Комашко, та, вступаючи до
університету, додав до прізвища літеру —
КомашкоВ.
А далі — почала формуватися патріотична свідомість. З’явились друзі, серед яких
В’ячеслав Чорновіл та багато інших. Володимир бере участь у створенні підпільної
друкарні. Звісно, КДБ пронюхало, що добродушний, відданий друзям і справі Комашков
займається чимось дуже небезпечним і його
тягають на допити, а 1969 року виключають з
університету «за поведение, несовместимое

со званием студента».
Змушений заробляти фізичною працею
(на той час мав уже двох доньок) — і знову
понесло його на Сахалін, Камчатку, Забайкалля…
По-козацькому міцний, після участі у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (був
там у 1987-му) Володимир Комашков стає
інвалідом, і недуга з кожним днем ускладнюється…
Та він і на пенсії — невтомний: наприкінці
1980-х усіляко сприяє відродженню Української автокефальної православної церкви,

Біль мою і тугу сердечну.
Розмовляю я не з помершим
Про життя і смерть недоречну.
І неначе відповідь чую:
«Не журися, донечко, марно,
Пройде час, і біль твій вгамує,
Не завжди життя буде хмарне.
Усміхайся сонцю та дітям,
А коли на зорі поглянеш,
Пригадаєш нас на цім світі,
Може, й добрим словом пом’янеш.
Не сумуй, не плач за минулим,
Не жалій років, що спливають,
І якщо ви нас не забули,
То й про вас нащадки згадають.»
От і вечір. Треба додому…
Захисти нас, Боже, від лиха…
Залишаю тут свою втому.
На душі спокійно і тихо.
11.06.1998 р.
Твій перший день народження — без тебе…
У долі є свій власний календар.
Маленька зірочка (душа твоя) у небо
Полинула, і світить нам з-за хмар.
Твій шлях скінчився, та життя не припинилось
Для нас, дітей твоїх, хоч сумно і болить…

ціною великих зусиль із однодумцями будує
каплицю. Згоріла свята обитель, довівши
до інфаркту будівничого Комашкова. Здавалося, не підведеться, та невтримно рушив
Народний Рух, і він — серед перших, хто народжував, зміцнював його у Вишгороді. Активіст «Просвіти», член міського виконавчого
комітету, Володимир Комашков дбав і про
створення місцевого краєзнавчого музею.
Здоров’я таки підвело. Комашков помер
10 жовтня 1997 року. Його творчою гілкою
стали доньки — надаємо увазі читачів вірші
Олени Роговенко, присвячені батькові.
А ти всміхаєшся нам зіркою високою —
І наче камінь знято нам з душі.
Перші роковини
(10.10.1998 р.)
Твій подих стомлений і голос чую
І бачу посмішку в очах, сумних від болю,
А щоб не плакати, у спогадах жартую,
Як ти колись, шуткую над собою.
Навчи мене забути всі образи,
Прощати зло, ненависть не плекати,
Не відчувать до погані відрази
І ближньому в біді допомагати.
За днями дні спливатимуть і роки,
І вічність понесе думки до тебе…
Я вірю, що у душах наших спокій
Поселиш ти. Лиш це тепер нам треба.

Як прикро, що нікому не судилось
Спинити час лиш на єдину мить.
Тоді б, здавалося, ми встигли навіть поглядом,
Єдиним словом вимовити все…
Тепер на зорі дивимось — і спогади
Кружляють нас, неначе карусель.
У неба просимо пробачення… і спокою,
Гріхи спокутуєм — і знов-таки грішим…

П’ятнадцяті роковини (10.10.2012 р.)
Вже п’ятнадцята осінь по тобі задощила,
На барвінковий килим сльози-роси зронила.
Журавлів голосіння долітає луною,
Лиш промінчики босі, не знайомі з журбою,
По калюжах стрибають, обіймають за плечі —
І дарма, що бажала від минулого втечі…
Я тепер розумію, що майбутнє можливе.
За тобою туживши, відшукала важливе.

«...Я вдячний долі, що народився на твоїй землі…»
Вона ще пахне фарбою — ця невеличка книжечка Івана Несторовича Гончара — «Запалені свічки», що вийшла друком у видавництві Дорадо-Друк (Київ) за сприяння голови райдержадміністрації Олександра Приходька та заступника голови Київської
облдержадміністрації Ярослава Москаленка.
еред інших чотирьох видань наших авторів редакція «Вишгорода» готувала відгук і на це. Смерть поета випередила наші
наміри.
Іван Нестерович нещодавно відсвяткував своє 75-річчя. Попереду
було чимало планів, задумів, мрій.
«Вогонь життя у серце полум’яно, хоч і в неволі, незгасно пала: відступником ніколи я не стану — на варті правди я згорю дотла», — писав поет ще 1956 року, коли хрущовська відлига принесла дострокове
звільнення політв’язня, засудженого на 10 років за патріотичні переконання.
Потім — реабілітація, повернення до Гаврилівської школи, де працював вчителем географії, правознавства, історії. У цих науках уособлю-
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Пам’яті земляка

валось його особисте життя, тому і викладав їх правдиво й об’єктивно.
Але якими б жахливими не були примхи долі, понад усе Іван Несторович любив Україну, називав її у своїх поезіях «коханою», «безсмертною». Їй присвячені його кращі вірші. «З твоїм ім’ям мені чудово жити, з
твоїм ім’ям спокійно я помру…».
***
Поховали Івана Несторовича на батьківщині — у його рідній Гаврилівці 10 жовтня 2012 року. Редакція «Вишгорода» вже більше не отримає його віршів, написаних на листках із шкільного зошита охайним
вчительським почерком. Більшість їх була надрукована на шпальтах
газети, деякі увійшли до останньої добірки.
Сумуємо. Розділяємо горе рідних та близьких. Краща пам’ять про
Івана Гончара — чотири його поетичні збірники та добрі спогади односельців, колег, знайомих про цю світлу, прекрасну людину. А ще — продовжувачі роду — його діти, онуки, якими він так пишався і для яких завжди був взірцем.
Редакція газети «Вишгород»

Молодіжний квартал

Вишгород

Ірина ЯКОВЕНКО,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка Валентина Яковенко)
ФОТО — архів ДНЗ «Ластівка»

Дитинство – чудова пора. У мене вона викликає
лише приємні спогади і посмішку. Сьогодні я вже
підліток, і як добре, що маю хвилинку, аби завітати
на гостину до дитинства!
садочку «Ластівка», де я провела кілька щасливих років, нещодавно відбувся День іменинників, присвячений тим ластів’ятам, що
народилися влітку. Я й сама народилася влітку, і мені
було приємно ще раз отримати вітання і подарунки.
Коли малою ходила до садочка, найбільше мені подобалось готуватися до свят. А потім — вийти на сцену
і показати все, чого навчилася разом з іншими дітками.
Така була щаслива, коли мною пишалися мої рідні і вихователі (які вкладали чимало зусиль у моє виховання)!
У нинішньому святі брали участь іменинники групи
«Волошки» (всього їх восьмеро) і, звісно, всі діти цієї
групи разом зі своїм вихователем Людмилою Микола-

У

5 жовтня 2012 року в Технічному ліцеї НТУУ «КПІ» відбувся
День Самоврядування.
Ми — учні — мінялись місцями з учителями. Вчителі могли
посміятись, пограти, побешкетувати, а ми — навпаки — мали
бути серйозними та відповідальними.
тмосфера цього дня була
настільки особливою, що
враження й досі зігрівають
наші серця. Кожен мав можливість
побути на місці вчителя і зрозуміти,
як нелегко йому іноді буває.
Наш 11 клас дуже відповідально поставився до цього. Ми гарно
готувалися, перед кожним уроком
повторювали свій матеріал, щоб нічого не забути.
Найтяжчим було — заспокоїти
«учнів» Super-classу, бо, як тільки
розпочинався урок, дуже гарна та
весела учениця починала співати
Гімн України, народні пісні, а інші

2012 року
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Вітаємо і добра бажаємо!

Колиска суспільства

Олександра УСАТЮК, 11 клас

13 жовтня

ївною Сахацькою, музичним керівником Оленою Вікторівною Петровою і помічником вихователя Юлією Михайлівною Борденюк. А веселим і дотепним допомогли
зробити дійство поезії вихователя-методиста Олени
Володимирівни Роговенко.
Зала, прикрашена різнокольоровими кульками і паперовими метеликами, нагадувала казку, а святково
одягнені діти — маленьких янголят.
Іменинники заспівали пісню «А хто влітку народився»… аж раптом з’явилася незвичайна гостя — саме
Літо завітало до діток. Насправді це була їхня вихователька, але в такому яскравому образі, що діти навіть
не відразу здогадалися, хто це. Вона принесла подарунки для іменинників — паперові метелики і квіти для
всіх дітей.
Радісна малеча виконувала танок «Квітуче літо»,
грала в ігри «Зберіть яблука», «Фанти», «Птахи і зозуля»
та «Рибалки».
А потім іменинників знову чекали подарунки — тортик із їхніми іменами, подарункові набори, а всіх дітей
групи — цукерки та різнокольорові кульки.
Всі були щасливі — і це головне. Нехай таких незабутніх днів дитинства у малечі буде якнайбільше!

учні-вчителі підтримували її.
День Самоврядування був
схожий на маленький театральний етюд. Для нас — це
великий досвід, ми змогли приміряти на себе роль вчителя, а
вчителі — роль «шалених школярів».

Завдяки цьому дню ми пізнали учителів, якими вони є за
межами ліцею. День Самоврядування запам’ятається на все
життя. І колись через 10-20 років ми зустрінемось згадаємо
приємні моменти нашого веселого Дня Самоврядування.

Технічний ліцей НТУУ «КПІ»

А

Як ми були вчителями…
...та учнями

У ВРГ «Інтелект»

Валентина ЛІЩИНСЬКА
Для мене особисто осінь кожного року особлива. І не
лише завдяки природі й погоді, а й тому, що кожної осені
я відзначаю своє професійне свято – День учителя. Ось і
цього року перегорнула іще одну сторінку своєї особистої
вчительської книги.
ень учителя – це квіти, посмішки, вітання, сонце у
небі і, звичайно, вдячні діти. У ліцеї цей день проходить традиційно, але неповторно, бо кожного року
професію вчителя випробовують одинадцятикласники. Теперішній 11-й клас до підготовки поставився досить серйозно:
ще напередодні були консультації, конспекти і… хвилювання.
І ось цей день… 8:30. Дзвінок… святково одягнені, із
рум’янцем на щоках, зосереджені «вчителі» заходять до класу.
Звичне «Доброго дня» — і процес пішов…
Ще раз переконалася: сучасна молодь дуже талановита.
Ми, вчителі, поринули в дитинство і сіли за парти. Особливо
мені запам’яталася Саша Маньчик і Руслана Таужнянська у
ролі учителів української мови. Близькою і зрозумілою була
вчитель математики Лєра Карпова. Богдан Беза як вчитель інформатики – був неперевершеним. А фізрук Саша Нога – досить люб’язним і зовсім невпізнанним: чиста українська мова,
розуміння проблем «учня» і намагання все зробити правильно.
День пройшов – завтра буде інший день. Але цей день
пройшов недарма, бо кожен із «вчителів» став трошки мудрішим і досвідченішим.

Д

Сів метелик на плече

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 8-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики Центру творчості «Джерело»
(керівник гуртка Валентина Яковенко)
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Всесвітній день вчителя, що відзначається 5
жовтня, цього року неабияк потішив гімназію «Інтелект». Не лише вчителів, а й учнів. Адже цього дня у
нас замість семи було тільки чотири уроки. Побільше б таких свят — і вчителям приємно, і нам добре!
…Зайшовши після уроків до прикрашеної актової зали, на сцені я побачила парту з надписом «Тічер
TV». Не відразу зрозуміла, до чого це. Але як тільки
з’явились ведучі, все одразу стало на свої місця — висвітлити тематику свята мало телебачення.
Шкільні новини озвучували Ігор Бобошко та Марія
Перегонцева: пряма мова зі шкільного вестибюлю (де
учні привітали і навіть проспівали «Віват, учителі!»),
блокбастер педагогічних термінів і понять (ексклюзив
з унікального педагогічного словника, де звичайні поняття пояснювали дотепно і з гумором — чого варте,
наприклад «ДІТИ: за неперевіреними даними — наше
багатство; автора даного твердження вже впіймали»!).
А блискучий скетч (презентація 167-ї серії арабського серіалу «Зульфія та інші»), нічна реклама (для
сільського вчителя) і «Вітання за заявками»!..
Зал щиро сміявся над популярною мильною оперою, де були і «Т-с-с! Ханума топ-топ (Тихо, завуч іде!)»,
і «Караван-сарай (У мене батьківські збори)». Та над
спеціальною рубрикою «Неймовірна правда про вчителів» — сценкою з життя: вчителька виховує, годує,
цікавиться успіхами та перевіряє уроки сина… по телефону, бо «головніш за все — робота: дітей навчати
власним прикладом й добром».
Шкільний ансамбль «Зорепад», дитячі колективи

Новини «Тічер ТБ»
«Па де данс», «Співаночка» міського Центру творчості
«Джерело» виконували танці, українські народні пісні,
«Майбутні зірки гімназії» читали напам’ять вірші. На
завершення ведучі новин озвучили «Дев’ять заповідей
учителя», а всі учні — учасники свята — виконали заключну пісню, де «кожна вчителька — зоря», та побажали кожному злету голубки, жар-птиці, бізнес-леді,
чарівниці — «Оскара» за роль.
Директор гімназії Інна Василівна Шубко повідомила
приємну новину: педагогічний колектив ВРГ «Інтелект»
отримав диплом переможця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту сучасної моделі навчального
закладу (Школа сприяння здоров’ю) Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. А також побажала, щоб метелик щастя сів на
плече кожному з присутніх у залі.
Вчителі були переповнені позитивними емоціями і
враженнями. Вони активно плескали в долоні, дякували
авторкам сценарію — хореографу Світлані Бельченко
та педагогу-організатору Ірині Радченко — і залишили

Зал у захваті. Перша зліва — Ірина Радченко

Перша зліва хореограф Світлана Бєльченко,
за пультом — 10-класник Юрій Мазур-Федорчук
зал усміхненими.
Шановні вчителі! Нехай кожне ваше свято проходить так позитивно! Задоволення вам від роботи! А ми,
в свою чергу, будемо не засмучувати, а радувати вас
своїми знаннями.
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Контролери життя

Санітарний дозор

Ірина КОБИЛЕВСЬКА,
головний державний санітарний лікар
Вишгородського району
У другу неділю жовтня відзначає своє професійне
свято — День працівника державної санітарно-епідеміологічної служби — колектив державного закладу
«Вишгородська районна санітарно-епідеміологічна
станція» Міністерства охорони здоров’я України.
айже сторічна історія Держсанепідслужби
довела свою ефективність у профілактиці як
соматичних, так і інфекційних захворювань,
в ліквідації стихійних явищ та техногенних аварій. Потужна школа гігієністів та епідеміологів, яка не має аналогів у світі, напрацювала багатий досвід, гігієнічні та
протиепідемічні нормативи за багатьма показниками,
дотримання яких забезпечує профілактику багатьох
хвороб та покращення здоров’я населення. Санітарно-епідеміологічна служба займає одну з ключових позицій в системі охорони здоров’я країни, охоплює всі
сфери життєдіяльності людини: умови проживання,
роботу, харчування, відпочинок, виховання і навчання
дітей. Контролює якість та безпечність продукції, що
виробляється та реалізується в районі. Фахівці санітарно-гігієнічного, епідеміологічного відділів, бактеріологічної, хімічної та радіологічної лабораторій працюють
за міжнародними стандартами. Станція має сучасне
устаткування, засоби обчислювальної техніки, що дає
змогу на високому рівні контролювати об’єкти району.
Так, за 9 місяців поточного року фахівцями проведено
23 000 досліджень об’єктів зовнішнього середовища
(продукти харчування, вода, грунт, повітря). Виявлено
143 кг недоброякісної продукції, що реалізувалась на
29 підприємствах та закладах торгівлі і громадського
харчування. Спеціаліст контролюють, рівень радіаційного забруднення об’єктів навколишнього середовища. На даний час фонові показники не перевищують
доаварійний рівень, а вміст радіонуклідів у продуктах
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харчування не перевищує норм допустимих рівнів, крім
дикорослої продукції (гриби, ягоди) та м’яса диких тварин. Рівень радіоактивного забруднення грибів перевищує допустимі норми в 2-30 разів і про це санітарні
лікарі попереджають мешканців, району чи варто гриби
вашого здоров’я.
З метою недопущення розповсюдження інфекційних хвороб щорічно здійснюється понад 600 виїздів у
вогнища інфекційних захворювань, в т.ч. близько 150
виїздів — у вогнища туберкульозу. Під особливою опікою фахівців епідеміологічного відділу знаходиться лікувально-профілактичні заклади всіх форм власності,
завдяки чому показники інфекційної та паразитарної
захворюваності в районі не перевищують обласні.
Забезпечують санепіднагляд у районі 50 спеціалістів з вищою та середньою медичною освітою. Це і ветерани, які понад 25-30 років сумлінно, працюють у сфері
охорони здоров’я: завідуючий дезінфекційним відділенням Леонід Кононенко , лаборант бактеріологічної
лабораторії Марія Щербак, помічник санітарного лікаря Лідія Дмитренко, лаборант радіологічного відділу
Любов Іваниця, медстатист Віра Шайдецька, лаборант
з паразитології Галина Павлусенко та молоді спеціалісти, які нещодавно закінчили вузи та середні спеціальні
медичні заклади і успішно опановують практику санітарного контролю.
Колектив прагне до забезпечення стабільної ситуації у районі з інфекційної захворюваності населення,
відсутності спалахів та групових інфекційних захворювань, належного санітарно-гігієнічного стану об’єктів.
В умовах наявності багатьох проблем спеціалісти санітарно-епідемічної служби продовжують гідно виконувати обов’язки санітарного лікаря.
Сьогодні служба переживає дуже непрості часи реформування, тому сподіваємость, що воно буде проведено з мінімальними втратами висококваліфікованих
фахівців і на благо збереження здоров’я та санепідблагополуччя наших людей.

Згадаймо свій родовід
Анатолій МИСЬКО,
командор Флотилії «Вільні Вітрила», віцеадмірал козацтва
14-ий традиційний вітрильницький
фестиваль «Козацька Чайка-2012», присвячений Дню Українського козацтва,
пройшов 6-7 жовтня 2012 року на водоймищі Київської і ГЕС під девізом: «Згадаймо свій родовід!» День Українського
козацтва установив Президент України
Леонід Кучма 7 серпня 1999 р. Указом
№ 966/99. (У цей день святкується також
70-річчя Української Повстанської Армії,
що відома як борець проти всіляких окупантів України).
сновною метою фестивалю стала
його спортивна складова. Бо ж козацькій рід ще не перевівся в Україні, попри фізичний занепад здоров’я нашої
людності.
Згадаємо свій родовід! А чи багато сучасних українців знають про свої витоки, про
буремне життя предків. Теперішній люд у
більшості своїй про це навіть не здогадуєть-
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Гайд-парк
Катерина САТИР, член районної
організації працівників науки і освіти
Всім відомо, яку надзвичайну роль відіграють освіта і наука для майбутнього
України. 20 років тому в нашій країні була
краща в світі система освіти. Радянська
школа виховала непереможних захисників Вітчизни. Небачений патріотизм і
мужність бійців Радянської Армії і партизанів відзначають навіть наші вороги, які
думали, що блискавично перетворять
радянський народ в своїх слухняних рабів. «Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою німецьких катів», — гнівно закликав
відомий український поет. «Перемогу у
Другій світовій війні отримав радянський
вчитель!» — відзначили американці, які
довго не відкривали другий фронт.
аші освітяни давали країні і світові
молодь з високою мораллю, широким світоглядом, учених, винахідників, космонавтів, розумних, талановитих і працьовитих людей.
Ми успадкували колишні досягнення,
але за 20 років, на жаль, майже все зни-
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ся. А хто здогадується чи, може, і знає — то
мовчить — наслідки указу Я. Свердлова «об
уничтожении поголовно казаков как врагов
революции…» (1918) пам’ятають багато.
А тим часом Гімн України закликає показати, «що ми, браття, козацького роду!».
Відродження козацької морської справи,
звичаїв, моралі і традицій — це елементи відродження нашого славного минулого, скрижалі звитяжної козацької Української Держави, це те, чим, зокрема, характеризується
козацький рід! Морські походи запорожців
— це тодішня битва за Україну!
Для зручності учених-теоретиків вважається, що козацтво виникло 500 років тому
і прообраз Січі на острові Хортиця заснував
легендарний Дмитро Вишневецький (Байда). Хоча він був українським магнатом (за
Марксом — це експлуататор і ворог свого
народу), та це не зашкодило йому стати видатним воїном в боротьбі проти турків і татар
на півдні України. Останній похід закінчився
поразкою і турки 1563 року його зачепили
гаком за ребро на одній із башт Стамбула.
Про це співається в українській пісні «Ой, п’є

Лаборант Ірина Чернікова

У баклабораторії — Анжеліка Коновал

Медстатист Віра Шайдецька

14 жовтня — День Українського козацтва

Байда...» .
Археологічні дослідження на острові
Хортиця тривають, і знайдені там артифакти
свідчать про дуже давнє козакування на о.
Хортиця.
На острові Хортиця визначене місце загибелі князя Святослава Ігоровича (сина
княгині Ольги), який поліг у битві з печенігами (972 рік). Святослав, судячи з історичних
його описів, був першим літописним козаком
і князював він, згідно з літописом, 28 років!
У 1970 роках у північній частині острова на
схилі урочища Чорна скеля був встановлений
охоронний знак, напис на якому свідчить про
імовірне місце загибелі князя Святослава.
А Дмитро Вишневецький орудував на
острові Мала Хортиця (інші топоніми — острів Гадючий, о. Канцерівський) і нині цей острів називається «Острів Байди».
За планом флотилії «Вільні Вітрила»,
при підтримці Вітрильницької Федерації
Київської області та КП «УФКС» Вишгородської міськради .відбулась вищезгадана 14
вітрильницький фестиваль «Козацька Чайка-2012» відбувся на базі яхт-клубу «Енер-

гетик» комунального підприємства «УФКС»
Вишгородської міськради, яке нещодавно
прийняло цю базу на свій баланс.
День 6 жовтня зустрів яхтсменів сонцем,
теплом і… рвучким вітром. Умови для перегонів були відмінними! На старт вийшли три
групи яхт на двох дистанціях. Особливої
уваги вимагала яхта «Асоль-1», яка вперше
стартувала на Київському водоймищі.
У підсумку змагань у групі «мікротоннери» перемогла яхта «Веста» (капітан Лідія
Мельникова), у групі «Асоль» (капітан Володимир Ковтун), у у групі Т-2 — яхта «Блюз»
(капітан Наталія Саченко). Яхта «Блюз» удостоєна «Блакитної стрічки» за найменший
час подолання двох дистанцій фестивалю.
Всі учасники перегонів нагороджені дипломами, грамотами, сувенірами, яхтсменки
відзначені за номінаціями.
Далі — козацький куліш (автор — капітан
1-го рангу Лідія Мельникова). А на «солодке» — виступ гурту «Гайдамаки» з козацькими піснями.
Меценатами заходу виступили Василь
Колобов та Євген Пещерін.

Вчитель — головний у державі
щено. А наше Міністерство освіти дійшло
до того, що з навчально-виховних програм
викреслили уроки про патріотів, які віддали
своє життя за нашу Вітчизну. Герої сьогодні — мільйонери, мільярдери, а не трударі,
які ці кошти заробляють.
Діти багатих батьків, потрапляючи до
престижних університетів, не всі стараються оволодіти професією. Деяким потрібен
лише диплом про вищу освіту, а не знання.
Ми не зможемо побудувати успішну державу, якщо наші люди будуть неосвіченими,
або професіонали виїжджатимуть у далеке
зарубіжжя.
Україні не потрібні алкоголіки, наркомани, божмі, кілери…. і просто «двоногі звірі»
— маніяки. Наші телеекрани перевантажені
фільмами про вбивства, крадіжки, знищення сіл і панування олігархів та зірок екранів.
Сьогодні потрібно терміново зупинити
деградацію підростаючого покоління. З допомогою засобів масової інформації змінювати орієнтири молоді. Учнів необхідно
зацікавити вчитися і працювати. Навчання
повинне приносити задоволення. Тоді в нас
будуть перемоги і досягнення.

Ось чому я закликаю: «Повернути країну
народові!» Не можна доводити народ до такого зубожіння, щоб 7 млн українців шукали
роботу у зарубіжжі.
Не таке життя свого народу захищали
в роки Великої Вітчизняної війни наші безсмертні герої! А їх багато: 10 мільйонів віддали своє життя за нас. Ми не маємо права забути про наших героїв. Нещодавно я
запитала юнака в агітаційній палатці партії
«Свобода»: «Як ви оцінюєте подвиг молодогвардійців? Олександра Матросова і його
послідовників, які закрили своїми грудьми
амбразуру фашистського дзота?» Він відповів: «Ніяк не оцінюю». «То і Ви, юначе, — ніякий», — сказала йому.
Так в цьому винні ми — старше покоління. Молоді ростуть без орієнтирів, без
героїв, без життєвих маяків. Нещодавно
Верховна Рада прийняла постанову про
святкування 70-річчя з дня заснування підпільної комсомольської організація «Молода гвардія», яка діяла в окупованому фашистами Краснодоні. Влада зробила, напквне,
тому, що пам’ять про юних антифашистів
жива серед народу, а їх подвиг такий вели-

кий, що примушує владу рахуватися з цим.
Ось чому старше покоління вимагає
від Міністерства освіти України перевидати роман О. Фадеєва «Молода гвардія», і
включити його в програму загальноосвітньої середньої школи. Дивно, що сьогодні
навіть твори класиків української літератури
Т. Шевченка, Л. Українки, Панаса Мирного,
Нечуй-Левицького, російських класиків рідко побачиш на книжкових базарах.
Сьогодні надзвичайно велика увага
приділяється знанню мов, а не точним наукам — фізиці, хімії, математиці, астрономії,
авіомоделюванню. Що важливе — якою мовою говорить людина, чи те, що вона говорить?
Нові завдання перед школою вимагають
від учителя величезної праці. Адже його робота не нормована. Щоб цікаво провести
урок, учителю потрібно добре підготуватися
з допомогою різнобічної інформації з даної
теми.
Вчитель давно вже має одержати статус державного службовця, адже виконує
найголовніше завдання держави — виховує
майбутнє покоління.

Знай наших!

Вишгород

13 жовтня

2012 року
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Серед 29 лауреатів — Інна Шубко
Влас. інф.
ФОТО — прес-служба Верховної Ради України

У понеділок, 8 жовтня, Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вручив щорічні премії Верховної Ради України
29 педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
України. Серед двох представників Київщини — директор ВРГ «Інтелект» Інна
Шубко (НА ФОТО — перша справа від В.
Литвина).
ітаючи учасників урочистого зібрання, В.Литвин наголосив на
важливості створення здорового
середовища для виховання і розвитку дітей, дотримуючись при цьому збереження прав і свобод особистості. Він звернув
увагу на необхідність підвищення якості
освіти, зокрема у вищій школі. На думку
керівника парламенту, варто «максималь-
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но розширити автономію вузів, а вступний
іспит з історії і української мови зберегти
як обов’язковий для усіх навчальних закладів».
Голова Верховної ради подякував
освітянам «за подвижницьку працю і вміння звертати увагу на те, що об’єднує», за
здатність відмежуватися в роботі від політичних уподобань і підтримання діалогу між
владою і активною частиною суспільства.
Ключовим завданням сьогодні, за словами Володимира Литвина, є організація робочих місць, «аби люди могли жити
краще». Торкнувшись теми ухвалення
бюджету наступного року, він застеріг від
намагань прийняти популістські «красиві
рішення», доки не будуть виконані вже взяті соціальні зобов’язання, висловив сподівання, що майбутні парламентські вибори
в Україні відбудуться чесно і «розпочнеться
новий етап життя країни, набагато кращий
від існуючого іміджу».

Айронмен — вершина тріатлону
Микола МІНКІН
ФОТО — сімейний архів Часовських

Ледь розтанули легкі хмарини над
містом Луїсвіль американського штату
Кентакі, як судді дали відмашку на старт
чергового етапу тріатлону, вірніше, його
айсберга, — Айронмен, що в перекладі —
«Залізна людина». Більше трьох тисяч
спортсменів, з різних країн, взяли участь в
останніх змаганнях. Серед любителів екстрима — жителі нашого міста, брати Микола і Артем Часовських.
об зрозуміти значимість цих змагань — невеликий екскурс в історію. Ще в двадцятих роках минулого століття у Франції було проведено перші
комплексні змагання під назвою «Гонка кмітливих» (включали в себе біг на три кілометри,
шосейну гонку на велосипеді на дванадцять
кілометрів і перетин каналу Марне у французькій Бургундії). З тих пір цікавий вид змагань постійно вдосконалювався. В кінці століття навіть
було створено Міжнародний Союз тріатлону,
головна мета — включення цих змагань в Олімпійську програму.
У 2000 році тріатлон дебютував на Олімпійських іграх у Сіднеї.
Айронмен — змагання, які організовує
Всесвітня корпорація тріатлону. Три етапи
проходять в один день без перерви: заплив на
2,4 милі (3,86 км), заїзд на велосипеді на 112
миль (180,23 км) і забіг на 26,2 милі (42,195
км). Змагання обмежені за часом — в учасників на все про все сімнадцять годин. Початок о
7:00 ранку, на плавання — 2 години 20 хвилин,
велогонка закінчується о 17:30, а марафон —
опівночі. Щорічний чемпіонат проводиться на
Гаваях, в Америці, йому передують відбіркові
змагання, що проводяться в різних країнах.
А тепер про змагання в Луїсвілі. Серпневим
прохолодним ранком на березі водойми вишикувалися кілька тисяч спортсменів, готових
взяти нелегкий старт. Рівно о сьомій над містом прогримів постріл — любителі екстриму
ринулися вперед. Крім того, що треба якомога
швидше проплисти, проїхати, пробігти, необхідно суворо дотримуватися правил.
Жорстока боротьба почалася вже з перших
секунд запливу. Микола, вихованець вишгородської школи плавання, ринувся вперед.
Не зменшуючи темпу на всій чотирикілометровій дистанції, він обігнав багатьох іменитих
спортсменів, і в результаті — четвертий на фініші.
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Календар
13 жовтня – Всесвітній день подолання
стихійного лиха
1675 — голландський фізик Хрістіан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник
1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому
1860 — у США зроблена перша фотографія з повітряної кулі
987 — у Перській затоці американський
флот вперше у світі використовував дельфінів у військових цілях
Народилися:
1822 — Лев Ценковський, український ботанік, протозоолог й бактеріолог
Іменини: Теофіл, Едуард, Олена, Лідія
14 жовтня – Покрова; День українського козацтва; День УПА; День художника

Закінчивши заплив, Микола потрапив в
обійми волонтерів. У спеціальній палатці, вони
допомогли йому переодягтися, підкріпитися і
змазали все тіло спеціальним складом проти
засмаги. Одягаючи і на ходу застібаючи шолом, Микола, з велосипедом в руках, побіг до
старту багатокілометрової велогонки.
— Коля! Коля! — Несли підбадьорюючі
з трибун голоси вболівальників, деякі були з
міста Вишгорода.
Попереду складна траса, горбиста, з перепадами до сімдесяти метрів. Деякі спортсмени, щоб швидше подолати перешкоди,
буквально підстрибували над сидіннями і, подолавши підйом, переставали крутити педалі
на вершині. Микола Часовських, маючи добру
фізичну і тактичну підготовку, обходив суперників на спусках.
Велике значення для гонщика має режим
харчування. Ще до початку змагань хлопці
вживали вуглеводну суміш (суміш кураги, родзинок, волоських горіхів та меду). Крім того,
по всій трасі розставлені пункти, де волонтери пропонують вітамінізовані і висококалорійні напої та продукти. Температура повітря під-

нялася до 32 градусів за Цельсієм, Коля кожні
двадцять хвилин прикладався до фляжки з
прохолодною водою, зрідка кидаючи в рот
сольові таблетки.
Велогонку в сто вісімдесят кілометрів
Микола подолав за 5 годин 47 хвилин 19 секунд. Цей час, як і у плаванні, був меншим за
запланованований. Саме завдяки хорошому
харчуванню та напоям на трасі Коля не тільки
зберіг дорогоцінні хвилини, але бадьорість і
свіжість. Змінивши шосейні черевики і шолом
на кросівки і кепку, він розпочав марафон.
Не менш відважно на воді і трасах проявив себе Артем Часовських, молодший брат
Миколи. Він також успішно подолав багато
кілометрів. Особливо легко йому вдався марафон. Це зрозуміло. За останні два роки тренувань він набігав кілька тисяч кілометрів, три
рази брав участь в офіційних змаганнях. Крім
того в травні Артем брав участь у запливі на
двадцять кілометрів навколо острова Кейвест
(США, штат Флорида).
Під оплески і схвальні вигуки численних
вболівальників обидва брати закінчили біг.
Підбиваючи підсумки, хлопці були задово-

лені результатами.
Отримавши медалі зі знаменитим логотипом, буквою «М», брати Часовських завоювали право носити звання «Залізна людина». А
воно довічне!
До знакового дня, Микола і Артем пройшли великий шлях. Народились у місті Вишгороді, вже з шестирічного віку ходили до
Вишгородського плавального басейну. Першим тренером дітлахів була дитячий психолог
Тетяна Єлізарова. Другим, протягом багатьох
років – Іларіон Манжола
Завдяки високим досягненням на хлопців
звернули увагу республіканські тренери. Коля
почав тренуватися у Віктора Турчина, який виховав ціле покоління іменитих плавців. У 1999
році Микола став чемпіоном України.
На наступний рік у Часовських грандіозні плани. У квітні Артем планує взяти участь
у щорічному запливі (США, штат Флорида),
від міста Тампа морською затокою, до міста
Сент-Петерсберг — це 38 кілометрів. Потім, у
серпні, мріє переплисти озеро Онтаріо — 52
кілометри. Микола планує взяти участь у чемпіонаті Світу з тріатлону в 2013 році.

Наші земляки вперше стали володарями звання «Залізна людина»!

Артем

Микола

Цей день в історії
1905 — у Парижі заснована Міжнародна
федерація аеронавтики
1942 — офіційна дата народження Української Повстанської Армії
Іменини: Марія, Михайло, Богдан, Савва
15 жовтня – Міжнародний день сільських жінок
1964 — відбулася офіційна церемонія запуску нафтопроводу «Дружба»
1666 — англійський король Карл II уперше
одягнув жилет, запровадивши нову моду
Іменини: Андрій, Давид, Тереза, Оксана
16 жовтня – Міжнародний день продовольства; День боса – свято керівників;
Всесвітній день анестезіолога
1846 — в бостонської клініці (США) при
проведенні операції пройшла перша публічна демонстрація ефірного наркозу

1979 — в Києві почав роботу театр «Дружба»
Народилися:
1837 — Олександр Митрак, український
письменник, фольклорист і етнограф.
Іменини: Іван, Ядвіга, Денис, Клара
17 жовтня – Міжнародний день боротьби з бідністю
1855 — англієць Генрі Бессемер запатентував свій процес приготування сталі
1987 — у Львові створили Товариство Лева
1918 — у Москві засновано перший у світі
державний Музей іграшки
Народилися:
1814 — Яків Головацький, український
поет, письменник, фольклорист
Іменини: Павло, Микола, Ярослав, Тихон
18 жовтня – Європейський день проти
торгівлі людьми; Міжнародний день кре-

Брати Часовських
(Кентукі)
дитних спілок
1596 — підписано Берестейську унію, на
підставі якої в Україні та Білорусі створено
Греко-Католицьку Церкву
1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну (згодом також телевізійну)
компанію BBC
1955 — запущено Каховську ГЕС
1995 — Україна вступила до Ради Європи
Іменини: Олексій, Григорій, Матвій, Лука
19 жовтня
1860 — у Флоренції заснована перша компанія з виробництва двигунів внутрішнього
згоряння 1466 — укладено Торунський мир
в між Тевтонським орденом і Польським королівством
Народилися:
1915 — Ігор Свєшніков, український археолог
Іменини: Хома, Зіновій, Анастасія, Жанна

16

13 жовтня

Мозаїка

2012 року

Вишгород

Тримайте кулаки за своїх!

I

(Початок на стор. 1)
Серед почесних гостей — заступник голови КОДА Тетяна Подашевська, голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько, голова
райради Олександр Носаль, голова міської ради Віктор Решетняк,
начальник управління культури і
туризму КОДА Ігор Подолянець, Герой України, почесний громадянин

Вишгорода Семен Поташник.
Усі, хто прийшов на площу, не
пошкодували про це. Хореографічні колективи Бучі показали «Бучанські візерунки». Іванківщина своєю
емоційною танцювальною композицією «Чорнобиль — очима дітей»
викликала сльози на очах глядачів.
Вишгородські таланти запалили
на повну «Барвами року». Кожен

Чорнобильський танок — на площі у сльозах
Ольга ДУМАНСЬКА
ФОТО — автор

Враження

Надзвичайні емоції викликала у мене композиція-вистава «Чорнобиль», протанцьована, ні — талановито зіграна маленькими і дорослими «артистами» з Іванкова. Вона нагадала, що тривожні відчуття чорнобильського лиха не минули.
атиснуло серце вже з першої сцени — піонери на першотравневій демонстрації, 1986 рік. Ніхто ще нічого не знає, а зовсім
поряд — за ліском — вже бушує «мирний атом», гинуть люди.
Алегорично танцюристи показали це шаленим танком під чорними прапорами і жовто-червоними язиками полум’я, що несли смерть. А коли місто
евакуювали — сльози забриніли на очах у глядачів.
І ось на сцені — янголятка у респіраторах, і площа Т. Шевченка у Вишгороді залилася сльозами. Плакали усі — від простої людини до губернатора Київської області. Лише діти та підлітки не все зрозуміли, тому що не
пережили тих днів, на своє щастя — вони народилися пізніше.
Далі були сцени боротьби пожежних з вогнем, поступове відновлення природи — підростаючих ялинок і квітучих ромашок, переможна хода
життя.
Побачене збентежило вишгородців. Від щирого серця дякую всім, хто
створив і зіграв цей дивовижний і водночас реалістичний спектакль.

З

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.
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Будь готовий
до власної
ІСТОРІЇ

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ «Вишгород», Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Потанцюємо?

із танцювальних колективів виконував
номер, що символізував пору року. Ансамбль народного танцю «Пролісок» (Новопетрівська школа мистецтв, керівник
— заслужений артист України Віктор Іванус) — свято обжинок; композиція Центру «Дивосвіт» — зимова, у ній — тема
веселих різдвяних свят та хороводів;
студія «Мозаїка» (Вишгородський РБК
«Енергетик», керівник — Тетяна Катеринич) виконала весняну композицію, в якій
і шалений ритм весни, і дитяча веснянка;
а яскравий дівочий гопак Вишгородського комунального закладу культури «Клерико» (керівник — Ольга Пінчук) — це
запальне і різнобарвне літо. Завершився
танок великим колом, в якому, як у вінку,
перепліталися всі барви року. Головний
режисер номера — художній керівник
«Дивосвіту» Олена Титаренко, головний
хореограф — балетмейстер ЦТ Павло
Лук’яненко, до режисерської групи увійшли і хореографи всіх колективів.
Але на цьому приємні сюрпризи
Вишгородського етапу марафону не закінчились. Представлені композиції були
настільки самобутніми та досконалими,
що журі так і не вирішило — хто кращий.
Вихід підказав ініціатор марафону Анатолій Присяжнюк: у фіналі виступатимуть
усі учасники Вишгородського турніру.
Вишгородські танцюристи — у заключній частині марафону в Білій Церкві, куди
з’їдуться переможці відбіркових етапів із
Макарівщини, Миронівщини, Ірпеня та
Сквири.
Танцювальний марафон стартував
у Білій Церкві. Далі естафету передали
у Макарів, Таращу, Миронівку та Обухів. Після Вишгорода фестивалитимуть у
Броварах і Яготині. За умовами конкурсу
компетентне журі, до складу якого входять профі танцювального мистецтва,
обере лише одну кращу танцювальну програму від кожного регіону.
Що ж, триматимемо кулаки за своїх 20
жовтня у Білій Церкві!
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