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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
«Ви — жива легенда»
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А що у Сансі?
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Пластика + шарм

Якою
мовою?
9 листопада — День
української писемності
та мови.
Якою мовою розмовляють сучасні українці,
про що, де й як вони пишуть ...
Читайте
у наступному номері

Шум
Вітчизни

«Ще раз переконався в тому, що місце, де я працюю, чистіше і спокійніше за
інші, жорстко політизовані установи й інституції моєї країни.»
Читайте
на стор. 4

Танець — рух душі

Політ на КРИЛАХ ВИШГОРОДЩИНИ
Життя можна порівняти з танцем, іноді таким пристрасним
і запальним, а іноді – тихим і повільним, грайливим і серйозним, але завжди емоційним.
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Про розроблення плану зонування
території міста Вишгорода
Рішення XVI сесії Вишгородської міської ради VI cкликання
та коментар заступника Вишгородського міського голови
Олексія ДАНЧИНА
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Суспільство

10 листопада 2012 року

Про все потроху

Є привід працювати краще
Київський губернатор Анатолій Присяжнюк у своєму привітанні з нагоди завершення
виборів до Верховної Ради на Київщині закликав замислитися над авторитетом місцевих органів влади. Партія влади у таких
містах, як Біла Церква, Бориспіль, Буча, Українка, Вишгород отримала невеликий відсоток
голосів, а відтак «вибори дають підстави для
всебічного аналізу роботи владних структур». Разом з тим мешканці краю підтримали кандидатів від Партії регіонів — Ярослава Москаленка, Сергія Кацубу, Олександра
Онищенка. «Це означає, що велика кількість
людей підтримує курс на процвітання рідного
краю, зростання добробуту мешканців Київщини», — зазначив Анатолій Присяжнюк.

Борги треба віддавати
Київщина увійшла до трійки регіонів
України з найменшим рівнем заборгованості із зарплати — 0,1 % від загальної кількості
зайнятих в економіці області. З початку року
сума заборгованості зменшилась на 7,7 млн
грн, а порівняно з минулим роком — на 11,8
млн.
Найбільше заборгували у Фастові, Ірпіні
та Баришівському районі.

Проти пияцтва
У жовтні депутати подали до Верховної
Ради законопроект про посилення боротьби
з масовим пияцтвом, який передбачає заборону на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива з 20:00 до 11-ї ранку. Окрім часових обмежень, передбачено й
штрафи в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн). Заплатити його доведеться за: доведення неповнолітнього до стану
алкогольного сп’яніння батьками, особами,
які їх замінюють; розпиття пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв на вулиці, у транспорті, закритих
спортивних спорудах…; появу в громадських
місцях у нетверезому стані.

Аварія під Запоріжжям
2 листопада під Запоріжжям зійшли з
рейок вагони, в яких їхали діти на чемпіонат
ФКО «Україна» до Сімферополя. Діти не по-

страждали. Прокуратура порушила кримінальну справу за ст. 276, ч. 2 Кримінального
кодексу України.
За інформацією «Укрзалізниці», зношеність рухомого складу залізних доріг країни
досягла 80,3 %, дизель-потягів — 93,1 %. Поточного року на залізниці сталося сім аварій,
коли вагони зійшли з рейок та перевернулися.

Замінити автобуси
Україна приєдналась до міжнародної
угоди Interbus, згідно з якою на міжнародних
маршрутах можна використовувати автобуси, випущені не раніше 1993 року. 50% автобусів, за словами голови правління компанії
Львів-Інтуртранс, не відповідають цій вимозі,
заміни потребують 10 тисяч автобусів. Перевізники закуповують імпортний транспорт,
але через акцизний збір, податок на додану
вартість і ввізне мито його вартість зростає
на 37%. Тому тарифи у нас вищі, ніж у конкурентів з Європи.

Німецький газ
Прем’єр-міністр України Микола Азаров
підтвердив, що з 1 листопада розпочалися
поставки газу до України з Німеччини на рівні
близько 4 млн кубометрів на добу.
Довідка. Згідно з контрактом НАК «Нафтогаз України» та «Газпрому», ціна газу для
України (з урахуванням знижки в 100 доларів
за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою
2010 року) становила – в першому кварталі
2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі — 425 доларів, у
третьому — 426 доларів, у четвертому очікується 432 долари. Україна прагне перегляду
газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ
завищеною, а на транзит — навпаки, заниженою, і має намір скоротити закупівлю газу у
«Газпрому» з 40 млрд до 27 млрд кубометрів.

До потягу – за документом
Із 1 січня 2013 року купити квиток на потяг
можна тільки за документами – паспортом,
військовим, студентським квитками, посвідченням моряка і т.інш. До цього заходу залізниця вдалася через спекуляції і корупцію.
Міністр інфраструктури Борис Колесников
повідомив, що вже з весни наступного року
будуть введені нормативи повернення коштів
за невикористані квитки.

Дата
Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

3 листопада 1943 року з Лютізького
плацдарму війська I-го Українського фронту
розпочали стратегічну наступальну операцію. І вже наступного дня Вишгород, а 6 листопада Київ були звільнені.
еремога на Дніпрі мала широкий міжнародний резонанс. «Взяття Києва має
не тільки воєнне, а й моральне значення… Німеччина чує похоронні дзвони…», — сповістило лондонське радіо. Противника відкинули
від української столиці. За Київську наступальну
операцію 2438 воїнам присвоєно звання Героя
Радянського Союзу. Десятки тисяч — одержали
високі державні нагороди.
Віддаючи шану воїнам-визволителям, про ці
події сьогодні згадують усюди. Ветерани, учасники бойових дій зібралися у Благодійному фонді святої Ольги з ініціативи голови Громадської
ради при Вишгородській РДА Анатолія Гальчука.
На жаль, сам він не зміг прибути, але вітання ветеранам передав від нього президент фонду Володимир Малишев.
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Вишгород
Терміни та форми звітності

Про сплату єдиного внеску
для фізичних осіб-підприємців
та самозайнятих осіб
Наталія КУДРІНСЬКА,
перший заступник начальника управління
ПФУ у Вишгородському районі
Парламент установив нові строки
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) фізичними особами-підприємцями та особами, які займаються
незалежною професійною діяльністю.
аконом України від 18 вересня
2012 року № 5292-VI «Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону
України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», який набрав чинності із 13 жовтня 2012 року, передбачені наступні зміни:
Фізичні особи-підприємці за загальною системою оподаткування зобов’язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за
календарний рік, до 10 лютого року, наступного за звітним.
Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та

З

члени сімей таких осіб, які беруть участь у
провадженні ними підприємницької діяльності, сплачуватимуть єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який
сплачується єдиний внесок.
Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються незалежною
професійною діяльністю, в тому числі адвокатською, нотаріальною), — до 1 травня
року, наступного за звітним.
Строки сплати ЄСВ та подання звітності
підприємцями за найманих працівників, незалежно від обраної системи оподаткування, не змінились.
Пенсійний фонд України також розробив проект постанови щодо змін до порядку
формування та подання страхувальниками
звіту про ЄСВ, яким передбачаються зміни у
термінах подання річної звітності фізичними
особами-підприємцями. У зв’язку зі зміною
періодів подання звітності для різних категорій платників пропонується також внести
відповідні зміни і до форм звітності.

Доброчинна передплата

Подаруй дитині радість читання!
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» та Державне
підприємство з розповсюдження періодичних видань «Преса» закликають долучитися до третьої всеукраїнської акції
— «Подаруй дитині радість читання!» Вона
триватиме з 1 листопада до 20 грудня
2012 року — у рамках передплатної кампанії 2013 року.
ета — передплатити якомога більше друкованих вітчизняних видань
будь-якому соціальному закладу
України, де виховуються діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування.
Оформити доброчинну передплату можна

М

у кожному з майже 14 тисяч поштових відділень України, де нададуть інформацію про дитячі заклади регіону та країни загалом, найповніший перелік видань дитячої тематики тощо
(а також на сайтах www.ukrposhta.com та www.
presa.ua за допомогою сервісу «Передплата
on-line»).
Шановні громадяни!
Візьміть участь у акції! Своїм добрим вчинком не лише привернете увагу широких громадських кіл до проблем дитячих соціальних
закладів, а дасте можливість їх вихованцям читати газети й журнали, а отже — розвиватися.
Служба інформаційної підтримки:
0 800 500 440.

«Ви — жива легенда»
«У 1943-ому, — розповідає Олена Сініченко, — під Києвом у наметах лежали наші поранені бійці. Я, сімнадцятирічна дівчина, прибігла
туди: «Чим допомогти?». Мені сказали: «Пиши
листи». І я писала — не злічити скільки. Бувало,
лист написаний, запитую адресу, а солдат… уже
мовчить… Навколо рвалися бомби і снаряди,
ставала дибки земля, а намет, де оперували поранених, залишався неушкодженим... У 269-му
шпиталі як вільнонаймана я працювала і далі.
Перемогу зустріла в Угорщині».
Згодом шпиталь перекваліфікували у санаторій. Тут Олена Іванівна у 1946-ому познайомилась із майбутнім чоловіком, старшим лейтенантом Олександром Сініченком. Цю родину добре
знають у Вишгороді. Колишній танкіст, полковник Сініченко був людиною активної життєвої позиції, очолював ветеранську організацію міста. У
листопаді йому виповнилося б 90.
Летять роки, але, здається, вони не владні
над учасницею бойових дій Клавдією Іванівною
Сілівонік. Вона про себе каже: «Була стріляна,
вішана, арештована. Дивом залишилася живою,
коли в 45-му румуни вели на розстріл разом із
комсомольцями». Сьогодні у неї 7 внуків, 7 прав-

нуків, 4 праправнуки, вона не думає про старість — життєрадісна, активна, співає в хорі
«Ветеран».
«Вражає доля жінок, — сказала голова районного Товариства Червоного Хреста Таміла
Орел. — Як могли вони витримати всі труднощі, що звалились на їхні тендітні плечі?» Народжена й вихована цим поколінням, дитина
війни Таміла Петрівна своє життя присвятила
допомозі незахищеним людям. І за це їй також
дякували ветерани.
Один з них, генерал Микола Дмитрович
Ємець, 68 років служив в армії. Має орден Великої Вітчизняної війни, медалі «За відвагу»,
«За бойові заслуги», інші нагороди.
«Ви — жива легенда, — сказав начальник
відділу з гуманітарних питань Вишгородської
міської ради Володимир Ткач. — І сьогоднішнє свято — неперехідне, воно не має права на
забуття, бо окроплене великою кров’ю наших
земляків».
Володимир Олексійович подякував Благодійному фонду святої Ольги за турботу про
ветеранів.
Привітали їх і вихованці Вишгородського

міського центру творчості «Джерело» — фольклорний колектив «Співаночка», у виконанні якого прозвучав
віночок українських народних пісень.
Джема Асатрян, Владислав та Саша
Дубовики, Ліза Бондаренко, Даша
Безп’ятчук, Софія Лисенко і Марійка Реброва з керівником колективу
Валентиною Демочко неодноразово
зривали вигуки «браво!»
Було й тепле спілкування за святковим столом, де згадали фронтові пісні.
Кожен ветеран отримав подарунок завдяки ТОВ «СК Джонсон» (генеральний директор Юрій Донець).
До проведення заходу долучилися
також колектив магазину «Вишневий»
(комерційний директор Микола Литвиненко) та директор МКП «ЕкспресСервіс» Володимир Бондарук.

Наше місто

Вишгород

Шістнадцята сесія Вишгородської міської ради VI скликання

Про розроблення плану зонування
території міста Вишгорода
Рішення від 26 жовтня 2012 р. № 16/20
З метою подальшого розвитку та конкретизації
положень Генерального плану міста Вишгорода,
забезпечення комплексного використання території, керуючись ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
З метою впорядкування територій для містобудівних потреб, визначення принципів планування
просторової організації забудови, червоних ліній
та ліній регулювання забудови, функціонального призначення, режиму та параметрів забудови
однієї чи декількох земельних ділянок, розподілу
територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, потреби у підприємствах і закладах обслуговування населення,
місця їх розташування, розробити план зонування
території міста Вишгорода.
При розробці плану зонування території м.
Вишгорода передбачити:
— інвентаризацію раніше наданих в установленому порядку земельних ділянок, уточнення їх
меж, а також інших наявних об’єктів, впорядкування подальшого використання цієї території, її забудови;
— збереження наявних та розвиток нових лісо-

посадок захисного та паркового типу, прибережних смуг водоохоронних зон, проведення комплексного благоустрою територій;
— розвиток системи та поліпшення стану доріг,
транспортного обслуговування пасажирів, а також
мереж електро-, газо-, водопостачання, інших інженерних мереж;
— забезпечення збирання та видалення побутових та інших відходів, розвитку локальних систем водовідведення, очищення побутових стоків,
посилення інших екологічних вимог;
— забезпечення умов для розміщення на цій
території об’єктів соціальної сфери, житлової та
громадської забудови.
Доручити Вишгородському міському голові укласти договір із суб’єктом господарювання,
який має ліцензію на виконання планів зонування
територій. Фінансово-бухгалтерському відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради
передбачити фінансування вказаних робіт за рахунок коштів вишгородського міського бюджету.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Вишгородської міської
ради з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку.
Міський голова

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Попри скепсис декого до ініціативи мати доступне житло у центрі Вишгорода, нині там височіє
новобудова-красуня і шум бетономішалок та дрилів
скоро змінить дитячий сміх й родинна атмосфера у
квартирах. Про це йшлося на зустрічі із інвесторами
у міськраді. За участю Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, директора ТОВ «Ніка-Лтд»
Анатолія Савчука, заступника голови правління фінансової компанії Олексія Коваля та начальника київського ТОВ «ЖЕК-2617» Ірини Старовойтової.
агадаємо, що будинок на вул. В. Симоненка, 4-а
(будівельна адреса) включено за результатами висновків Міжвідомчої комісії Міністерства
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Благоустрій

Осінній сезон

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

За інформацією Комунального підприємства житлового і комунального
господарства, осінній сезон працівників КПЖ і КГ — це поточна щоденна робота: обрізають сухі гілки, збирають
опале листя і вивозять із міста.
осметичні ремонти виконано на
вул.: В. Симоненка, 1 (п’ятий
під’їзд); Дніпровській, 9; Дніпровській, 5 (перший під’їзд із першого
по четвертий поверх). На вул. Луговій, 3
розпочато ремонт другого під’їзду.
Виконано поточний ремонт ліфтових
клітин на: просп. Т. Шевченка, 5 та вул. Н.
Шолуденка, 5, поточний ремонт покрівлі
на вул. В. Симоненка, 4-а.
Дератизовано підвали на вул. В. Симоненка, 4-а і просп. Т. Шевченка, 5, дезінфіковано — на просп. Т. Шевченка, 5;
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вул. В. Симоненка, 3 і 5; Набережній, 8;
Дніпровській, 3 та 3-а; Н. Шолуденка, 3,
5, 8; Київській, 20. Підвали оброблялися
спеціальними розчинами працівниками
райСЕС (за угодою з КПЖ і КГ).
Наболіле питання — стан електрощитових. За проектом, навантаження на
одну квартиру у багатоповерхівках, зведених до 1990-х років, — 1,3 кВт. Квартирні та й внутрішньобудинкові мережі
не витримують через надмірну кількість
сучасної техніки, якої стає все більше з
кожним днем.
Виникають аварійні ситуації. Працівники КПЖ і КГ постійно ремонтують мережі, міняють окремі ділянки за рахунок
КПЖ і КГ. Складова проблеми — заміна
електроліній у квартирах і під’їздах без
відповідних проектів.
Електрики КПЖ і КГ наголошують: спочатку необхідно мати технічні умови (це
обійдеться приблизно у 100-150 грн), за-
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За рядком рішення
Коментує заступник
Вишгородського міського
голови Олексій ДАНЧИН:
— Одне з основних завдань
міської влади, на переконання Вишгородського міського
голови Віктора Решетняка,
— наявність містобудівної документації, що відповідає вимогам сьогодення. Згідно з
діючим законодавством, вона
розробляється на основі Генерального плану населеного
пункту, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру. Мета зонування — створення
сприятливих умов для життєдіяльності мешканців
міста, обмеження використання територій для містобудівних потреб, захист їх від надзвичайних ситуацій
технологенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього
природного середовища.
плані зонування визначаються території з особливим статусом, ландшафтні парки, об’єкти історико-культурної спадщини, а також землі сільськогосподарського призначення і лісові насадження.
Обов’язково враховуватимуться параметри територій
та будівель. Тобто у кінцевому рахунку ми матимемо документ, за яким ефективно і гармонійно розвиватиметься
наше місто.

регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України до Державної програми
підтримки та придбання доступного
житла.
Міський голова Віктор Решетняк
щиро подякував за довіру і сказав, що
святкову стрічку перерізатиме разом
із губернатором Київщини Анатолієм
Присяжнюком та його першим заступником Ярославом Москаленком.
«Щонайменше вісім років об’єкт
був «заморожений», — зазначив Віктор Олександрович. — На щастя,
змінився власник забудови. В особі ТОВ «Ніка ЛТД» ми побачили серйозного партнера, що сприяє нам у
реалізації проекту «Доступне житло».
Мені дуже приємно, що саме вишгородці мають змогу придбати житло за доступними цінами. Всього буде зведено шість секцій загальною площею
25 тисяч квадратних метрів, тобто майже 300 квартир.
Забудовник навіть пішов на перепланування будинку,
щоб зменшити площу квартир, а відтак — вони стали ще
доступнішими для пересічних вишгородців. Причому потенційні власники квартир сплачуватимуть 70 відсотків
вартості житла. Решту оплатить держава».
Директор «Ніка ЛТД» Анатолій Савчук зазначив, що
лише завдяки інвесторам перша черга будинку вже у стадії введення в експлуатацію: «Ми зібрались для того, аби
ви змогли якомога швидше оформити право власності на
квартири і новорічні та різдвяні свята зустрічали у власних помешканнях. Нині складна ситуація з БТІ. Із 1 січня
2013 р. змінюється порядок оформлення права власнос-

«Різдвяні свята —
у власних квартирах»

Доступне житло

В. РЕШЕТНЯК
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ті, тому необхідно за ці два місяці провести обміри, аби
оформити все за старою системою.
Починається зима. Необхідно увімкнути опалення, а
це потребує часу. Прийнято рішення (за згодою райдержадміністрації): до здачі шести секцій за експлуатацію
будинку відповідатиме замовник — ТОВ «ЖЕК-2617».
Про порядок оформлення права власності розповів
заступник голови правління фінансової компанії Олексій
Коваль: «По-перше, підкреслю, що працюємо за графіком і навіть випереджаємо його. Кінцеві виміри плануємо
мати до 24 листопада. Після цього проводитимемо розрахунки. Тобто, де квадратура буде більшою — доплачуватимете, якщо ж меншою — різницю повертаємо.
Далі вам на руки видамо оглядові ордери. І протягом
дев’яти днів необхідно підписати Акт прямої передачі.
Впродовж п’яти днів після підписання акта — укласти договір із організацією, яка займається експлуатацією будинку (у даному випадку з ЖЕКом) про компенсацію витрат ЖЕКу. Це — комунальні, а не промислові витрати.
Від вчасного оформлення договорів залежить вчасна
подача тепла. Бувало, що люди, підписуючи акта, зникали на довгий термін. Тобто, нюансів чимало… Після цього
ми видаємо свідоцтво про остаточні розрахунки і довідку
про повну сплату вартості».
Про комунальні тарифи розповіла Ірина Старовойтова. Є офіційний лист райдержадміністрації. Вартість
обслуговування 1 кв. м новобудови — 2,41 грн. Це — обслуговування прибудинкової території (оплата роботи
двірника, прибиральниці, яка слідкуватиме за порядком у
будинку, електрика, вивезення сміття, технічне обслуговування (водо- та теплопостачання й каналізації) і освітлювання місць загального користування.
Загалом між забудовниками та інвесторами відбувся
конструктивний діалог.

Кронування дерев на вул. Б. Хмельницького

мовити проект у відповідній організації,
погодити з Вишгородським районним
підрозділом «Київобленерго». Звісно,
поміняти електромережі мережі по стояках недешево. Чи по силах це міському

бюджету і наскільки КПЖ і КГ та мешканці
багатоповерхівок мають фінансово брати
у цьому участь, — вирішувати депутатам
міської ради при обговоренні міського
бюджету на наступний рік.
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Шум Вітчизни
Семен ГЛУЗМАН,
керівник Асоціації психіатрів України
(«Известия в Украине»,
№ 209 від 6 листопада 2012)
Ще раз переконався в тому, що місце, де я працюю, чистіше і спокійніше
за інші, жорстко політизовані установи й інституції моєї країни. Ймовірно
тому, що тут, у лікарні, люди відчувають
справжній душевний біль, невідомий
політикам й їхнім групам підтримки.
Щоранку йду від пластмасових, штучних пристрастей телеекрану до болю
і трагедії конкретної людини, що потребує підтримки й лікування. Зі світу
хворобливого і викривленого йду у світ
щирості.
п’ятницю ввечері спробував подивитися прямий телевізійний ефір з
післявибірним діалогом. Не зміг,
вимкнув телевізор. Там не було діалогу.
Хаотичні вигуки професійних монологістів
зливалися у технічний шум, що нагадує той,
яким радянські ідеологи глушили слово істини і правди «з-за бугра». Розумію: такою
ж буде і робота нового парламенту. Гучною, скандальною і неефективною. Знову
з’ясування стосунків замість пошуку компромісу.
Дитяча казочка про двох віслюків, що
не поступаються один одному дорогою на
вузькому містку. На жаль, я не глядач на березі, я — учасник події. І мені разом із ними
падати в бурхливу річку. Не захлинутися б.
Ці — випливуть, завжди випливуть. Але мені
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руку чи рятувальний жилет не подадуть.
Гіркий час гіркої країни. Розчарований
у можновладцях українець голосує за гірших. Дитяча упертість дорослих людей:
«Ось я вам покажу, повішуся в туалеті, знатимете, як не давати мені гроші на морозиво». Повісилися, що далі? Так і житимемо,
між чистотою давно мертвої комуністичної
ідеї і чистотою етнічного первородства? Не
будувати країну і свій затишний дім у ній, а
боротися, лише боротися. Тому що усі ці
радикали і сьогодні, як і учора, будувати не
вміють. Ні будинок, ні економіку.
Десь на виборчих дільницях не досперечалися. Не добили один одному фізіономії. Вони знають, за що б’ються. За нас, за
наше легковір’я, за наше невміння жити самостійно, за вміст наших гаманців, нарешті.
Шулери-наперстковики відволікають нашу
увагу, дозволяючи своїм підручним чистити
наші кишені. Відволікають миттєвими боями поганих з гіршими. Аби ми не замислювалися про те, що відбулося. Так, саме так:
ми знову без майбутнього. Без спокійного,
упевненого європейського майбутнього,
де і червоні, і чорні існують виключно як
громадські і політичні маргінали. Тому що
і там, у Європі, вони ніколи не вміли будувати. Їм звичніше інше — ділити, руйнувати,
шукати зовнішнього і внутрішнього ворога.
І страчувати тих, хто пам’ятає, звідки прийшли їхні перші гроші: чи від німецької розвідки, чи від мільярдера-нувориша, що розжирів від вседозволеності.
Повірте, мені справді на роботі простіше й легше. Там все більш добре і щире.

Перевибори поставлять крапку
Верховна Рада підтримала рішення Центрвиборкому про проведення перевиборів в округах Обухова,
Первомайська, Черкас, Канева і Києва через сварки,
бійки і штурми приміщень округів. Опозиція, яка раніше прагнула перевиборів, тепер виступила проти
цього, загрожуючи судовими розборками і масовими протестами. За думкою політологів, перевибори –
кращий вихід із ситуації, що склалася.

Спікера обиратимуть відкрито
Прийнятий закон про внесення змін до регламенту — віднині спікер українського парламенту обиратиметься відкритим голосуванням. Закон пропонує на
першому засіданні сформувати тимчасову президію,
депутатські фракції і групи, заслухати звіт попереднього спікера, сформувати комісії і обрати керівни-

Вишгород

Кого обрали

(Результати виборів станом на 8.11.12 р., 14:29)
ДЖЕРЕЛО: Новини 24
Згідно з даними ЦВК оброблено 99,95% протоколів. На парламентських
виборах в Україні Партія регіонів набрала — 30,00% голосів, «Батьківщина» –
25,54%, «УДАР» – 13,96%, КПУ – 13,18%, «Свобода» – 10,44%.
По мажоритарних округах до Верховної Ради мандати депутатів отримають: самовисуванці – 44, Партія регіонів – 115, «УДАР» – 6, «Батьківщина» –
40, «Свобода» – 13, інші партії – 7.
Ймовірний склад Верховної Ради:
Партія регіонів – 187 (партійні списки – 72, мажоритарка – 115) – 41,33%;
«Батьківщина» – 102 (п – 62, м – 40) – 23,11%;
самовисування – 44 – 9,78%;
«УДАР» – 40 (п – 34, м – 6) – 8,89%;
«Свобода» – 38 (п – 25, м – 13) – 8,22%;
КПУ – 32 (п – 32, м – 0) – 7,11%;

цтво ради (спікера, його першого зама і заступника),
а після цього заслухати позачергове послання Президента України. Крім того, закон передбачає, що до
фракції за бажанням можуть увійти народні депутатисамовисуванці.

Кого не побачимо у Раді
Віктора Ющенка — Президента України в 20052010 роках; Олександра Мороза — спікера в 19941996 і 2006-2007 роках; Наталю Королевську — лідера
партії «Україна, вперед!»; Святослава Піскуна — тричі
генерального прокурора України (у 2002-2003, 20042005 і 2007 роках); Андрія Шевченка — найтитулованішого футболіста в історії України, кращого футболіста
світу 2004 року; Остапа Ступку — народного артиста;
Андрія Шкіля — колишнього лідера УНА-УНСО; Тараса
Чорновола — депутата трьох скликань; Василя Горбаля — екс-губернатора Львівщини; Валентину Семе-

нюк-Самсоненко — екс-голову Фонду держмайна.

Хто прийшов?
У Львівській та Івано-Франківській областях перемогли кандидати від «Батьківщини» та «Свободи»:
Ірина Фаріон, відома своїми радикальними висловами на адресу російськомовного населення, рідний
брат Олега Тягнибока — Андрій. На роботу до Ради
прийдуть екс-депутати Давид Жванія і Олесь Доній. Петро Дорошенко переміг у Вінницькій області,
бізнесмен Костянтин Жеваго — під Полтавою, батько нинішнього голови Митної служби Ігоря Калетніка Григорій виграв у Вінницькій області. Пройшов
до парламенту і неординарний депутат Олег Ляшко,
який ходив на телеекрани з вилами, а під Раду – з коровою: він переміг у Чернігівській області. Завдяки
чернігівським виборцям повернеться до парламенту
і екс-соціаліст Микола Рудьковський.

Люди проголосували «за силу»
Олена МАРКОСЯН,
журналіст, публіцист, експерт (31.10.2012)
Колись Єльцин під Новий рік сказав фразу,
що стала крилатою: «Кожен має право на несподіванку». Вибори в Україні, при усій їхній
передбачуваності, стали такою несподіванкою
для багатьох. Причина — на поверхні.
еличезне розшарування в доходах між 10%
найбагатіших і найбідніших українців збільшується і формує в суспільстві соціальну
напругу. Ніякі загальні показники розвитку економіки (ні макро, ні мікро) не впливають на скорочення
цієї прірви, а будь-які пропозиції з її усунення сприймаються суспільством неоднозначно.
Дослідження американця Вілкінсона про роль
зростання ВВП на соціальні стосунки доводить, що
зростання ВВП ніяк не впливає на розв’язання соціальних проблем, а швидше «консервує» несправедливість системи — і тому усі революції і конфлікти в
усіх країнах світу останніми роками починаються на
хвилі зростання ВВП. Ідеї справедливості і політики,
здатні ці ідеї реалізувати, стають затребуваними.
Справедливість мас — категорія тонка і відображає рівень духовної і ментальної зрілості людини
і спільнот. Якщо колективний інтелект і духовність
спільноти мають тенденцію до деградації — ідеї
справедливості носять радикально антиособистісний характер. Вони спрямовані на утиск прав певних
людей і допускають насильство над ними.
В Україні дві ідеологічні партії можна віднести до
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радикальних — це «Свобода» і КПУ. На них припадає
майже чверть голосів усіх, хто проголосував. Те, що
«Свобода» набрала так багато голосів, свідчить про
зниження інтелектуального і духовного потенціалу
нації і загальну деградацію культури. Високий відсоток КПУ забезпечений тим, що навіть украй радикально налагоджені люди, що прагнуть жити у більш
справедливому суспільстві, готові повернутися до
традицій минулого, відмінною рисою яких були така
ж сильна і неконтрольована влада, та водночас і високий рівень освіти і культури людей, а також здатність і прагнення ставити перед собою масштабні
цілі, не виходячи з формату загальнолюдських цінностей справедливості, рівності і братерства.
Прихильники Партії регіонів — не радикали. Але
що цікаво — вони не пов’язують з нею свої перспективи. Це люди, що у більшості своїй розувірилися,
переконані в тому, що націоналістична і будь-яка
опозиційна ідея не здатна протиставити існуючій
владі нічого, окрім шоу. В їх уявленні Партія регіонів
— це та сама «сильна рука», в якій чимало хто відчуває потребу. Вони живуть ілюзією того, що сильну
владу можна направити у бік рішення завдань справедливого суспільства, і «опозиційний гамір» лише
заважає цьому.
Виборці «Удару» — люди, яким вже є що втрачати. Вони мають якусь «крихітну» власність, і їх лякають ідеї справедливого суспільства. Вони відчувають потребу в «третій» силі і не хочуть радикальних
змін, в яких бачать загрозу тому, що вже мають. Пошук третьої сили вже забезпечив повернення в по-

літику Сергію Тігіпку, а Віталієві Кличку — високий
відсоток на виборах. І в обох є досить значні шанси
зберегти і розвинути свої перспективи.
У результаті — більшість тих, хто прийшов до виборчих урн, проголосувала «за силу» і вирішила протиставити тим, що б’ються в парламенті, регіоналам
боксера і націоналіста міцної статури. Безглуздий
вибір «втрачених» людей, але і в нім є глибинна мудрість.
Майже на 10 % скоротилась явка, і це посправжньому серйозний показник того, що для
великої частини суспільства Рада не буде легітимною апріорі. І не лише тому, що високий прохідний
бар’єр передасть велике число голосів партіям, за
які люди не голосували, а тому, що політики позбавили людей права на справжній протест і волевиявлення, виключивши з бюлетенів графу «Проти всіх»
і не встановивши межу легітимності виборів на рівні
51 % голосуючих.
Особливої розмови заслуговує проект Наталії
Королевської. У той самий момент, коли стало очевидно, що у неї з’являються шанси пройти до Парламенту, сталося щось, чого сьогодні ніхто не може
пояснити. Але так сталося.
Не аналізуючи її персону і помилки кампанії сьогодні, можу сказати тільки одне — «завдяки» їй і
проекту Femen у Парламенті буде дуже мало жінок.
І це свідчить про те, що справжньою альтернативою
існуючій системі були і залишаються жінки, і рішення
не допускати їх до Парламенту було прийняте усіма
учасниками виборчої кампанії.

Вишгород
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ЛІЦЕЙ: вчора, сьогодні і завтра

Ярослава БЕНЬ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Святкування 15-річчя Технічного ліцею НТУУ
«КПІ» Вишгорода сонячного суботнього дня зібрало в залі Будинку культури «Енергетик» учителів, ліцеїстів, випускників та друзів. Подібні заходи мають зазвичай стандартну офіційну частину
та концертно-розважальне продовження. Яким
же було здивування присутніх, коли з першої ж
хвилини вони потрапили у світ школярства — на
уроки.
Урок І. Відкритий
о дошки запросили привітати іменинників
заступника з гуманітарних питань міської
ради Володимира Ткача та депутата міської
ради Ольгу Мельник. Від міського голови Віктора Решетняка вони вручили подяки: вчителям української
мови та літератури Надії Кирилюк та Антоніні Тесленко, учителю географії та економіки Надії Обрізан,
вчителям математики Валентині Ліщинській та Оксані
Антонюк, педагогам-організаторам Катерині Караваєвій та Оксані Даниловій, вчителю інформатики Віталію
Кутаф’єву, першому директору-математику Людмилі
Кутаф’євій та нинішньому директору-історику Ларисі
Савчук. Привітали колег директори шкіл — Інна Шубко (районна гімназія «Інтелект»), Олег Тимченко (ЗОШ
№ 1) та Світлана Лозицька (спеціалізована школа
«Сузір’я»), директор районного радіо Катерина Олексій. Захоплюючим було привітання від батьків Віктора
Федосенка (його двоє дітей закінчили ліцей).
Директор НВП «Технопроект» побажав ліцею дотримання 15-літньої традиції у навчанні та виховання
хороших технічних фахівців. Адже чимало випускників
працює у «Технопроекті», із багатьма колишніми ліцеїстами Віктор Федосенко зустрічається у проектних
організаціях, усі вони — компетентні, кваліфіковані
інженери. А корені цього закладені зі школи. Від випускників ліцею — працівників «Технопроекта» Віктор
Федосенко вручив іменинникам цінний подарунок.
Урок ІІ. Історія
Вишгородський Технічний ліцей Національного
технічного університету України «КПІ» засновано 7
жовтня 1997 року. Перше приміщення займали у ЗОШ
№1, а згодом ліцей переселився у власне приміщення
на вул. В. Симоненка, по сусідству з центром творчості
«Джерело». Перші ліцеїсти — 27 готових до експериментів учнів, які і стали першим випуском у 2000 році.
Перші вчителі — здатні на ризик педагоги.
До дошки запросили директорів ліцею. Перший
директор — лідер експериментального педагогічного
руху Людмила Кутаф’єва. Вона розповіла про те, як
усе розпочиналося, якими були результати навчання
перших років (її розповідь-спогади про ліцей читайте
в наступних номерах газети).
2007-2010 роки — три роки очолювали ліцей Світлана та Іван Лозицькі. Випустили 50 ліцеїстів, 35 переможців предметних олімпіад були гордістю закладу.
Новітня історія ліцею
Нинішній директор Лариса Савчук — історик за
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фахом, як ніхто інший знає, що історія починається з золотих медалей.
Цифри супроводжувалися теплими фотопрезентрадицій. (Вони увічнені в генеалогічному дереві випускників, з фото та автографами, створено республі- таціями. На сцену вийшли випускники різних років Катерина Обрізан, Ася Кочубей, Ярослава Тимошенко,
ку Ліцей, де обирається президент і парламент.)
Лариса Анатоліївна подякувала своїм попередни- Павло Панічев, привітали рідний ліцей з 15-літтям і закам — директорам ліцею, а також — вчителям-за- співали… про таємницю, що повертає час назад, про
ступникам: за неповторну ауру у навчальному закладі, що знають лише випускники ліцею.
Учні та вчителі були і є великою гомінкою родиною.
родинний затишок, демократичні відносини, високі
вимоги до себе і ліцеїстів. У різні роки заступниками На жаль, за 15 років двох частинок цієї родини не стало. Світла пам’ять про Жанну
директора були Надія Обрізан,
Директор Технічного ліцею Лариса Оспанову і Віку Нерсесян живе
Галина Гайдак, Наталія Кисіль, Віу серцях ліцеїстів і вчителів. У
талій Кутаф’єв, Олена Зенкіна, Ві- САВЧУК:
…Технічний ліцей — школа життєт- пам’ять про дівчат дует «ПроЗоктор Однорог, Лариса Шумейко,
ворчості, в якій кожен має МОЖЛИ- рі» (центр творчості «Дивосвіт»)
Валентина Неділько.
Лариса Савчук особливо по- ВОСТІ — зростати, розвиватись, про- виконав пісню на слова Віки Недякувала міській владі, меру Ві- ектувати своє життя і робити реальні рсесян «У полоні води».
Урок ІV. Мова. Тема уроку
ктору Решетняку, Вишгородській кроки до здійснення успішного життє«Про мови»
райдержадміністрації та голові вого проекту.
… Ми маємо привести у відповідність
Як у маленькому Вавилоні, в
РДА Олександру Приходьку, підприємцям Вишгородщини, ди- до нових викликів і вимог суспільства ліцеї можна почути українську,
ректорам навчальних закладів зміст і форми нашої роботи, зробити на- російську, англійську, німецьку.
Вишгородського району, добрим голос на якісних характеристиках, про- А щоб ліцей не спіткала доля Вадрузям і сусідам — підприєм- довжити інтегрування ліцею з НТУУ «КПІ» вилону, є одна спільна мова ліцеству «Технопроект» і особисто за програмою «Майбутнє України» в єв- їстів і вчителів.
За ці роки у ліцеї працювало
директору Віктору Федосенку, ропейський освітньо-науковий простір.
…Ми пишаємося нашими учнями понад 50 педагогів. Вони також
міському центру творчості «Джерело» (директор Наталія Кисіль), — переможцями Всеукраїнських пред- підготували подарунок — пісню
районному центру творчості «Ди- метних олімпіад, учасниками та пере- для своїх колег і учнів.
На батьківських зборах
восвіт» (директор Олена Андрі- можцями конкурсу-захисту науковоУчнів не сварили, а батьків
яш), Вишгородській центральній дослідницьких робіт МАН, призерами
районній лікарні (головний лікар спортивних змагань, творчих і предмет- хвалили. Відзначили голів батьВіктор Павленко), ПАТ «Укргі- них конкурсів, інтелектуальних ігор, ви- ківських комітетів та голів рад
дроенерго» (гендиректор Ігор пускниками, які показали гідні результати ліцею Ольгу Смовженко, Ольгу
Сирота) за допомогу, підтримку, на зовнішньому незалежному оцінюванні Власову, Світлану Старцеву, Ніну
співпрацю. А також вручила по- і стали студентами престижних вищих і Серіка Оспанових.
Урок V. Художня культура.
дяки колективам навчальних за- навчальних закладів.
…Майбутнє ґрунтується на базових Тема уроку — «Наші мистецькі
кладів Вишгородщини за творчу
співпрацю у справі підготовки принципах, покладених в основу нашої таланти»
Ліцеїсти талановиті не лише
компетентного, життєтворчого, роботи. Вони такі: бачити у кожному Ліздатного до безперервної само- цеїстові талановиту особистість, а в кож- у навчанні, а й у творчості. Приосвіти випускника. Це ЗОШ № 1 ному Вчителеві і Батькові — однодумця і сутні зачаровано дивилися на
виступи ансамблю «Мозаїка»
м. Вишгорода, районна гімназія соратника.
Вірю в те, що Технічний ліцей випус- РБК «Енергетик» (керівник Діна
«Інтелект», спеціалізована школа «Сузір’я», ЗОШ І-ІІ ст с. Лютіж, тить чимало талановитої молоді, яка ста- Зав’ялова, яка колись викладала фізкультуру у ліцеї). Вітання
ЗОШ № 1, ЗОШ № 2 та ЗОШ № не гордістю суспільства.
приймали від сусідів — місько3 с. Нові Петрівці, ЗОШ с. Нижча
го центру творчості «Джерело». Солістка ансамблю
Дубечня, ЗОШ с. Старі Петрівці.
Урок ІІІ. Математика. Тема уроку «Цікаві цифри, «Полузір’я» Олександра Тихан (керівник Тетяна Халаш)
заспівала про Україну.
або Випускники плюс»
Районний центр творчості «Дивосвіт» привітав імеЗа 15 років існування у ліцеї було тринадцять випусків: перший — 2000 року, останній — 2012-го. Цікаво, нинників композицією від
ансамблю сопілкарів «Рум’янок», учасниці якого —
що і в 2000 і нині за календарем майя очікується кінець
світу. До такої символіки в ліцеї ставляться з гумором. випускниці та ліцеїстки Ірина Іванова, Вероніка Трифо330 випускників, серед них — 27 братів і сестер. Після нова, Валерія Федчишина.
Як приємно від дорослих проблем поринути у дизакінчення ліцею між випускниками склалося шість сітинство — згадати роки навчання, час, коли ти був безмейних пар.
Сумарна вага всіх випускників — 19 000 кілограмів. турботним, невгамовним і вірив, що все буде добре!
Саме такою позитивно-піднесеною спільною пісКожен з ліцеїстів за чотири роки переносив приблизно
нею випускників і сьогоднішніх ліцеїстів завершився
3450 кг підручників на 6050 уроків.
За 15 років випускниками отримано19 срібних і 38 святковий навчальний день у Технічному ліцеї.
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Побратимство

Зручність пішоходів
— передовсім

З квітня 2013 року у Сансі (Франція) вводяться нові
правила руху у центрі міста, що полегшить взаємодію
між автомобілістами, велосипедистами та пішоходами.
Зокрема, запрацює «ЗОНА 30», у якій автомобілі
рухатимуться з обмеженою швидкістю — до 30 км/
год. Пріоритет на дорозі матимуть пішоходи, які зможуть переходити дорогу в будь-якому місці; світлофори та заборонні знаки (зупинки) не застосовуються; на
вулицях з одностороннім рухом велосипедисти зможуть рухатися в обох напрямках.
Як зазначає офіційний сайт міста Санса, «ЗОНА
30» запроваджена в багатьох європейських містах. Це
уповільнює рух автотранспорту, зменшує рівень шуму
на вулицях міста та кількість дорожньо-транспортних
пригод.

Сортування сміття
У місті працює система сортування сміття. Процедура переходу від одного смітника до розмежованих
не була легкою, для цього протягом останніх років
проводилась потужна інформаційно-роз’яснювальна
робота. Але це не минуло даром, і тепер система сортування працює від дверей до дверей. Тобто, в кожному будинку є кілька смітників, які призначені для різного виду сміття.
Міська влада наголошує, що успіх цієї справи залежить від бажання кожного жителя, і закликає активно
підтримувати програму сортування відходів.
Поради сансівців, як у повсякденному житті
зменшити кількість сміття.

В магазині: обирати продукти в упаковках, які
швидше розкладаються або можуть бути повторно
використані, без особливої потреби не брати поліетиленових пакетів, для продуктів використовувати бага-

торазові еко-торбинки, оминати надмірно упакованих
продуктів, компактно спаковувати сміття перед утилізацією.
Вдома: не користуватися одноразовими виробами
(посуд, канцтовари тощо), без потреби не брати реклами та іншої продукції, використовувати енергозберігаючі лампи, акумулятори замість батарейок, обирати електроприлади низького енергоспоживання, якщо
можливо — продовжити термін експлуатації приладу.
Для мешканців приватних садиб — органічне сміття
переробляти на компост.

Рейди по
прибережних
територіях Санса
У вересні в Сансі пройшов щорічний рейд з приведення в належний стан прибережних територій.
Мета — усунення заторів для нормальної циркуляції
води, контроль стану територій для попередження повені та інших можливих негараздів.
Такі рейди проводяться місцевим муніципалітетом, комунальними службами спільно із власниками
прибережних територій.
У Сансі власники зобов’язані дбати про прибережну територію: озеленяти та укріплювати береги,
будувати греблі, слідкувати за тим, щоб у водойми не
скидали забруднюючі речовини. Крім того, норми вимагають від власників надавати 5-метровий доступ до
води комунальним службам міста.

Подорожуємо
Євгенія НІЛОВА, учениця 8-В класу
гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка — Валентина
Яковенко)
ФОТО — домашній архів автора, спеціально для
«Вишгорода»

На осінніх канікулах я з батьками
побувала в Ізраїлі. Жили ми у столиці
хмарочосів Тель-Авіві, а подорожували різними містами цієї незвичайної
країни і щодня відкривали для себе
багато нового.
толиця Ізраїлю Єрусалим сягає глибини віків. Тут кожен камінчик дихає історією, багато
монументальних пам’яток архітектури і
культури. Єрусалим — місто трьох релігій, вічне місто. Тож тут зустрічаєш християн різних конфесій, іудеїв та мусульман.
Частина храму, яка збереглася після знищення римлянами, — Стіна Плачу — найголовніша святиня для іудеїв. У
третій за значимістю святині мусульман
— мечеті Аль-Акса одночасно можуть
молитись п’ять тисяч віруючих. Найголовніша для християн святиня — храм Гроба Господнього. Ми відвідали ще кілька
визначних місць — Церкву Усіх Націй,
храм Різдва Христового у Вифлеємі, Башту Давида, Яффські ворота, Гефсиманський сад, стародавню римську вулицю
Кардо, побудовану в шостому столітті.
Наступного дня наш шлях проліг до історичного міста Яффа. Це супутник ТельАвіва, якому кілька тисячоліть. Свого часу
це був великий морський порт на узбережжі Середземного моря. Через нього
доставляли деревину з Лівану, коли будували перший храм у Єрусалимі за царя
Соломона. За легендою, саме тут Ной
побудував ковчег.
Чергова екскурсія охоплювала три
міста: Хайфу, Акко і Кесарію.
Одне з найбільших на Святій Землі
міст Хайфа розташувалась на схилі гори,
що спускається до моря. Це північна столиця Ізраїлю з населенням близько чверті мільйона. Тут високорозвинена промисловість, а також другий за величиною
морський порт країни..
З верхньої точки гори Кармель нас
зачарував чудовий пейзаж — 19 уступів,
повністю покритих різноманітною рос-
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Такий далекий Близький Схід

линністю. Це Бахайські сади. Звідси добре видно головний
храм Баба, купол якого є візитівкою Хайфи, район старого
міста, звідки воно згодом розрослося, і дивовижне Середземне море.
У той же день ми побували в Акко — місті хрестоносців,
де народились ордени госпітальєрів і тамплієрів, побачили
одні з наймасштабніших археологічних розкопок сучасності
— підземні зали та тунелі, що датуються початком 12 століття.
Місто Кесарія, засноване Іродом Великим у 22 році до

н.е. на місці фінікійського поселення ІV ст., цікаве тим, що у
вісімдесяті роки минулого століття археологи тут розкопали
римський театр, порт, іподром, візантійську вулицю та знайшли багато скульптур.
Три дні ми відпочивали на піщаному пляжі Середземномор’я. У той час, як в Україні було похмуро, прохолодно і
йшли дощі, ми мали змогу погрітись під промінням теплого
сонечка і поніжитись у хвилях Середземного моря. Це було
дивовижно, як і вся наша подорож світлим, теплим і надзвичайно привітним Ізраїлем.

Телепрограма

Вишгород
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2+2
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:40, 12:00, 20:55 Офіційна
хроніка
09:55 Дитячий фестиваль
«Змінимо світ на краще»
10:45 Д/ф «Змінимо світ на
краще»
11:10 Шеф-кухар країни
12:10, 15:20, 19:00, 21:30
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:15 Міжнародний
фестиваль
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:35, 20:10 Осінній жарт
16:00 Т/с «Тавро»
16:45 Т/с «Агент особливого
призначення»
18:45 Агро-News
19:15 «Жарт» із С.Єщенком
20:35 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:40 Смішний та ще
смішніший
22:05 Гуморобачення
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 00:15 ТСН
07:25 М/ф «Ескімоска»
10:00 Шість кадрів
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Зніміть це
негайно
13:45 Дім за тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Х/ф «Мати й
мачуха»
00:30 Історія Асі
Клячіної, яка кохала,
та не вийшла заміж

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 «Факти тижня» з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Агент
національної безпеки»
13:00 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:15 Т/с
«Шеф»
18:45 Факти. Вечір
22:30 Факти. Підсумки
дня
22:45 «Свобода
слова» з Андрієм
Куликовим

6:00 Мультляндія
7:25, 1:50 Музика
Профілактика на
каналі до 14:00
14:00 Зроблено в
Києві
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 0:25 СТН
15:10, 0:50 Тимчасово
доступний
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10 Якісне життя
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:30 Столиця
21:25 Служба
порятунку
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»
23:25 Небосхил
5:00 Громадська
приймальня

07:20, 18:20

06:35 Ф-стиль
07:00 Ранкове espresso
08:30 Світ за тиждень
09:00, 19:00 Т/с
«Навіжена»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Біс у ребро»
14:00 Ваші права
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
18:50, 21:30
Економічний пульс
20:00 Ваша пенсія
21:40 Віктор Цой
22:30 Х/ф «Про це не
говорять»
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:10 Вечірній квартал
11:15, 12:30, 21:00 Т/с
«Одеса-Мама»
15:30 Право на зустріч
16:30 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
23:05 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»

06:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:25 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:00 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Врятувати боса»
11:00, 21:00 Т/с
«Карпов»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
22:00 Х/ф «Подвійний
форсаж»
00:10 Х/ф «Дев›ять
ярдів»

06:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Живуть же люди
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Брат за
брата»
19:25, 21:35 Т/с
«Дикий»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
23:25 Центр допомоги
«Настасія»

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 Смак
15:50 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Золотий
капкан»
23:40 Вечірній Ургант

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

ВІВТОРОК 13 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
Неймовірна правда
06:45 Очевидець.
про зірок
Найкумедніше
09:00 Х/ф
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
«Ворошиловський
09:00, 16:55 Т/с «Не
стрілець»
родись вродлива»
11:05 Х/ф «П’ять років 09:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
та один день»
13:20, 14:25 Kіds Tіme
13:10 Битва
13:25 М/с
екстрасенсів
«Барбоскіни»
16:00 Усе буде добре 13:30 М/с «Сильвестр
і Твітті — детективи»
18:00, 22:00 Вікна14:45, 15:45 Teen Tіme
Новини
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Світлофор»
20:10 Куб
22:20 Детектор брехні 19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
23:20 Т/с «Доктор
школа»
Хаус»
22:05 Т/с «Кухня»

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

06:00 Мультфільм
07:00 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Опергрупа»
09:00 «Ульотне відео»
по-російськи
09:35, 20:00 «Шалене
відео» по-українськи
09:55 Х/ф «800 л›є
вниз Амазонкою»
11:55 Секретні
території
13:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с
«Страховики»
18:00 Т/с «Опергрупа»
19:00 Т/с «Природний
відбір»
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Війна»
23:55 Х/ф «Міцний
горішок»
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06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
08:40, 12:35
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
10:35 Х/ф «Мій пес
Скіп»
14:15, 18:00 Звана
вечеря
15:15 КВК-2012
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір. Паша.
Зорі
23:00 Розсміши
коміка
00:00 Х/ф «Красунчик
Алфі»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
07:30 Агенти впливу
09:50 Т/с «Усі жінки —
08:30, 18:30 Правда
відьми»
10:50 Т/с «Та, що
життя
говорить з привидами»
09:00 Матінка Аліпія
11:50, 17:05 Маша та
моделі
09:55 Сирія: війна
12:50, 21:15 Віталька
13:35, 17:45 Т/с «Моя
та віра
прекрасна няня»
10:45 Т/с «УГРО «
15:05 Одна за всіх
14:45 Т/с «Каменська» 15:40, 20:50 Дайош
молодьож
19:00, 23:45 Свідок
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
19:30 Т/с «Літєйний»
18:50 БарДак
21:45 Т/с
19:15 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Щоденники
«Криміналісти:
доктора Зайцевої»
22:00 Т/с «Вісімдесяті»
мислити як

06:05 Х/ф «Білий
вибух»

злочинець»

00:15 Х/ф

ТЕЛЕРЕМОНТ

«Перетворення»

(067) 713-12-12

22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»

06:50, 10:50 Рим.
Смерть імперії
07:50, 17:40
Фантастичні історії
08:50, 18:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30 Невідома
Індонезія
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Невідоме
майбутнє
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Д/ф «Холод»
16:50, 20:30 Шукачі
19:30 Д/ф
«Блискавка-вбивця»
22:30 Експедиція до
Гаяни
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Усе буде добре
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Завжди
говори «завжди»»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Вероніка.
Загублене щастя»
22:15 Черговий по
країні. Михайло
Жванецький
23:10 Дівчата
23:50 Вісті
00:15 Х/ф «Цькування»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:55, 07:30 Глас народу
07:25 Країна on lіne
07:35 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
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:10, 15:20, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:45 «Секрети успіху» з Н.
Городенською
13:15 Х/ф «Солдати»
15:15 Euronews
15:30 Фестиваль пісні та
гумору в Коблево
15:50 Т/с «Тавро»
16:40 Т/с «Із життя капітана
Черняєва»
19:00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19:50 «Жарт» із
С.Альтовим, гуртом
«ЕКС-ББ»
20:50 Світ спорту
21:25 Соціальне шоу
«Адреналін»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:00
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Ескімоска»
10:00 Шість кадрів
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана «
12:45 Зніміть це
негайно
13:45 Дім за тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Міняю жінку
21:50 Українські
сенсації
23:15 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Екстрений
виклик
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:10, 22:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:20, 20:15 Т/с
«Шеф»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
23:55 Т/с «Розплата»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:25 СТН
8:45, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Гаряча лінія
«102»
15:40 Прогулянки
містом
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10 Служба
порятунку
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
20:00, 0:50 Тимчасово
доступний
21:25 Київські історії
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

06:20, 16:00 Усе буде

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець.
08:05, 18:20
Найкумедніше
07:30, 08:30, 19:00
Неймовірна правда
Репортер
про зірок
09:00, 16:55 Т/с «Не
09:55 Куб
родись вродлива»
11:40 Х/ф «Дружина за 09:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
контрактом»
13:25, 14:25 Kіds Tіme
13:45 Битва
13:25 М/с
«Барбоскіни»
екстрасенсів
13:30 М/с «Сильвестр
18:00, 22:00 Вікнаі Твітті — детективи»
Новини
14:45, 15:45 Teen Tіme
20:00 Фермер шукає 14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Світлофор»
дружину
19:40 Піранії
22:20 Вагітна у 16
20:00 Т/с «Закрита
23:20 Доньки-матері школа»
22:05 Т/с «Кухня»
00:20 Т/с «Доктор
23:10 Весілля буде
Хаус»
по-моєму

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 Трансмісія-новини
08:30 Новини Київщини
09:20, 14:20, 15:15 5
елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
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, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:30, 18:50, 21:30
Економічний пульс
06:45 Мультфільми
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Навіжена»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Увімкніть
північне сяйво»
14:00 Ваша пенсія
15:30 «Ронін» з
Дмитром Видріним
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
20:00 Ваші пільги
21:40 Валентина
Тализіна
22:40 Х/ф «Милі
штучки»
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:00 До суду
12:30 Знак якості
12:55 Судові справи
13:50 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
15:45 Т/с «Життя
та пригоди Мишка
Япончика»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «ОдесаМама»
23:05 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00, 17:00, 19:00
Мухтара»
Події
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
07:25 Ранок з
подія
«Україною»
08:00, 11:00, 14:00,
09:25, 13:00, 22:00
17:00 Сьогодні
08:20 Професія —
Т/с «Слід»
репортер
10:00, 20:00 Т/с
08:55 До суду
«Врятувати боса»
10:00 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
11:00, 21:00 Т/с
Остаточний вердикт
«Карпов»
12:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
15:35 Щиросерде
перевірка
зізнання
15:40 Говоримо і
16:00 Право на захист показуємо
17:15 Критична точка 17:30 Т/с «Брат за
брата»
18:00 Т/с «Джамайка» 19:25, 21:35 Т/с
19:20 Говорить
«Дикий»
21:15 Сьогодні.
Україна
Підсумки
23:00 Тридцятирічні 23:35 Головна дорога
00:00 Т/с «Подружжя» 00:10 Дикий світ

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 Смак
15:50 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Золотий
капкан»
23:40 Вечірній Ургант

07:45 Мультик з
Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Всі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:50, 19:15 Богиня
шопінгу
12:25, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 21:15 Віталька
13:35, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 22:00 Т/с
«Вісімдесяті»
15:05 Одна за всіх
15:40, 20:50 Дайош
молодьож
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
18:50 БарДак
19:50 Т/с «Щоденники
доктора Зайцевої»
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:45 Х/ф «Солдат
Іван Бровкін»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 22:45 Т/с «CSI:
Нью-Йорк»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Журов «
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с
«Громадянин
начальник «
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:15 Х/ф «Хроніка
затемнення»

2+2

06:00 Мультфільм

23:25 Х/ф «Війна»

06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
10:10 Т/с «Баффі
— переможниця
вампірів»
12:05 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:00 Т/с
«Переплутані при
народженні»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
21:00 Розсміши
коміка
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:00, 14:50 Загадки
планети
06:50, 10:50 Рим.
Смерть імперії
07:50, 17:40
Фантастичні історії
08:50, 18:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30, 22:30
Експедиція до Гаяни
11:50 10 заповідей
успіху
12:50 Невідоме
майбутнє
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Сіра братва
16:50 Шукачі.
Втрачена свобода
19:30 Холод
20:30 Україна: забута
історія
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Все буде добре
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Завжди
говори «завжди»»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Вероніка.
Загублене щастя»
21:25 Спеціальний
кореспондент
22:30 Кузькина мати
23:25 Вісті+

08:00, 09:30, 17:40
«Ульотне відео» поросійськи
08:35, 20:35 ДжеДАІ
10:05, 18:15 «Шалене
відео» по-українськи
11:10 Помста
природи
11:55 Секретні
території
13:00 Т/с «Солдати»
15:00 Х/ф «Сахара»
19:15 Облом UA
21:30 Х/ф
«Перевізник»
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07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Уряд на зв›язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
11:00 Спецпроект до
Всесвітнього Дня боротьби
з діабетом
12:10, 15:20, 18:45, 21:30
Діловий світ
12:25 Кордон держави
12:40 Українська пісня
13:20 Х/ф «Слово для
захисту»
15:15 Euronews
15:30 Фестиваль пісні та
гумору у Коблево
15:50 Т/с «Тавро»
16:40 Т/с «Із життя капітана
Черняєва»
19:10 Концерт К. Новикової
20:50 Мегалот
21:25 Світ спорту
21:40 Зірки гумору
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:00, 00:10
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф»Ескімоска»
10:00 «Шість кадрів»
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Зніміть це
негайно
13:45 Дім за тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15
Джентльменський
набір
22:05 Територія
обману
23:10 Гроші
00:25 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Несекретні
файли
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:10, 22:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:15 Т/с
«Шеф»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
23:55 Т/с «Розплата»

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:30, 18:50, 21:30
Економічний пульс
06:45 Мультфільми
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Навіжена»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Час Х»
14:00 Ваші пільги
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
20:00 Ваше здоров’я
21:40 Пауло Коельйо
22:15 Вічна загадка
Страдіварі
22:40 Х/ф «Зміни моє
життя»
00:50 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 17:45
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:00 До суду
12:30 Знак якості
12:55 Судові справи
13:50 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
15:45 Т/с «Життя
та пригоди Мишка
Япончика»
17:55 Футбол. Збірна
Болгарії — збірна
України
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «ОдесаМама»
23:05 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с «Повернення
Мухтара»
07:00, 17:00, 19:00
07:30, 13:30, 16:30
Події
Огляд. Надзвичайна
07:25 Ранок з
подія
08:00, 11:00, 14:00,
«Україною»
17:00 Сьогодні
09:25, 13:00, 22:00
08:20 Професія —
Т/с «Слід»
репортер
08:55 До суду
10:00, 20:00 Т/с
10:00 Суд присяжних
«Врятувати боса»
11:25 Суд присяжних.
11:00, 21:00 Т/с
Остаточний вердикт
12:35 Т/с «Вулиці
«Карпов»
12:00 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
15:35 Щиросерде
перевірка
зізнання
15:40 Говоримо і
16:00 Право на захист показуємо
17:30 Т/с «Брат за
17:15 Критична точка брата»
18:00 Т/с «Джамайка» 19:25, 21:35 Т/с
«Дикий»
19:20 Говорить
21:15 Сьогодні.
Україна
Підсумки
23:00 Тридцятирічні
23:35 Квартирне
00:00 Т/с «Подружжя» питання

6:00, 11:35
06:00, 16:00 Усе буде
Мультляндія
добре
7:25, 1:50 Музика
07:40, 18:20
8:00, 9:00, 15:00,
Неймовірна правда
17:00, 21:00, 23:00,
про зірок
0:25 СТН
09:05 Фермер шукає
9:25 Столиця
дружину
10:15 Повнота радості 10:55 Х/ф «Кордон.
життя
Тайговий роман»
13:20, 23:25,
13:45 Битва
5:00 Громадська
екстрасенсів
приймальня
18:00, 22:00 Вікна15:10, 18:00, 0:50
Новини
Тимчасово доступний 20:00, 22:40
16:10 В центрі уваги
«МастерШеф»
16:50, 23:20 Міська
Дружина
варта
- Я не зрозуміла,
17:10 Київські історії
чому шкарпетки по
19:00 Баскетбол:
всій квартирі розкиКубок Європи.
дані?!
Чоловік
БК «Будівельник»
- Це нова рекламна
(Україна) - БК
акція - «Збери де«Пренай» (Литва)
21:25 Зворотний відлік сять пар і отримай
22:00 «Київське Віче» гроші на туш!»
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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 Смак
15:50 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Золотий
капкан»
23:40 Вечірній Ургант

Вишгород
2+2

23:10 Ближче до тіла

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

06:00
СоюзМультФільм
07:00 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Опергрупа»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 «Ульотне відео»
по-російськи
10:30, 20:00 «Шалене
відео» по-українськи
11:10 ДжеДАІ
11:55 Секретні
території.
Апокаліпсис. Луна
13:00 Т/с «Солдати»
15:00, 19:00 Т/с
«Природний відбір»
16:00 Т/с
«Страховики»
18:00 Т/с «Опергрупа»
20:35 Облом UA
21:30 Х/ф
«Перевізник»

06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:10, 14:00 Орел і
Решка
10:10 Т/с «Баффі
— переможниця
вампірів»
12:05 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:00 Т/с
«Переплутані при
народженні»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Розсміши
коміка
21:00 Камеді клаб
22:00 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:35 Х/ф «Іван
Бровкін на цілині»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 22:45 Т/с «CSI:
Нью-Йорк»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Журов «
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с
«Громадянин
начальник «
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:15 Х/ф «Патруль
вимірів»

07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:50, 19:15 Богиня
шопінгу
12:25, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 21:15 Віталька
13:35, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 22:00 Т/с
«Вісімдесяті»
15:05 Одна за всіх
15:40, 20:50 Даешь
молодьож
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
18:50 БарДак
19:50 Т/с «Щоденники
доктора Зайцевої»
22:00 Т/с «Вісімдесяті»
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Т/с «Загублена»

06:00, 14:50 Загадки
планети
06:50, 10:50 Рим.
Смерть імперії
07:50, 17:40
Фантастичні історії
08:50, 18:40 Таємні
знаки
09:50 Експедиція до
Гаяни
11:50
Мегакатастрофи
12:50 П›ятий вимір
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф
«Блискавка-вбивця»
16:50, 20:30 Шукачі
19:30 Д/ф «Сіра
братва. Ворони»
21:30, 22:30
Замерзла планета
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 14:25,
18:55 Вісті
09:30, 12:10, 14:35
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Все буде добре
11:50 Вісті. Чергова
частина
12:30 Т/с «Єфросинія»
13:25 Т/с «Кровинка»
14:55 Т/с «Завжди
говори «завжди»
16:50 Футбол.
Товариський матч.
Росія — США
19:20 Т/с «Вероніка.
Загублене щастя»
21:15 Присязі вірні
22:15 Державник
23:15 Вісті+

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець
07:30, 08:30 Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:25 Kіds Tіme
13:25 М/с
«Барбоскіни»
13:30 М/с «Сильвестр
і Твітті — детективи»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Світлофор»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:35 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 Книга.ua
09:55 Легко бути жінкою
10:30 Православна
енциклопедія
11:05 Здоров›я
12:10, 15:20, 18:45,
21:30 Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни
від А до Я
12:50 Крок до зірок
13:35 Х/ф «Доки фронт в
обороні»
15:15 Euronews
15:35 Контрольна
робота
16:00 Т/с «Тавро»
16:45 Т/с «Із життя
капітана Черняєва»
19:05 Бенефіс
О.Воробей
21:25 Світ спорту
21:35 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:00
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Ескімоска»
10:00 Шість кадрів
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Зніміть це
негайно
13:45 Дім за тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Чотири весілля
21:45 Давай, до
побачення
23:15 Т/с «Поліція
Гаваїв»
01:10 Територія
обману

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 «Максимум» в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:45 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15, 22:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:30 Т/с «Шеф»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Братани»
23:40 Факти. Підсумки
дня
23:55 Т/с «Розплата»

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:30, 18:50, 21:30
Економічний пульс
06:45, 13:10
Мультфільми
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Навіжена»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф
«Вершники»
14:00 Ваше здоров’я
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
20:00 Ваше житло
21:40 Лариса
Голубкіна
22:40 Х/ф «Три жінки»
00:40 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
10:55 До суду
12:30 Знак якості
12:55 Судові справи
13:50 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
15:45 Т/с «Життя
та пригоди Мишка
Япончика»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Неформат
21:00 Т/с «ОдесаМама»
23:05 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00, 17:00, 19:00
Мухтара»
Події
07:30, 13:30, 16:30
07:25 Ранок з
Огляд. Надзвичайна
подія
«Україною»
08:00, 11:00, 14:00,
09:25, 13:00, 22:00
17:00 Сьогодні
Т/с «Слід»
08:20 Медичні
таємниці
10:00, 20:00 Т/с
08:55 До суду
«Врятувати боса»
10:00 Суд присяжних
11:00, 21:00 Т/с
11:25 Суд присяжних.
«Карпов»
Остаточний вердикт
12:00 Нехай говорять 12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:35 Щиросерде
14:25 Прокурорська
зізнання
перевірка
16:00 Право на захист 15:40 Говоримо і
показуємо
17:15 Критична точка
17:30 Т/с «Брат за
18:00 Т/с «Джамайка» брата»
19:25, 21:35 Т/с
19:20 Говорить
«Дикий»
Україна
21:15 Сьогодні.
23:00 Тридцятирічні
Підсумки
00:00 Т/с «Подружжя» 23:35 Дачна відповідь

2+2

6:00, 11:35
07:15, 18:20
Мультляндія
Неймовірна правда
7:25, 1:50 Київ.
Музика
про зірок
8:00, 9:00, 15:00,
08:55 Вагітна у 16
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
09:55 Доньки-матері
9:25, 19:25 Столиця
10:55 Х/ф «Жіноча
10:15 Повнота радості
життя
робота з ризиком для
13:20, 23:25,
життя»
5:00 Громадська
приймальня
13:45 Битва
15:10, 20:00, 0:50
екстрасенсів
Тимчасово доступний
16:10 В центрі уваги
16:00 Усе буде добре
16:50, 19:20, 23:20
18:00, 22:00 ВікнаМіська варта
17:10 Зворотний відлік Новини
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки» 20:00, 22:40 Зважені
21:25 Прогулянки
та щасливі
містом
00:40 Т/с «Доктор
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112» Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Найкумедніше
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:25 Kіds Tіme
13:25 М/с
«Барбоскіни»
13:30 М/с «Сильвестр
і Твітті — детективи»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Світлофор»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»
23:10 Парад порад

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
07:00 М/с «Бен10. Інопланетна
суперсила»
08:00 Т/с «Опергрупа»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 «Ульотне відео»
по-російськи
10:05 «Шалене відео»
по-українськи
11:10 ДжеДАІ
11:55 Секретні
території.
Апокаліпсис. Сонце
13:00 Т/с «Солдати»
15:00 Т/с «Природний
відбір»
16:00 Т/с
«Страховики»
18:00 Т/с «Опергрупа»
19:00 Т/с «Природний
відбір»
20:00 Убойне відео
20:35 Нереальні історії
21:30 Х/ф «Без
компромісів»
23:30 Х/ф
«Перевізник»

06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:10, 14:00 Орел і
Решка
10:10 Т/с «Баффі
— переможниця
вампірів»
12:05 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:00 Т/с
«Переплутані при
народженні»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Камеді клаб
21:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

Первый канал.
Всемирная Сеть.
Украина.
05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 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 Смак
15:50 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Золотий
капкан»
23:40 Вечірній Ургант

07:00 Х/ф «Чорні
берети»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 22:45 Т/с «CSI:
Нью-Йорк»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Сищики
районного масштабу»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Боєць»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:15 Випадковий
свідок

07:45 Мультик з
Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Всі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Та,
що говорить з
привидами»
11:50, 19:15 Богиня
шопінгу
12:25, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 21:15 Віталька
13:35, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 22:00 Т/с
«Вісімдесяті»
15:05 Одна за всіх
15:40, 20:50 Дайош
молодьож
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
18:50 БарДак
19:50 Т/с «Щоденники
доктора Зайцевої»
22:25 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00, 14:50 Загадки
планети
06:50 Остання
загадка Романових
07:50, 17:40
Фантастичні історії
08:50, 18:40 Таємні
знаки
09:50 Експедиція до
Гаяни
10:50 Гробниця Ірода
11:50
Мегакатастрофи
12:50 П›ятий вимір
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф «Таємна
влада генів»
16:50, 20:30 Шукачі
19:30 Д/ф «Дзеркала.
Майбутнє»
21:30, 22:30
Полярний ведмідь
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Усе буде добре
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Завжди
говори «завжди»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Вероніка.
Загублене щастя»
21:25 Двобій
23:05 Вісті+
23:30 Х/ф
«Полтергейст»
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07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 11:55 Офіційна
хроніка
09:35 Д/ф «Дім, зітканий
із фарб та полотна»
10:10 221. Екстрений
виклик
11:05 Віра. Надія. Любов
12:10, 15:20, 21:10
Діловий світ
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Х/ф «Перший день
миру»
15:15 Euronews
15:35 Т/с «Тавро» 10с.
16:20 Т/с «Із життя
капітана Черняєва»
18:00 Шляхами України
18:20 «Весняний жарт» з
Вєркою Сєрдючкою
18:55 Бенефіс Ю.
Гальцева, Г. Ветрова
20:40 After Lіve
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

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

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:30, 18:50, 21:30
Економічний пульс
06:45, 13:10
Мультфільми
07:00 Ранкове
espresso
09:00 Т/с «Навіжена»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф
«Вершники»
14:00 Ваше житло
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
19:00 Т/с «Золоте
теля»
20:00 Ваші права
21:40 Європейський
джазовий оркестр у
Києві
22:45 Шарль Азнавур
23:50 Х/ф «На
відкритій воді»

07:00, 08:00, 08:30,

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок 07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
з 1+1
09:30, 19:30
07:25 М/ф «Ескімоска»
«Надзвичайні новини»
10:00 Шість кадрів
з Костянтином
10:25, 17:10 Т/с
Стогнієм
«Величне століття.
10:30, 16:30 Т/с «Агент
Роксолана»
національної безпеки»
12:25 Анекдоти по12:45 Зніміть це
українськи
негайно
13:45 Дім за тиждень 12:45 Факти. День
14:45 Не бреши мені 13:00, 22:30 Т/с
«Прокурорська
15:45 Сімейні
перевірка»
мелодрами
14:15, 20:15
16:45 ТСН. Особливе Т/с»Братани»
20:15 Київ вечірній
18:45 Факти. Вечір
22:15 Х/ф «Ворон»
23:40 Факти. Підсумки
00:25 Кримінальний
дня
23:55 Т/с «Розплата»
трилер «Крижаний»
09:00, 19:30 ТСН

09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 12:20 Т/с
«Завжди говори
«Завжди»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Неформат
21:00 «Велика
різниця» поукраїнськи
23:00 «Велика
політика» з Євгенієм
Кисельовим

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 5:00
Громадська
приймальня
15:10, 20:00
Тимчасово доступний
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10 Прогулянки
містом
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
21:25 Гаряча лінія
«102»
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»
23:25 Небосхил
0:50 Київське Віче

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:40 Жіночий погляд
07:30, 13:30, 16:30
07:00, 17:00, 19:00
Огляд. Надзвичайна
Події
подія
07:25 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
«Україною»
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
09:25, 13:00, 21:00
08:55 До суду
Т/с «Слід»
10:00 Суд присяжних
10:00, 20:00 Т/с
11:25 Остаточний
«Врятувати боса»
вердикт
11:00 Т/с «Карпов»
12:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
15:35 Щиросерде
перевірка
зізнання
15:40 Говоримо і
16:00 Право на захист показуємо
17:15 Критична точка 17:30 Т/с «Брат за
18:00 Т/с «Джамайка» брата»
19:25 Т/с «Дикий»
19:20 Говорить
22:30 Х/ф «Підводні
Україна
камені»
22:00 Т/с
00:25 Х/ф «Ой,
мамочки»
«Охоронець»
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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, 09:50 Шустер-Lіve
09:30 Школа юного
суперагента
11:35 «Секрети успіху» з
Наталею Городенською
12:05 Зелений коридор
12:25 Т/с «Агент
особливого призначення»
13:55 Т/с «Із життя
капітана Черняєва»
17:20 В гостях у Д.
Гордона
18:15 Світ атома
18:35 Золотий гусак
19:00 «Осінній жарт» із Г.
Вєтровим
19:30 Концертна
програма «Вас запрошує
Софія Ротару»
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Кабмін: подія тижня
21:25 Українська пісня
21:55 Зірки гумору. К.
Новикова
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:00 М/ф

06:50 Ф-стиль
07:15 Будь у курсі
07:50, 16:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:50, 13:50, 16:50
Мультфільми
09:00 Шамварі: територія
диких тварин
09:40 80 островів навколо
світу
10:05 Виховання
дитинчат
11:15 Х/ф «Тимур і його
команда»
14:25 Арт Cіty
15:00 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:25 Україна-Європа:
Маятник Фуко
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Великі махінатори
20:00 «Ронін» із Дмитром
Видріним
20:45 У гостях у Дмитра
Гордона
21:50 Валентина
Теличкіна
22:55 Х/ф «Майстер»

08:00 Позаочі

06:00 Срібний

09:00 Орел і Решка

апельсин

10:00 Україно,

07:00, 19:00 Події

10:55 Сімейний пес
12:10 «Велика
різниця» по-

06:55 Козирне життя

07:25 Ранок з
«Україною»
09:00 Найкращий
кухар на селі
10:00 Додому на

українськи

свята

14:10 Х/ф «Опівдні на

11:00 Х/ф «Оля +

пристані»

Коля»

18:05 Х/ф «На гачку»

13:00 Т/с «Злочин

20:00 Подробиці

буде розкрито»

20:25 Червоне або

16:00 Х/ф «Алібі —

чорне
22:20 Х/ф «Реальний
тато»
00:15 Х/ф «Мій

надія, алібі — любов»
18:00 Т/с
«Випробування
вірністю»
22:15 Х/ф «Дружина

ласкавий і ніжний

Штірліца»

мент»

00:15 Х/ф «Будинок»

Син стирчить в інтернеті. Мати:
— Синку, йди їсти!
Син (не відриваючись):
— Зараз, мам, зараз ...
Мати:
— Іди швидко! Охолоне!
Син встає від компа, мати, сідаючи
на його місце:
— Повівся, шмаркач!

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 Смак
15:50 Т/с «Убивча
сила»
17:00, 02:40 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Золотий
капкан»
23:40 Вечірній Ургант

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Найкумедніше
07:30, 19:00 Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:25 Kіds Tіme
13:25 М/с
«Барбоскіни»
13:30 М/с «Сильвестр
і Твітті — детективи»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Світлофор»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»
23:10 Україна чудес

06:55 Х/ф «Убити
«Шакала»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Сищики
районного масштабу»
14:30 Т/с «Літєйний»
16:45, 19:00 Свідок
17:00 Т/с «Боєць.
Народження легенди»
19:30 Т/с «Чужі крила»
22:30 Х/ф «Сапери»
00:30 Х/ф
«Охоронниця»

06:00 Мультфільм
07:00 М/с «Бен10. Інопланетна
суперсила»
08:00 Т/с «Опергрупа»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 20:35, 21:30
«Ульотне відео» поросійськи
10:05, 20:00, 21:55
«Шалене відео» поукраїнськи
10:30 Убойне відео
11:10 Сильний
аргумент
11:55 Секретні
території
13:00 Т/с «Солдати»
15:00 Т/с «Природний
відбір»
16:00 Т/с
«Страховики»
18:00 Т/с «Опергрупа»
19:00 Т/с «Природний
відбір»
22:35 Сильний
аргумент
23:00 Всесвітня серія
боксу: Україна —
Казахстан

06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:10, 14:00 Орел і
Решка
10:10 Т/с «Баффі
— переможниця
вампірів»
12:05 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:00 Т/с
«Переплутані при
народженні»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВК-2012
22:00 Розсміши
коміка
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:45 Мультик з
Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Всі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:50 Богиня шопінгу
12:25, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 21:15 Віталька
13:35, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40 Т/с «Вісімдесяті»
15:05 Одна за всіх
15:40, 22:00 Дайош
молодьож
16:15 Досвідос
16:40 Вайфайтери
19:25 БарДак
20:25 Шури-Мури
22:40 Слава зі Славєком
Славіним
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Т/с «Загублена»

06:00, 14:50 Загадки
планети
06:50 Гробниця Ірода
07:50, 17:40
Фантастичні історії
08:50, 18:40, 19:30,
20:30 Таємні знаки
09:50 Замерзла
планета: вражаюча
подорож
10:50 Остання
загадка Романових
11:50
Мегакатастрофи
12:50 П’ятий вимір
13:50 Загадки
Всесвіту
15:50 Дзеркала
16:50 Україна: забута
історія
20:30 Таємні знаки
21:30 Таємна влада
генів
22:30 Людина
майбутнього
23:30 Клімат:
революція

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Все буде добре
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Завжди
говори «завжди»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Юрмала-2012
21:25 Х/ф «Любов до
запитання»
23:35 Х/ф «Довіра»
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6:00, 8:30, 16:40
06:35 Справжні лікарі 07:35 Останній герой Мультляндія
7:25, 3:00 Музика
07:35 Кулінарна
08:50 Зірка YouTube
8:00 СТН
академія
10:00 Дача
9:30 Київські історії
08:00 Світське життя
10:30 Квартирне
10:00 Якісне життя
09:00 Хто там?
питання
10:30 Зроблено в
10:10 Дісней «Чіп і
11:25 Екстрений
Києві
Дейл»
11:00 Нова адреса
виклик
11:00 Світ навиворіт
12:10 Актуальна тема
12:30
Несекретні
: Індія
12:40 Повнота радості
файли
12:15 Х/ф «Вперед і
життя
13:45 Дивитися всім
вгору»
13:45 Час відповідей
14:10 Х/ф «Чудова
14:10 Х/ф «Могутній
18:10 День знань
Джо Янґ»
афера»
Університету культури
16:35 Київ вечірній
19:10 Х/ф «Утікач в
17:45 «Максимум» в
18:30 Розсміши коміка Україні
часі»
19:30 ТСН
21:00, 23:30 СТН.
18:45 Факти. Вечір
20:15 Операція краса
Тижневик
19:00 Х/ф «Скеля»
21:30, 1:15 Х/ф «Бери
22:00 Х/ф
21:50 Х/ф «Нестримні»
від життя все»
«Колумбійка»
23:55 Наша Russіa
0:00 Київське Віче
00:05 Х/ф
00:15 Х/ф «Роккі»
0:50 Гаряча лінія «102»
«Заблуканий»

вставай

06:05 Х/ф «Кордон»
08:35 Х/ф «Ніна.
Розплата за кохання»
17:45, 22:00 ВікнаНовини
17:55 Х/ф «Дівчата»
20:00, 22:40 Танцюють
всі
00:55 ВусоЛапоХвіст

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25, 08:40 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка дня
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:10, 19:30 Час інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший погляд
18:15 Вікно в Європу
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:30 Crime news

06:00, 08:00, 11:00,
14:00, 17:00 Сьогодні
06:15 Лотерея
«Золотий ключ»
06:45 Їхні вдачі
07:25 «Готуємо» з
Олексієм Зиміним
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний
двобій
10:00 Квартирне
питання
11:30 Весілля в
подарунок
12:30 Поїдемо, поїмо
13:05 Своя гра
14:20 Слідство вели...
15:20 Очна ставка
16:20 Надзвичайна
подія
17:25 Професія —
репортер
17:55 Програма
«Максимум»
19:00 Російські сенсації
20:00 Ти не повіриш
21:00 Реакція
Вассермана
21:35 Мітла
22:30 Промінь Світла
23:05 Школа лихослів›я

06:10 Х/ф «Трактир на 07:10 Інтуїція
П›ятницькій»
07:50 Караоке на

08:05 Удома мажорів
09:00 М/с «Кунг-фу
Панда: Дивовижні
легенди»

Майдані
08:50 «Сніданок» з

09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готуй

Юлією Висоцькою
09:00 Їмо вдома

11:00 Наші у «Раші»
12:05 Прокинутися
знаменитим

10:05 ВусоЛапоХвіст

13:05 Т/с «Татусеві

10:50 Зважені та

дочки»
16:05 ШоумаSтгоуон

щасливі
14:40 Танцюють всі

19:00 М/ф «Хмарно,
можливі опади у

вигляді фрикадельок»
19:00, 23:25 Х-Фактор 21:00 Х/ф «Сутінки.
22:05 Моя правда

Світанок»
23:20 Х/ф «Стара

00:50 Детектор брехні добра оргія»

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 17:45 Новини
06:35 Х/ф «Забута
мелодія для флейти»
07:50 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики.
Нові пригоди
08:50 Розумниці й
розумники
09:45 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Перше кохання
12:15 Абракадабра
14:15 Так добре
15:15 Народна
медицина
16:30 Чекай на мене
17:55 Людина і закон
19:00 «Хвилина
слави» крокує
країною
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Х/ф
«Коломбіана»

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, 19:25 Тема тижня
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
15:15 «Кіно» з Яніною
Соколовою
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:45 Хроніка тижня
18:15 Час інтерв›ю
18:40 Київський час
19:35 Машина часу
20:10 «Портрети» з Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 У кабінетах
22:30 «Майстер-клас» із
Наталкою Фіцич

07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
бандитської Одеси
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
06:45 Т/с «Прямуючи Лунтіком
09:25 М/с «Білка та
на південь»
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:45 Залізний Оскар
09:45 М/с «Чорний
плащ»
10:30 Круті 90-ті
10:45 Єралаш
11:10 Приколи на
11:30 Речовий доказ
перерві
12:00, 23:15 Головний 11:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
свідок
12:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:00 Х/ф «Сапери»
13:40 Альо, директор?
14:45 Х/ф «Бар
15:00 Т/с «УГРО «
«Бридкий койот»
16:45 М/ф «Червоний
19:00 Т/с «Під
Капелюх проти зла»
18:10 Х/ф «Серцеїдки»
прикриттям»
20:45 Віталька
22:00 Дайош
00:00 Випадковий
молодьож
свідок
23:00 Х/ф «Прокляття»

06:00 Легенди

2+2

06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
«Неймовірна Людина08:25 М/ф «Казки
павук»
Ганса Крістіана
Андерсена»
10:00 «Ульотне відео»
09:00 М/с «Пригоди
по-російськи
ведмедиків Гаммі»
10:00 М/ф «Коти10:25 Х/ф «Полювання
аристократи»
на торнадо»
11:45 Х/ф «Перший
лицар при дворі
12:10 Х/ф «Епоха»
Аладдіна»
14:10 Х/ф «Сахара»
13:45 Подаруй собі
життя
16:50 Х/ф «На межі»
15:00 Х/ф «Фабрика
19:20 ЧУ. 16 тур.
щастя»
17:00 Т/с «Завжди
Арсенал — Шахтер
говори завжди»
21:30 Х/ф «Дуже
19:00 КВК-2012
21:30 Т/с
епічне кіно»
«Надприродне»
23:20 Х/ф «Синдбад і
00:00 Т/с «Чорна
лагуна»
Мінотавр»
08:00 М/с

06:00 В обіймах
смерті
08:00 Ти можеш
краще
09:00 Титани
11:00 Полярний
ведмідь
13:00 Top Gear
15:00 Віра у
надприроднє
18:00 Таємні знаки
21:00 Містична
Україна
22:00 Надзвичайні
історії

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
06:10, 09:10, 12:20
Місцевий час. ВістіМосква
06:20 Військова
програма
06:50 Планета собак
07:25 Суботник
08:05 Таємна влада
генів
09:20 «Городок».
Дайджест
09:55 Хвилинна
справа
10:55 Вісті. Чергова
частина
11:25 Чесний
детектив
12:30 Гонитва
13:30 Суботній вечір
15:25 Танці з Зірками
18:00 Вісті в суботу
18:45 Х/ф «Ляльки»
22:35 Х/ф «Ключ від
спальні»

10
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:30 Крок до зірок
07:15 Моя земля — моя
власність
07:30 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:25 Корисні поради
08:40 Час культури
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Золотий гусак
09:55 Хто в домі хазяїн?
10:20 Крок до зірок
11:00 Маю честь запросити
11:45 Караоке для дорослих
12:40 Шеф-кухар країни
13:35 Як це?
14:05 Т/с «Із життя капітана
Черняєва»
17:20 Діловий світ. Тиждень
18:00 «Осінній жарт» з Г.
Вєтровим
18:35 Ювілейний вечір К.
Новикової
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Х/ф «Головний
у домі»
07:50 Маріччин
кінозал
08:10 Ремонт +
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10, 10:35 Дісней
«Чіп і Дейл»
11:00 «Кулінарна
академія». Юлія
Висоцька
12:00 Голос. Діти
14:10 Чотири весілля
15:40 Х/ф
«Шістнадцять бажань»
17:35 Х/ф «Молодята»
19:30, 23:35 ТСНтиждень
20:15 Голос. Діти
22:25 Світське життя
00:20 Х/ф «Бійцівський
клуб»

06:20 Світанок

6:00, 8:30 Мультляндія 06:30 «Сніданок» з

07:10 Квартирне

7:25, 14:20, 1:45

питання

Музика

08:05 Анекдоти по-

8:00, 23:15 СТН.

українськи

Тижневик

07:45 МайстерШеф

08:40 Дача

9:30 Нова адреса

13:10 Караоке на

09:25 Дивитися всім

10:00 Столиця

Майдані

10:25 ОлімпіЛяпи

11:30 Вчися з нами

11:30 Козирне життя

11:40 Корисна

12:00 Інший футбол

розмова

19:00 Битва

12:45 Наша Russіa

12:15 Блага звістка

екстрасенсів.

13:20 Х/ф «Чудова

16:15 Х/ф «Утікач в

афера»

часі»

15:55 Х/ф «Скеля»

18:10 День знань

06:45 Великі махінатори
07:35, 20:40 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Валентина
Теличкіна. Дихається
добре, живеться порізному
10:00 Будь в курсі
10:40 Ф-стиль
11:05 80 островів навколо
світу
11:45 Х/ф «Воєннопольовий роман»
13:40 М/ф «Таємниця
Третьої планети»
15:10 За сім морів
15:45 Арт Cіty
17:00, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:10 «Ронін» із Дмитром
Видріним
17:50 Невідома планета
18:30 Світ за тиждень
19:00 Великі махінатори
20:15 Кумири
21:05 Георгій Данелія.
Після 10 років мовчання
22:10 Х/ф «Заборонена
дорога»
00:00 Світ за тиждень

06:25 М/с «Маша і
Ведмідь»
06:45 Найрозумніший
08:20 Глянець
09:20 Школа лікаря
Комаровського
09:55 Неділя з
«Кварталом»
11:00 Свати біля
плити
11:20 Весільний
розмір
12:20 Х/ф «Наречена»
14:10 Т/с «Вагома
підстава для
вбивства»
17:50 Х/ф «Красуня і
чудовисько»
20:00 Подробиці
тижня
21:00 Х/ф «У Бога свої
плани»
23:00 Що? Де? Коли?
00:15 Х/ф «Жорстока
любов»

06:00 Срібний

06:40 Їмо вдома

14:10 Х-Фактор

Апокаліпсис
21:45 Х/ф «Дочка

18:45 «Факти тижня» з Університету культури баяніста»
Оксаною Соколовою

19:10 Х/ф «Діамантова 23:45 Х/ф «Кохання

19:45 Останній герой

пастка»

20:55 Х/ф «Примарний 21:25, 0:10 Х/ф «Ема
гонщик-2: Дух

Сорель»

помсти»

5:00 Громадська

22:55 Х/ф «Нестримні» приймальня

апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Алібінадія, алібі-любов»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Легенди
11:00 Х/ф «Дружина
Штірліца»
13:00 Т/с «Злочин
буде розкрито»
15:00, 21:00 Т/с
«Інтерни»
16:00, 20:00 Т/с
«СОБР»
19:00 Події тижня
22:20 «Великий
футбол»
00:20 Т/с «Ведмежий
кут»

Увага!

У КЗ КОР «ОПНМО» у Глевасі відкрилися відділення первинного психотичного епізоду.
Висококваліфіковані фахівці нададуть допомогу
тим, хто вперше зіткнувся з психіатричними проблемами. Комфортабельні, чудово оснащені приміщення не поступаються кращим санаторіям України.
По довідки звертатися до Вишгородського ПНК
за адресою: вул. М. Грушевського, 1, тел. 53-537
Районний психіатр Олександр ІВАНОВ

Втрачене посвідчення інваліда війни серія ААБ № 006477, видане на ім’я Бабенка Валерія Володимировича, вважати недійсним.

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)

06:00, 08:00, 11:00, 14:00
Сьогодні
06:15 Лотерея «Російське
лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 Перша передача.
08:55 Їжа без правил
10:00 Дачна відповідь
11:20 СОГАЗ —
Чемпіонат Росії з
футболу 2012/2013.
ЦСКА — «Амкар». Пряма
трансляція
13:30 Буває ж таке
14:20 Розлучення поросійськи
15:20 І знову здрастуйте
16:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 Центральне
телебачення
21:20 Х/ф «Родич»
23:15 Т/с «Справа
Крапівиних»

на сіні»

08:00 Журнал Ліги
чемпіонів
08:40 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
10:00 «Ульотне відео»
по-російськи
11:15 Х/ф
«Диявольский вітер»
13:10 Х/ф «Ера
драконів»
15:20 ЧУ. 16 тур.
Кривбас — Ворскла
17:30 ЧУ. 16 тур.
Карпати — Волинь
19:30 Х/ф «Робокоп»
21:30 ПроФутбол
22:40 Х/ф
«Приречений на
смерть»
00:40 Х/ф «Агент
прибульців»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/ф «Котиаристократи»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми
10:20 Х/ф «Перший
лицар при дворі
Аладдіна»
12:20 Х/ф «Пригоди
слона»
14:00 Х/ф «Укол
парасолькою»
16:00 Т/с «Завжди
говори «завжди»-2»
18:00 Розсміши
коміка
19:00 КВК-2012
22:10 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с «Чорна
лагуна»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Генії та лиходії
06:35 Х/ф «Забута мелодія
для флейти»
07:50 Армійський магазин
08:35 Смішарики. ПІН-код
08:50 Здоров›я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Х/ф «Гусарська
балада»
14:05 Ельдар Рязанов.
«Моїй душі немає спокою»
15:15 Х/ф «Карнавальна ніч»
16:55 Великі перегони.
Братерство кілець
18:30 КВК. Кубок мера
Москви
21:00 Час.
22:00 «Настя». Вечірнє шоу
23:10 Познер
00:25 Х/ф «Особливості
національного полювання у
зимовий період»

Продам гараж, кооператив
«Лісний», три рівня, з документами.
Тел: (067) 908-18-14 Віктор

07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
06:45 Х/ф «Пірати ХХ 09:00 Мультик з
Лунтіком
століття»
09:35 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
08:25 Т/с «Чужі крила»
сімейка»
09:55 М/с «Чорний
11:30 Легенди
плащ»
карного розшуку
10:30 М/ф «Тарзан-2»
11:45 Х/ф «Білявки в
12:00 Агенти впливу
законі»
13:00 Т/с «Батюшка»
13:30 М/ф «Червона
Шапка проти зла»
14:50 Т/с «Під
14:55 Альо, директор?
16:00 Х/ф «Серцеїдки»
прикриттям»
18:25 Одна за всіх
19:00 Т/с «Каменська» 19:25 Віталька
20:55 Даешь молодьож
22:50 Круті 90-ті
21:55 Чортівня щодня
23:50 Х/ф «Флеш.ка» 22:20 Слава зі Славєком
Славіним
22:45 Х/ф «Карти, гроші,
ТРК
два стволи»
«ВишеГрад»
00:45 Comedy Woman

06:00 Легенди

бандитської Одеси

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

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Вишгородської райдержадміністрації
висловлює співчуття колишньому працівнику,
керівнику благодійного фонду «Оберіг» Г. А.
Закитній з приводу передчасної смерті її чоловіка — Григорія Костянтиновича
***
Розділяємо горе голови благодійного
фонду «Оберіг» Галини Закитної, яка проводила в останню путь вірного свого супутника — Григорія Костянтиновича.
Колектив територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Вишгородської РДА
***
Висловлюємо щире співчуття заступнику голів міської та районних ветеранських
організацій Сергію Григоровичу Лагуненку з
приводу тяжкої втрати – смерті дружини Ніни
Олександрівни.
Анатолій Гальчук – голова Громадської
ради при Вишгородській РДА,
Благодійний фонд святої Ольги

Коренеплоди — у замерзлу землю

Точні терміни підзимньої сівби моркви, буряка, інших коренеплодів визначити важко у
зв’язку із зміною клімату – потеплінням. Але
головне правило: сіяти треба так, щоб насіння
не проросло цього року. Якщо ж це станеться,
то сходи взимку померзнуть і весною треба
буде сіяти знову. Отже, сійте під зиму якомога пізніше, краще — у мерзлу землю, не раніше
середини листопада. Словом, орієнтуйтесь по
погоді.
Бажано вчасно підготувати грядки і сіяти не під
зиму, а зимою. Тоді насіння точно не проросте раніше часу, а пройде корисну для нього стратифікацію.
Грядки плануйте. Ширина — 60-70 см. Під коренеплоди перекопуйте землю на штик лопати, внесіть у верхній шар повне мінеральне добриво. Добре розпушіть верхній шар і гарно полийте. Після
цього знов розпушіть. Зробіть посадочні рівчачки

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Феєрія мандрів
09:10 Вікно в Америку
09:35, 15:15, 20:50 Тема
тижня
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
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 «Кіно» з Яніною
Соколовою

Куплю
квартиру
Тел: (050) 353-29-09

глибиною 3-4 см. Тоді перед сівбою вам не доведеться прокладати рівчачки у мерзлій землі.
Накрийте сплановані грядки щільним матеріалом — картоном, оргалітом чи руберойдом. Перед
сівбою зніміть з укриття сніг і цей матеріал. Запасіть 2-3 відра сухої землі для засипки рівчачків
після сівби. Краще використати для цього компост
навпіл з піском або торфом. Але можна обійтися і
легкою плодючою городньою землею або купити
спеціальний грунт. Зберігайте мульчу у сухому місці, краще — у теплому приміщенні.
Ні в якому разі насіння перед сівбою на намочуйте і ніяк не обробляйте. Норма висіву на 30-50 %
вища за рекомендовану. Після сівби засипте рівчачки приготовленою землею і укрийте білим нетканим
матеріалом. Засипте снігом.
Сіяти зараз ще рано, а запастися насінням —
саме час.

06:00 В обіймах
смерті
08:00 Віра у
надприроднє
11:00 Дикі стежки
Британії
13:00 Top Gear
15:00 Ти можеш
краще
16:00 Титани
18:00 Д/ф «Клімат:
революція»
19:00 Д/ф «Людина
майбутнього»
20:00 Формула -1
23:00 Секретні історії

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

05:30 Сам собі
режисер
06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
Телегра
08:20 Місцевий
час. Вісті-Москва.
Тиждень у місті
09:00, 12:00 Вісті
09:10, 12:30 Х/ф
«Нехай говорять»
12:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:25 Рецепт її
молодості
14:00 Сміятися
дозволяється
15:30 Битва хорів.
Гала-концерт
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «Маша»
21:30 Недільний вечір
23:20 Х/ф «Поганий
лейтенант»

Безкоштовні оголошення

Некрологи

Санаторій… для психіки

Дім. Сад. Город

Юлією Висоцькою

06:00 Т/с «Останній
акорд»
06:50 Інтуїція
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Будинки мажорів
09:15 М/с «Кунг-фу Панда:
Дивовижні легенди»
09:55 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:30 Шоу «Шара»
11:30 Недільний офіс
12:35 Т/с «Щасливі
разом»
15:30 М/ф «Хмарно,
можливі опади у вигляді
фрикадельок»
17:35 Х/ф «Сутінки.
Світанок»
20:00 ШоумаSтгоуон
22:30 Прокинутися
знаменитим
23:30 Х/ф «Син рожевої
пантери»

гараж 39 м2 + підвал 39 м2, в кооперативі «Лісний».
Ціна за домовленістю. Тел: (067) 444-62-90
Гараж у «Лісному» 3-поверховий Тел.: (095) 924-11-17

ПРОДАМ

1 кім. кв. Київська 6, 4/5, цегла
Котел КЧМ б/у Телевізор 51 ТЦ-311 Д, б/в,
31/15/5,5 43 тис. у. о. (067) 356-55-49 (095) 484-64-75 відмінний стан. Тел: 5-22-75
Ділянку, с. Демидів, 12 соток. Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86, (098) 270-02-09
Гараж/«Ветеран»/51,3 м2/підвал/ворота під автобус/На 2 машини. Ціна за домовленістю.
Тел: (067) 444-17-43

Ділянку, с. Хотянівка, 10 сот. + 12
Ділянку, с. Новосілки/1 га під
сот. під садівництво. 1 600 у.о./сотка.
садівництво. 130 000 у.о. ділянка
096-9738399
098-0741770
Ділянку, с. Жукин, с/т «Інтернаціоналіст».
Ділянку, с. Хотянівка, 10 сот.
7 900 у.о./ділянку 098-0741770
під забудову. 2 000 у.о./сотка.
1-кім. Київська, 18. 3/9/цегла,
098-0741774
40/20/9,5. 54 000 у.о. 096-9738404
Ділянку, с. Осещина, 10 сот.
1-кім. Симоненко, 7. 4/5/панель,
під забудову. 3 500 у.о./сотка.
35/18/7. 46 000 у.о. 067-2911588
098-0741775
2-кім. Дніпровська, 4. 2/5/цегла,
1-кім., пр. Шевченка, 2-д, 10/23,
40/26/6. 55 000 у.о. 098-0741688
40/20/10, ремонт/меблі. 65 000 у. о.
3-кім. Кургузова, 11-а. 7/9/цегла,
096-973-84-04
71/44/10. 127 000 у.о. 098-3086090
Ділянку, м. Вишгород, 9 сот./під
3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9/цегла,
забудову. 60 000 у.о.
70/41,5/9,5. 95 000 у.о. 098-3086090
067-7600073
4-кім. Набережна, 4-а. 3/9/цегла,
Ділянку, с. Лютіж/8 сот. під забудову.
81/51/8. 95 000 у.о. 096-9738399
31 000 у.о. 096-9738455
Гараж «Автомобіліст». 3,6х6х2,3м.
Ділянку, с. Новосілки, 12 сот./
Сухий, чистий.7500 у.о.
під забудову. 3 000 у.о./сотка.
067-5899888
096-9738399
1-кім., пр. Шевченка, 2-д, 10/23/цегла, 40/20/10
Ремонт/Меблі. 65000 у.о. 096-973-84-04
2-кім. кв. на Шолуденка, 6-в, 6-г за
готівку/Терміново.096-9738404

КУПЛЮ
НАЙМУ

1, 2, 3-кім. квартиру у
господаря. 067-5899888

2-кім квартиру у хазяїна. Без
1, 2, 3-кімнатну квартиру у 1, 2, 3-кім. квартиру у
господаря. 098-0741775 господаря. 067-5899888 посередників. Тел: (095) 924-11-17

Складське приміщення.
Будинок 100 м2. с. Старі Петрівці,
215 кв. м. Рампа. Світло.
двоповерховий/ремонт/меблі.
ЗДАМ
098-0741774
900 у.о. 067-7600073
Ліжко-місця (093) 613-34-43; (067) 455-97-94
І Н Ш Е Супутникове телебачення. Встановлення, ремонт. Тел: (098) 418-90-69
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Домашній майстер Виготовлення меблів/індивідуальне замовлення. Доставка/
встановлення безкоштовно. Тел: (096) 702-51-82
Тел: (063) 100-90-08
Обміняю гараж, 3-поверховий на землю Хотянівці/Осещині.
ОБМІНЯЮ
Тел: (050) 660-13-43

ПОДАРУЮ

Щурів (дівчинку та хлопчика), 1-річні. У добрі руки! (093) 487-77-47

Вишгород
Із нової книжки
Ольги ДЯЧЕНКО
Який дивний місяць
сьогодні!
Нащедрив мені з куманця
Намистечка-срібла на скроні
Й шепнув, що таке до лиця.
Тулюся до темної шибки,
За чимось минулим жура,
Літа промайнули
так швидко,
Ходу вже притишить пора.
А в снах моїх русії коси
Квітчають волошки і мак,
До тебе лечу я і досі,
Мій зоряно-світлий юнак!
Стелилися килимом луки,
На віях сльозинка-роса…
Щебече бабусі онука,

На фото — лиш руса коса.
* * *
Здрастуй, Миргороде,
здрастуй!
Мов вертаюсь до рідні.
До джерел дзвінких
припасти
У полтавській стороні.
А Хорол з років минулих
Запліта очерети.
Річечка, немов заснула,
Тихо котить під мости.
Ген пливе царівна-жабка
На лататті без стріли.
Бо обранці інші лапки
Запросили за столи.
Тут і казка, й сьогодення,
Плава жаб’ячий престол.
Озивається до мене,
В душу хлюпає Хорол.

Було, до школи
через Дніпро…

Проба пера
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Світ Ольги Дяченко
Валентина ЯКОВЕНКО, керівник гуртка журналістики ВМЦХЕТУМ «Джерело»
Нам пощастило, що живемо в одному місті з Ольгою Дяченко, зустрічаємось з нею на
вулиці, чуємо її поетичне слово. Ця сонячна
жінка випромінює стільки щирості, оптимізму
і добра!
ожливо, тому, що росла серед гарної
природи і хороших людей. Але ж і багато
душевного болю зазнала, коли разом з
односельцями її вирвали із рідних Зарубенців заради штучного водосховища… Той біль пече і досі.
«А іноді так хочеться помилуватись грушею, котра
постаріла разом із тобою, отим барвіночком, що
був, як мамині очі», — з гіркотою говорить Ольга
Андріївна.
Раз на рік уже впродовж двадцяти літ зустріча-

М

ється вона із зарубенчанами, і то є для них найсвітліший день: коли можуть разом порадіти й погорювати, подивитись старі знімки, поспівати пісень
молодості. «До нового року живемо спогадами про
нашу зустріч, після — думками про зустріч нову», —
каже Ольга Дяченко. Її поема «Зарубенська зоря»
— справжній гімн рідному селу, кожному куточку
і подвір’ю, де жили Голубівські і Джурки, Більчуки
і Юдименки — жодного двора не обійшла увагою
поетеса.
Вона давно вже поріднилася з Вишгородом. І
серед героїв її нових поезій — княгиня Ольга, святі
Борис і Гліб, а також ми, прості вишгородці.
Під час зустрічі юних журналістів міського Центру творчості «Джерело» з Ольгою Дяченко ми поринули в її дивовижний світ з його любов’ю і тривогами, радістю і надіями. Ось як відгукнулися про
це діти.

...«Навстіж двері до добра»

Евеліна ТУПІЧЕНКО,
учениця 6-Б класу гімназії «Інтелект»
У піджаку, пошитому з чоловічого пальта, і рваних
кирзових чоботях майбутня поетеса Ольга Дяченко щоранку поспішала до школи. Взимку, коли Дніпро замерзав, а це подекуди були небезпечні проталини, — вона
без страху йшла першою у гурті дітей. Любила навчатися і вдячна вчителям за отримані знання і вимогливість.
Адже завдяки їм вона і її однокласники здобули подальшу освіту.
льга Андріївна пам’ятає свій перший вірш. Написала про тварин, котрі повтікали з колгоспної кролеферми. То було під час навчання у восьмому класі.
«Коли писала вірші, — розповідає поетеса, — намагалася,
щоб були вони оригінальними, з власною думкою».
Ще дівчинкою любила з подружками гратись «у вчителя».
І цю роль виконувала майже завжди. Мріяла стати вчителем
— і мрія її здійснилася. У далекій від рідної домівки Киргизії
навчала російської учнів 5-8-их класів. Киргизької не знала,
тому діти вигадували різні способи, аби вчителька їх розуміла.
З теплом згадує своїх перших учнів. Їм присвятила чудового
автобіографічного вірша «Веду урок в киргизькім класі».
Вже 40 років Ольга Дяченко мешкає у Вишгороді, який
став для неї рідним. Стільки ж працювала коректором у редакціях газет «Слово», «Освіта», «Літературна Україна», «Молода
Юні журналісти «Джерела» під час зустрічі з поетесою Ольгою Дяченко
гвардія», «Хрещатик», «Вишгород».
Ольга Андріївна дуже радіє за онучку Марійку, яка складає Євгенія НІЛОВА,
полюбила книгу. Відвідувала літературний гурток,
свої перші вірші. Можливо, теж стане знаною поетесою?
учениця 8-В класу гімназії «Інтелект»
а перші вірші народилися, коли навчалась у восьФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО, спеціально для
мому класі.
«Вишгорода»
Мистецтво літератури — це мова душі людської, яка за допомогою майстерного викладу слів
Ольга Дяченко народилася під час війни, у передає внутрішній світ людини. От і вірші Ольги
1944 році. У той трагічний час її родині довело- Дяченко розкривають найтонші відтінки душевних
Тетяна ЛАВРЕНКО, учениця 7-А класу гімназії № 143 м.
ся жити в чужому селі, у чужій хаті. Але турботу почуттів та переживань. Вони прищеплюють нам
Києва, гурток журналістики ЦТ «Джерело»
жінки Катерини, яка стала рідною, Ольга Дя- любов до книги і читання, а ще — до землі, де народилися і зростаємо. Які гарні ці рядки:
Сьогодні чимало хто сидить вдома за комп’ютером чи ченко пам’ятає і сьогодні.
сі дівчатка в родині, а їх було четверо,
У нас до сонця кожна хата
перед телевізором, замість того, щоб вийти на вулицю,
прагнули до навчання. Освіту здобували
І навстіж двері до добра…
піти до лісу або парку та відчути дивовижний аромат осені.
тяжко — до школи за будь-якої пори пеВже близько року я відвідую гурток журналістидного дня я пішла прогулятися до лісу і, знаєте, була
зачарована красою цієї дивовижної пори! Навколо, реправлялися через Дніпро. Одяг шили зі старих ки. За цей час відкрила для себе чимало відомих
людей у Вишгороді. Від зустрічі з Ольгою Дяченко
куди не глянь, простягається килим із опалого лис- речей.
Але мала Оля рано навчилася читати й одразу у мене тепло й затишно на душі.
тя. Жовтий, багряний, жовтогарячий — які гарні кольори приготувала нам чарівниця-осінь!
День видався на диво теплий та сонячний. Це вже, мабуть,
останнє тепло перед початком зими. Навколо в лісі тиша —
тільки іноді десь скрипне
дерево чи зашелестить лисІрина ЯКОВЕНКО,
безлюдне — ще відтоді, як почала діяти Канівська
тя.
учениця
8-А
класу
гімназії
«Інтелект»
ГЕС.
Хоча ліси у нас гарні
Коли Ольга Андріївна читала поезії, я ніби пебудь-якої пори. Тільки жаль,
Люди, котрі творять гарні поезії, мають дар ренеслася в її рідний край і разом з нею відчула
що люди часто не розуміють
цієї краси, засмічують до- від Бога. Я обожнюю поезію в усіх її проявах, пекучий біль, печаль за рідною хатою, за тою стевкілля. А це ж так просто — але насамперед дуже люблю українську. В ній жечкою, котрою ще дівчинкою бігала майбутня
поетеса.
зібрати непотріб до пакета — щира душа нашого народу.
ещодавно до нас у гурток завітала вишУ другій книзі «Калинові острови», яку нещоі викинути у відведене для
городська
поетеса
Ольга
Дяченко
—
давно
презентували у Вишгородській центральній
цього місце. Адже до лісу ми
дуже
цікава,
відкрита
і
щира
жінка.
Вона
районній
бібліотеці, Ольга Дяченко порушує боприходимо, як гості. А в гостях належить бути чемними. прийшла у вишиванці, покритій квітчастою хуст- лючі теми сьогодення, відкриває безмежний світ
…Природа, як писав кою, у кораловому намисті — таке віддавна носи- своїх переживань, які не залишають байдужим
Максим Рильський, «вічне ли жінки в Україні. Здавалося, ніби стало світліше, читача.
Чимало цікавих творів не увійшли до книги, зоджерело нашого натхнення коли усміхалася Ольга Андріївна і вихлюпувала
і творчості». Найкращі вірші стільки тепла і позитиву, що не передати словами. крема — колискові та гуморески.
Вона читала вірші зі своєї першої книги «ЗаНехай же здійсниться мрія Ольги Дяченко випоетів, найкращі картини
рубенська
зоря»
та
зовсім
нової
—
«Калинові
дати
ще не одну збірку! Така поезія потрібна сьохудожників — про природу.
Тож бережімо і цінуймо її острови». У першій згадує рідні Зарубенці та до- годні, як ковток свіжого повітря, бо несе у світ дорогих серцю односельців. На жаль, це село давно бро і любов до ближнього.
красу.

О

Як тихо в лісі восени…

О

В

Її поезія, як ковток свіжого повітря

Н

Дата
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Вишгород

Хай надія не згасне, як пісні не згасають…
Олена РОГОВЕНКО
ФОТО — Галина ДОРОШЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»
На Покрови у храмі
нас молитва єднає,
Разом з дзвонами
пісня в піднебесся злітає.
Богородице Діво,
не лишай нас любові,
І кріпи нас у вірі, що є в Божому Слові!
Хай надія не згасне,
як пісні не згасають,
Українці піснями
свою долю встеляють,
І молитву, як пісню,
Богородиці зносять,
І Покрови Святої
в Богородиці просять!
Фестиваль духовних піснеспівів за
участю хорів з різних куточків України
став невід’ємною частинкою культурного життя Вишгорода. Люди, маючи
від Бога талан, з давніх давен дарують
його світові.
Україні співців шанували, зустрічали, як дорогих гостей. Майже
у кожній оселі хтось із родини,
а почасти – вся родина, любили та вміли
співати. І недарма про це говорять: «Хто
співає, той журбу проганяє», «Найдорожча пісня та, з якою мати колисала», «Де
праця, там і пісня».
Чим особливо цінний фестиваль, що
проходить у нашому місті традиційно на
Покрови Пресвятої Богородиці? А тим,
що плекає, ба навіть вперше народжує у
серцях людей, іноді далеких від слухання
такого роду музики, відчуття безмежної

В

любові до життя, до своїх рідних, до інших
людей, до Бога… Тож з великою цікавістю, зі сльозами подяки слухали прихожани УПЦ КП св. Володимира виступи дитячого народного хору львівського храму
свв. Ольги та Єлизавети під керівництвом
Ольги Баглай та народного хору Будинку
культури смт Лужани Кіцьманського району Чернівецької обл. під керівництвом
Зорі Мошук.
Спів дітей взагалі магічно впливає на
людину. Він — наче цілюща вода, наче
ковток свіжого повітря спекотного дня,
наче сонячний промінь у безпросвітній
темряві. Співи, що подарували лужанці,
поєднали нас, бо ми підхопили та заспівали з хором декілька пісень, а після виступу довго роздивлялися невимовно гарні
концертні костюми співачок, вишиті бісером, почули про традиції весільних обрядів Буковини, обмінялися адресами. Наші
вчителі недільної школи попросили ноти
та слова пісень, що сподобалися. А жінкиземлячки, родом з Чернівецької області,
а нині мешканки Вишгорода, співали, не
стримуючи сліз, пісні свого краю, що породив стільки талантів, зокрема композитора Володимира Івасюка.
Дякуємо натхненникам, творцям-організаторам фестивалю, всім, хто душею
вже не вперше долучається до непересічної події. Сподіваємось, любов до пісні, до духовної музики, до талановитих
людей підтримуватиметься владою. Музика, пісня єднають людей, роблять їхнє
буття змістовним, потрібним, викликають
почуття гідності, приналежності до свого
народу, людяності, відкривають серце
любові…

Цей день в історії

Календар
10 листопада — Всесвітній день бухгалтера; Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку
1926 — у Берліні (Німеччина) відкрито Український науковий інститут
1928 — у Києві відкрито будинок-музей Тараса Григоровича Шевченка
1945 — створено Всесвітню федерацію демократичної
молоді
1993 — в Україні заборонено усі воєнізовані недержавні
формування
Народилися:
1903 — Терентій Масенко — український поет-лірик
1913 — Геннадій Брежньов — український поет
Іменини: Арсен, Іван, Кузьма, Микола
11 листопада
1936 — Англія вперше у світі по телебаченню показала
прогноз погоди
1952 — у Каліфорнії (США) продемонстровано перший
відеомагнітофон
Народилися:
1513 — Станіслав Оріховський — український філософ
Іменини: Анастасія, Марія, Анна, Мартин
12 листопада — Міжнародний день ергономіки;
Міжнародний день якості

Другій школі — 35

світла
1944 — у Києві відкрито Державний музей українського
мистецтва
1960 — створено ОПЕК (організація країн-експортерів
нафти)
Народилися:
1912 — Андрій Малишко — український поет, перекладач, літературний критик
Іменини: Андрій, Хома, В’ячеслав, Петро
15 листопада — Міжнародний день філософії
1837 — опубліковано систему стенографії
1904 — американець Кінг Жиллетт запатентував бритву
зі змінними лезами
1887 — отримано патент на цинкову батарейку
1971 — фірма Intel випустила перший мікропроцесор —
модель 4004
Іменини: Доменіка, Альберт, Леопольд, Костянтин
16 листопада — Міжнародний день толерантності;
День працівників, радіо, телебачення та зв’язку
1967 — розпочався I Світовий конгрес вільних українців
у Нью-Йорку (США)
1841 — запатентовано корковий рятувальний пояс
1938 — народилось спортивне самбо
Іменини: Анна, Йосип, Юрій, Єгор

Наша школа веселкова, розмальована

Вчителі Вишгородської районної
гімназії «Інтелект»
Є у нашому місті інтелектуальні, амбіційні, креативні, впевнені у собі молоді люди, які
мислять нешаблонно, реалізують найсміливіші плани та ідеї і по-справжньому вболівають за місто. Саме такий Максим Калмиков,
талановитий юнак, вихований у родині, де
найвищі цінності — людяність, порядність,
доброта...
е змалечку Максим малює геометричні фігури. Розфарбовував їх простими олівцями. Дізнавшись про графіті, спробував перенести свої паперові творіння
на стіни. Ось що він сам про це розповідає:
— Придбав кілька балонів фарби, попрямував
до занедбаної будівлі — творити свою першу графіті-композицію. Закінчив малювати, відійшов —
і завмер, так вразив зроблений власноруч «живопис». Відтоді й малюю.
Максим творчо ставиться до місця написання
твору — малює не просто на чистій стіні, а там,
де, на його думку, сірі тони та смуток необхідно

Щ

1967 — у Нью-Йорку (США) відбувся Перший Світовий
Конгрес вільних українців
2009 — у Харкові на зібранні у приміщенні Спілки української молоді проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси
Народилися:
1808 — Осип Бодянський — письменник, етнограф,
дослідник i видавець стародавніх слов’янських історичних
праць
1929 — Зіновій Красівський — український громадськополітичний діяч, правозахисник
Іменини: Анастасія, Микита, Світлана, Василь
13 листопада — Міжнародний день сліпих
1805 — віденський м’ясник Йоганн Ланер вигадав сосиски
1907 — на першому вертольоті француз Поль Корню
піднявся на 2 метри над землею у Нормандії
Народилися:
1913 — Герман Жуковський — український композитор,
педагог, народний артист УРСР
Іменини: Олексій, Віктор, Кузьма, Ярослав
14 листопада — Всесвітній день боротьби з діабетом
1908 — Альберт Эйнштейн представив квантову теорію

розфарбувати усіма барвами балончиків.
— Хочу, щоб люди у своєму буденному житті
трохи відволікалися від щоденних турбот, — каже
він, — і щоб від моїх творінь був гарний настрій.
Райтери — неодмінна частина субкультур
кожного міста. Графіті — елемент декору сірих
урбаністичних пейзажів та похмурих міських вулиць.
Так ми, поспішаючи до школи, щодня бачили
один і той самий сумовитий пейзаж — сірі стіни
гімназії. Та минулого року сталося диво. Краса
таки врятує світ: стіни «Інтелекту» Максим Калмиков і Дмитро Красовський поступово зробили
справжнім мистецьким арсеналом:
— Якщо це школа, то, гадаємо, що потрібно
малювати щось цікаве для дітей, щоб яскраві образи надихали школярів на плідне навчання.
До 35-річчя Вишгородської районної гімназії
«Інтелект» Максим Калмиков і Володимир Завгородній оживили й коридори рідної школи.
Педагогічний, учнівський колективи та батьківський комітет школи щиро дякують хлопцям
за такий подарунок. Добро, зроблене для школи,
для рідного міста, повернеться сторицею!

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород

Колиска суспільства

10 листопада 2012 року
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Формула успіху садочка «Сонечко»
Ярослава БЕНЬ
ФОТО — автор та Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У Вишгороді — чотири дитячі садочки, і кожен
переповнений. Вони — різні, але мета єдина — виховання здорової і розумної малечі. А це залежить
від атмосфери у закладі, великою мірою — від завідувачки. У ДНЗ «Сонечко» останні п’ять років цю
посаду обіймає енергійна, вимоглива, харизматична, вишукана Тетяна Яковенко. Що за ці роки
змінилося у закладі, про життя садочка та плани на
майбутнє — розмова з Тетяною Яківною:
— У травні нам виповнилося 45 років, тож зрозуміло, оновлення потребує все. Почали ремонт із санітарних кімнат (замінено труби, сантехніку, кахель, меблі),
оновлено приміщення і обладнання кухні та пральні;
причепурилися групи, кабінети, не впізнати й територію. Залишилося привести до належного стану коридори дитсадка завершити утеплення фасаду та заміну
вікон.
До цьогорічного першого вересня ми відремонтували актову залу, оновили ясельну групу, перепланували
передпокій яслів за кошти міської ради, батьківські та
спонсорські — Світлани Свистун, Олександра Семенова, Віктора Федосенка та родин Пєтінових і Патрін. На
часі — заміна останньої партії ліжечок, закупівля кількох
ігрових зон, дооблаштування ізостудії. Ще пару років —
і садочок оновиться цілком.
Мандруючи групами і кабінетами, помічаєш, що від
колишніх стандартних блакитних плиток, залізних ліжок
не лишилося й сліду. Кожна група індивідуальна і неповторна, як неповторна і кожна дитина, яка приходить у
садочок. Її радо зустрічають вихователі та їх помічники.
— Колектив у дитячому садочку «Сонечко» жіночий. Як вам працюється? Розкажіть про своїх колег.
— Вони — моя підтримка і опора. Багато хто працює
десятиліттями. Вихователь Галина Шведкіна у «Сонечку» усі 45 років — скільки існує садочок. Її любов до

дітей та навчально-пізнавальні заняття за методом Сухомлинського плекають в малечі чисті і добрі почуття до
Вітчизни, природи, родини. Вихователь-методист, педагог та медик за освітою Ірина Виговська у садочку понад 20 років. Чудовий вихователь-методист Наталія Коваленко віддається роботі на всі 100 %. Вихователька
ясельної групи Ольга Черевик прийшла сюди ще зовсім
молоденькою та й залишилася. Світлана Похиталюк —
з прогресивними поглядами жінка, до якої у будь-який
час зайдеш до групи, і отримаєш позитивний настрій
на цілий день. Любов Федорів — молодий спеціаліст,
яка в наших стінах виросла від помічника до вихователя. Галина Подолянюк також у садочку віддавна. Новий
спеціаліст — вихователь на заміну — Ольга Третякова.
Не обійтися вихователям і без помічників, якими дорожать і колеги, і батьки. Це Алла Овсієнко, Наталя Вдовиченко, Тетяна Хобта, Оксана Зозуля, Ніна Школьна,
Інна Мудрик, Світлана Коноваленко, Олена Лугова. У
садочку працюють соціальний педагог Яна Трохимчук,
логопед Людмила Левченко, психолог Світлана Алєксєєва, фізінструктор Віра Волкова, музичні керівники —
Катерина Сидоренко, яку просто обожнюють дітлахи, їй
допомагає досвідчений педагог Наталя Зуніна.
Координує навчально-виховний процес педагогметодист від Бога Інна Самойленко. Дитячий садочок
тісно спілкується з батьками, часті — дні відкритих дверей. У нас запроваджено загальнодержавну освітню
програму «Я у Світі».
Окрема подяка — кухарям, які готують смачні та калорійні обіди діткам — Ользі Саранчук, Анні Пироженко, Тетяні Мащенко та Людмилі Павлюк. Праля Віра
Пономаренко, окрім того, що дбає про чистоту, ще й
мудрий наставник для багатьох колег. Завгосп Галина
Нанієва встигає скрізь. Совісні та працьовиті наші прибиральниці й двірники. Маємо ще одного майстра «золоті руки» Володимира Сарнавського, він і сантехнік, і
столяр, і тесля. У бухгалтерії професіонали — Анна Федоренко та її помічниця Тетяна Заєць.
Дитячий садочок має фізкультурно-оздоровчий на-

прямок. Вихованці поділені на дві групи відповідно до
показань лікарів. На уроках фізвиховання кожен одягає
на руку браслетик відповідного кольору, щоб фізінструктор могла легко розпізнати і контролювати навантаження для кожної дитини.
Оздоровчо-лікувальні процедури проводять медсестра Світлана Шерстюк та досвідчений лікар-педіатр
Олена Сорокіна.
Є у нас масажний кабінет. Його господиня Оксана
Жук — професійний дитячий масажист і чудова жінка,
готова допомогти усім.
Батькам подобається «Сонечко» й за навколишню
територію — такий собі зелений оазис посеред цегляних джунглів міста.
У нас є гуртки: пластичної хореографії (керівник Любов Савочкіна), художньої творчості — «Веселі пензлики» (керівник Юлія Павловська), англійської мови — за
ініціативи батьків (кер. Світлана Монастирецька).
Словом, колектив чудовий, кожним працівником
дорожу, важливо, що ми постійно спілкуємося із батьками, і вони завжди відгукуються на усі наші прохання.
Звісно, окрема подяка міському голові Віктору Решетняку та міській раді за підтримку.
«Сонечко» має власний сайт в Інтернеті (http://dssonechko.at.ua), де можна переглянути інформацію про
садочок та фотографії.
Як на мене, відвідувати такий садочок — одне
задоволення. Злагоди і перспектив бажаємо усій
СОНЕЧКОвій родині.
А Вишгороду — побільше садочків, щоб групи не
були такими переповненими, молоді мами не бідкалися, мовляв, знову немає місць.

Уточнення
Підпис до статті «В гості до Господині Осені» (див.
стор. 13 № 44 від 3 листопада 2012 р.) слід читати:
«Тетяна ВЛАСЕНКО»

Живемо ЗДОРОВО
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Вишгород

Політ на КРИЛАХ ВИШГОРОДЩИНИ

Пластика + шарм
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — архів «Афіни»

Життя можна порівняти з танцем, іноді таким пристрасним і запальним, а іноді – тихим і повільним,
грайливим та серйозним, але завжди
емоційним. Минулої суботи це продемонстрували учасники танцювального батлу «Крила Вишгородщини».
ретього листопада у спортивному залі Вишгородської
ДЮСШ відбулися міжклубні
змагання зі спортивно-бального танцю,
в яких взяли участь 100 танцівників із
Вишгорода, Броварів, Обухова та Києва.
Виступали у чотирьох вікових категоріях.
Слідкувало за перебігом змагань
компетентне журі у складі хореографів Анни Хілько (м. Вишгород), Ірини
Бездушної (м. Бровари), Світлани Фінк
(с.Нові Петрівці) й Володимира Драча
(м. Обухів).
Отже, після захоплюючих виступів
конкурсантів місця розподілилися так:
У віковій категорії «Бейбі дебют»:
І місце – Бровари;
ІІ – пара Микола Рогочий і Настя Тютюник (вихованці студії «Афіна», Вишгородського районного Центру творчості

Т

«Дивосвіт»)
У категорії «Ювенали»:
І місце – Іван Рогочий та Марина
Сербіна – м. Вишгород, студія «Афіна»
Серед «Юніорів»:
І місце – Бровари;
ІІ місце – Олексій Журба і Олена
Святная – м. Вишгород, студія «Афіна»;
ІІІ місце – Микина Прозоров й Дарина Ліхоузова – м. Вишгород
У категорії «Молодь»:
І місце – Валерій Паплінський і Аліна
Панченко – м. Вишгород, студія «Афіна»;
ІІ місце – Олексій Мосяко й Валерія
Штукована – м. Вишгород, студія «Афіна».
Переможців нагородили медалями,
кубками, грамотами й призами від спонсора танцювального магазину «Династія».
Змагання на паркеті викликали позитивні враження. Скільки талановитих
дівчат і хлопців! Можемо з упевненістю
сказати: «Нам є чим пишатися!»
Організатори, Клуб спортивного
бального танцю «Афіна» Вишгородського районного Центру творчості
«Дивосвіт», сподіваються, що «Крила
Вишгородщини» стануть традиційним
конкурсом.

Танець — рух душі

Нікопольський турнір
Олег ПАНЧЕНКО,
тренер футбольного клубу «Чайка» КП «УФКС»
ФОТО — архів Олега ПАНЧЕНКА

Осінні канікули «чайчата» 2004 р. н. провели на футбольних полях Нікополя (Дніпропетровська область). Там за головний кубок
Всеукраїнських змагань футболістів 2004 р. н.
змагалися команди з Херсона, Харкова, Мелітополя, Нікополя, Запоріжжя, Києва та Вишгорода.
ісім команд поділили на дві групи по чотири у кожній. До нашого квартету потрапили клуби з Херсона, Нікополя, Запоріжжя.
Першу гру проти запорізького «Металурга»
наші програли з рахунком 5:7, — далася взнаки
втома після переїзду, адже грали через декілька
годин після прибуття потяга до Нікополя.
У другій грі потрібна була лише перемога. Та
знову футбольна фортуна від нас відвернулась, а
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Олександр ШАМОТА
(мовою оригіналу)

Дебют

I

Вселенная
Ослепленный холодом Луны,
Я смотрю в распахнутое небо,
В это многоточье темноты,
В Космос, где я был, а может, не был.
Солнце посылает нам лучи,
Чтоб согрелись и тела, и души.
Мы живем и любим, и молчим,
Чтобы завтра стать намного лучше.
***
Настало время перемен —
И не заметить это сложно.
Что можем предложить взамен?
Любовью все измерить можно!
***
З творчістю Олександра Шамоти можно ознайомитися в Інтернеті на сайтах; Стихи.ру, www.
Vishgorod/com.ua, Facebook, YouTube /Александры,
кто Вы?, Свято в Казаровичах, Переход в эпоху Водолея, Пророческая поэма Е. Гусева «И Ангел Вострубил», Десять заповедей Христа, Мотиватор №2 —
Про Жизнь (Вовчук Ирина)?

разом із нею і головний суддя матчу — він зарахував у наші ворота два голи після явного порушення
правил. У результаті 2:4 на користь Херсонської
ДЮСШ №1.
В останній грі «Чайка» без проблем переграла
ФК «Нікополь» з розгромним результатом (11:0).
І зайняла — третє місце в групі.
У стикових матчах за 5-8 місце нашими суперниками були ФК «Мелітополь» та ФК «Електрометалург» (Нікополь). В обох поєдинках ми здобули
впевнені перемоги — 5:2 та 5:1. У результаті —
п’яте місце на турнірі.
Ці змагання показали, що ще багато над чим
треба працювати. Але загалом команда продемонструвала змістовну гру в усіх матчах. Наша поїздка
відбулася завдяки небайдужим до футбола людям
— Анатолію Шоці (Спілка підприємців Вишгородщини), директору ВАТ «Карат-Ліфткомплект» Сергію Горішному, а також представникам ВО «Батьківщина».

«Мамо, я хочу прочитати вірш Діду Морозу»
Тетяна ПОПОВИЧ, мешканка міста Вишгорода
Моїй молодшій дочці чотири роки, і вона відвідує міський дошкільний заклад. Софійка, як і всі діти, декламує вірші, переказує казки. Розповідає про все, що відбувається
у дитсадку, але нечітко вимовляє звуки. Незабаром Новий
рік, і, передивляючись старе відео своєї групи, донечка зізналась: «Мамо, я хочу розповісти вірш Діду Морозу».
аша вихователька ставиться до всіх діток доброзичливо, у кожному бачить якийсь талант і кожному дає
можливість себе показати. І от на відкритому занятті
у дитсадку Софійка розповіла загадку. Після цього завідувач
зібрала всіх вихователів і сказала, що «такі діти» не повинні виступати.
Чому??? Я ж привела дитину не в гурток співу чи танців, а в
дитячий садок! Як же дитина може стати впевненою у собі та самодостатньою, якщо її навчають у дитячому закладі… мовчати?
Завідувач дитячого садка та методист в один голос твердили, що моя донька не може розповідати вірші для всіх «на
широку публіку». Мовляв, якщо хочете почути свою дитину, то
хай вихователь проводить вечори у вашій групі. Казали так:
«Займайтеся зі своєю дитиною вдома. У нас проходять святкові концерти, і декламувати вірш можуть лише ті діти, які вміють
гарно розмовляти. У нас немає часу слухати всіх».
Мене це образило. Дитина хоче розповісти вірш Діду Морозу і не має права — це для неї нездійсненна мрія. І моя донька
така не сама: чимало дітей відвідують логопеда — у кожному
дитсадку. Юним талантам дають по три-чотири ролі, а таки, як
моя, — світить хіба що танцювальна «масовка».
Пам’ятаю, як у школі вчителька давала ролі за характером:
боягузу — роль хороброго лицаря, хвальку — скромної та ввічливої людини. Хіба не можна так зробити і у дитсадку? Щоб діти
змалечку поважали один одного і сприймали доброзичливо
різних людей? Хіба справедливо, розумно, морально принижувати маленьку людину за її бажання станцювати, розказати
віршика під оплески?
У Конвенції ООН про права дитини у ст. 2 зазначено, що «всі
діти є рівними у своїх правах». У Законі України «Про дошкільну
освіту» у ст. 7 — що «завданням дошкільної освіти є збереження
та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини»; у ст. 11 (п. 2) що дошкільний навчальний заклад «сприяє
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збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей».
І що нам тепер робити? Розмірковуємо над тим, щоб возити
доньку до Києва. Та чи візьмуть нас — іногородніх?
***
Коментар Жанни КОНДРАТЮК, зав. психолого-медико-педагогічної консультації відділу освіти Вишгородської
РДА:
— З одного боку, мама Софійки має рацію: треба кожній
дитині дати можливість розкритися. З іншого, ніхто не відміняв
програм для дошкільних навчальних закладів, затверджених
Міносвіти, науки, молоді та спорту України. І для методистів та
завідуючих це — головна інструкція, якої мають дотримуватися
і вихователі.
Між тим, ситуація з дітьми, які мають певні особливості розвитку, — кричуща. І це не просто слова. Логопеди не встигають
охопити корекційною роботою усіх, хто цього потребує. Та й не
тільки логопеди. У закладах освіти потрібні сурдо- й олігофренпедагоги.
Вкрай необхідні одна-дві логопедичні групи у кожному дитсадку. Або окремий дошкільний навчальний заклад логопедичного напрямку — міський, а також кілька — у районі. Звісно, потрібні фахівці та облаштовані приміщення.
Поки ж цього немає і не всі батьки можуть звертатися до
приватних дитячих садків, гадаю, слід об’єднувати зусилля дитсадка і родини. Упевнена, що можна знайти вихід із будь-якої
ситуації.
Крім того, вихователь має підказувати батькам — на що
саме і в якому віці дитини треба звернути увагу, що є невеликою, а що серйозною проблемою. Вихователь, методист, педагог мають володіти своїми емоціями, тембром голосу і знати,
що, коли і як говорити.
Всі діти мають право на навчання і виховання у закладах
освіти (це інтегроване та інклюзивне навчання). Так, існують
програми для ДНЗ, за якими працюють педагогічні колективи.
Та споконвіку за бажанням батьків дітям, що погано розмовляють, доручають роль за сценарієм (танок, пантоміму), щоб дитина себе показала і мама її побачила на сцені.
І наостанок: логопед працює у педколективі ДНЗ (або школи) з батьками вихованців (учнів). І до порад фахівця треба дослухатися.
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ФОТО – автор і з сімейного альбому ШЕВЧЕНКІВ

Через кілька днів Ангеліні Петрівні Шевченко
виповниться 90. Із них 32 роки вона працювала
вчителем історії у Вишгородській ЗОШ № 2 (нині
Вишгородська районна гімназія «Інтелект»). Вчила й маму нинішнього директора гімназії Інни
Шубко — Людмилу Дорошенко.
з десятків шкільних фотографій, на яких вільно
розташувались перед об’єктивом її учні, Ангеліна Петрівна безпомилково дістає і цю — з Людмилою та її ровесницями — і всіх їх називає на ім’я та
прізвище. А потім перебирає ще з десяток світлин,
згадує із сумом тих своїх учнів, кого вже немає, і ніби
докоряє собі, що пережила їх — розумних, гарних,
сповнених чудових мрій.
«Оце пам’ять!» — дивлюсь з інтересом на обличчя
моєї співрозмовниці. Його майже не зачепили роки:
високе гладке чоло і виразні очі, не обплутані сіткою
зморшок, як у людей її віку, очі, які ще можуть читати без окулярів. Тільки час від часу Ангеліна Петрівна
змахує чи то сльозу, чи просто протирає їх, щоб краще
роздивитися — хто це до неї завітав, з якої нагоди?
А нагода — 35-річчя школи у новому приміщенні
(останні 13 років — гімназії). Між іншим, запрошення
на свято лежить і на її столику. Тільки не дійде вона до
«Енергетика» , а якби й доставив її онук на власній машині, — зробити кілька кроків без свого ціпка з чотирма ніжками-коліщатами вже не сила.
А була ж молодість, про яку кажуть — обпалена
війною. Була велика вчительська родина з чотирма
братами і сестрами. З усіх жива лише вона. Капітан
Радянської Армії Леонід Шевченко у 1944 році пропав безвісти. Валентин, на рік старший за неї, помер
у 2000 році, наймолодшу Людмилу «забрала» війна —
померла від ускладнень після скарлатини. А в 1949-му
не стало й батька.
Ось що пише про себе Ліна Петрівна: «… Мій батько — Петро Свиридович — народився у с. Баратівка
Новобузького району Миколаївської області. Закінчив
вчительську семінарію, пізніше — інститут соціального
виховання, фізико-математичний факультет.
Його батьки були селяни. Щоправда, бабуся Варвара — з бідної дворянської сім’ї. Ми жили з ними в
одному дворі, але будинок у них великий, гарний, а у
нас — стара хатинка.
Три сини і дочка жили окремо власними сім’ями.
Дід мав садок, корову, декілька овець, курей. Вони
самі з бабусею доглядали своє господарство.
У 1930-х роках діда оголосили «глитаєм» і хотіли
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розкуркулити — тому вони виїхали на Донбас. Бабуся
незабаром померла, а дід жив у сина до 99 років.
У нього були брати Степан і Данило — один прожив 102 роки, другий — 104. Дочка діда померла у 96
років.
Мій батько колись закінчив школу прапорщиків, і за
те йому дорікала влада на кожному кроці. У 30-х роках минулого століття ми переїхали до Крюкова (тепер
Кременчук Полтавської області) на Дніпрі.
Моя мама Марія Никифорівна Підлісна народилась
на Одещині. У неї теж була велика родина: шестеро дітей — Марія, Андрій, Микола, Георгій, Зіна, Ольга.
Дід (батько мами) керував церковним хором — був
регентом, за це переслідувала його влада. А сім’я
жила бідно, тому мою маму виховувала рідна тітка, у
якої не було дітей.
Мама закінчила Одеську гімназію, добре розмовляла французькою, потім німецькою мовами. Але працювала у молодших класах до самої війни. Війну ми
пережили тяжко…».
Цими словами й закінчуються її спогади про сім’ю.
У Вишгород переїхали піввіку тому. Маму тут і поховано на старому кладовищі, неподалік могили сина
Ангеліні Петрівни — Олександра. Двадцять один рік
минув, як не стало її улюбленця, опори і надії. Жодного
разу не бачила його уві сні. А її гарній знайомій Сашко приснився і сказав, що вся стінка біля нього мокра.
Мабуть, це — від її сліз. Вона і зараз згадує, як син називав її найкращою мамою у світі.
Він мав золоті руки і був її щирим помічником. Брав
участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС — 45 днів
працював у небезпечній радіаційній зоні. А загинув у
сорок років…
Ангеліна Петрівна не вірить у долю, вважає, що її
творить людина. (Але чому й досі так боляче, що більше немає сина?) І тільки радіє, коли дворічний правнучок Гліб дістає з дивану синові іграшки і щось лепече
собі під ніс.
Так, вона не самотня. З нею живе онук Валентин,
його дружина Катруся, яка незабаром має народити
другу дитину. Ангеліна Петрівна займає найкращу і
найбільшу кімнату у трикімнатній квартирі. З балкону
відкривається чудова панорама міста, та й свіжим повітрям завжди можна подихати.
Вона зовсім не примхлива: що приготують — те й
їсть. Любить солоне, квашену капусту, борщ, вареники. Може поласувати й тортом.
Її улюблене заняття — читати книги з історії. Їх багато в кімнаті. Є і власні — один із 26 томів «Історії сіл і
міст Київської області».
Главу про Вишгород вона написала з науковцем А.

П. Грищенко, тривалий час працювали в архівах. Починається розповідь із 367-й сторінки і займає шість
сторінок тексту.
Книгу їй купив син — вона як пам’ять про нього завжди на видному місці. Історія — муза нашої героїні.
Та героїчна історія, яку пощастило викладати і яка творилась у неї на очах.
Після закінчення педінституту її направили на Волинь. Квартирувала на хуторі, куди одного дня прийшли троє дядьків з лісу. Запитали: «Ти вчителька?» і
заспокоїли: «Не бійся, ми тебе не чіпатимемо. Нам потрібні харчі і коні».
Господиня не хотіла віддавати коней. Поросят
дядьки закололи і забрали разом із кіньми, яких обіцяли повернути. Через кілька днів коні прийшли самі
— схудлі до кісток. Вона пам’ятає, як вони вигризали
з-під снігу жито і ледь тримались на ногах…
За роки вчителювання де тільки вона не побувала
із своїми учнями! Мінськ, Брест, Хатинь, Карпати і навіть знаменита Говерла, куди не ризикнула піднятися,
а учні пішли вперед і подолали цю гору…
Вони історію вивчали не лише за підручником. Ці
подорожі збагачували духовно. У неї був клас помічників міліції, клас «червоних слідопитів». Тисячі листів-запитів летіли в усі кінці тодішнього Радянського Союзу
— учні шукали родичів загиблих, похованих у братській
могилі, і знаходили. І раділи зустрічам з ними.
Їй ніколи не забути, як із класом діставались далекої Лебедівки пішки, аби зустрітися з рідними Героя
Радянського Союзу Никифора Шолуденка. Як пішки
йшли звідти і по дорозі жваво обговорювали побачене
і почуте. Скільки тоді було емоцій!
До останніх днів роботи у школі вона була класним
керівником. Вже зібралась на пенсію, а директор попросив залишитись, взяти кілька годин. Вона висунула умову: «Тільки з класом!»
Вдячні учні залишили їй не тільки фото і добрі слова
побажань. Кожного року вони вітають її з Днем вчителя, а 1 вересня вона й сама не знаходить собі місця.
Чомусь хочеться плакати. Мабуть, тому, що в її житті
школа займає особливе місце (майже 43 роки), а муза
історії назавжди вкрила її своїм омофором.
Крім історії, у Ліни Петрівни (саме так її називали у
школі) немає ніяких захоплень. Хтось вишиває, в’яже,
малює, знаходить інше хобі. А вона з головою поринає
у книжки, знов і знов відкриває таємниці історії.
— Цікаво, як би Ви зараз викладали цей предмет,
адже ставлення до деяких фактів змінилося за ці роки?
— запитую у неї.
— Історію не обдуриш. Це наука точна і безкомпромісна.

Такою Ангеліну Петрівну пам’ятають у другій школі

Її клас помічників міліції — у пілотках і синіхсорочках з червоними краватками

Син Олександр

Мама теж була вчителька

Із восьмого поверху будинку — на Набережній
Вишгород такий незвичний і гарний

Мозаїка
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Вишгород

Вишгородська «Чайка»
у трійці лідерів

Знай наших!

У суботу, 3 листопада, на футбольному полі стадіону «Енергетик»
було гаряче. ФК «Чайка» приймала ФК «Арсенал» (м. Київ) у рамках
туру чемпіонату Києва Вищої ліги. Окрилені перемогою над донецькою
футбольною командою «Шахтар», кияни були рішуче налаштовані
на перемогу, але фортуна опинилась на стороні господарів поля. Із
результатом 1:0 вихованці Валерія Сидорчука вибороли бажану перемогу.
Це була остання гра футбольного сезону 2011-2012 рр. Вітаємо нашу
команду із почесним ДРУГИМ місцем у Вищій лізі Києва. Так тримати!
11 листопада одинадцятий день народження відзначає Вишгородський танцювальний колектив «Клерико».
1 січня 2011 року завдяки підтримці міського голови Віктора Решетняка Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» став Комунальним
закладом культури.
Формула успіху колективу у злагодженій роботі директора (за сумісництвом художнього керівника) Ольги Пінчук, балетмейстера Аліни Кульбаби, костюмера Людмили Чури та бухгалтера Ірини Школьної.
Їхні двері завжди широко відчинені для усіх, чиє серце б’ється у ритмі запального танцю. Тут особливо раді усім, хто живе танцем, розуміє та
внутрішньо переживає його, і готовий присвятити себе цьому виду мистецтва. Нині у «Клерико» танцюють близько півтори сотні дітей віком від
трьох років.
Зичимо колективу наснаги та невичерпної творчої енергії!

Вітаємо

Із найкращими побажаннями в день
народження директору, вчителю
Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» Світлані Миколаївні ЛОЗИЦЬКІЙ!
У цей день святковий,
Прийміть наш букет з пошани й любові,
ові,
Хай доля дарує Вам довгого віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку,
Нехай обминають невдачі і грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
ози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
Учні 9 ІТ кл. та їхні батьки
ВІТАЄМО з ювілеєм
директора Вишгородської
спеціалізованої школи
«Сузір’я» Світлану
Миколаївну ЛОЗИЦЬКУ!
Хай багатство дарує земля,
Водоспад дає силу й здоров’я,
Осяває красою зоря,
Наповнюється серце любов’ю
Хай романтика поруч завжди,
І ніколи не згасне надія,
Щовесни розквітають сади,
І таємні збуваються мрії.
Колектив школи «Сузір’я»

У «Клерико» — день народження

ВІТАЄМО з ювілеєм директора, вчителя
Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я»
Світлану Миколаївну ЛОЗИЦЬКУ!
Вони, як дощик по тоненькій шибці.
Вони, як ніжний яблуневий цвіт,
Вони, як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта.
Нехай струна співає, а не рветься.
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І день народження приходить знов і знов.
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
Учні 11 ІТ кл. та їхні батьки

Сергію — два рази по 23
Сьомого листопада відзначив свій молодий день народження
громадський кореспондент і вірний друг редакції газети «Вишгород», депутат міськради двох попередніх скликань, соціальний працівник за покликом душі — Сергій Володимирович ПРОКОПЕНКО.
Успіхів, професійного злету, людської поваги!
Друзі та однодумці
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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