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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Риби стане більше
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Поріднилися душею і справами
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На засіданні комітету міст-побратимів: cправа — Вишгородський міський голова Віктор Решетняк та його заступник Олексій Данчин

Офіційно

Про скликання позачергової
XVII сесії Вишгородської
Розпорядження
від 19 листопада 2012 p. № 9 міської ради VI скликання
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 та ч. 9 ст. 46
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати позачергову
XVII сесію Вишгородської міської ради
VI скликання 23 листопада 2012 року о
10:00 у залі засідань адмінбудинку (м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) з таким
порядком денним:
1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 29.12.2011 р.
№9/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2012 рік».
2. Про затвердження звіту про використання коштів цільового фонду Вишгородської міської ради за 10 місяців
2012 року.
3. Про затвердження розпоряджень
міського голови та рішень виконкому.
4. Про прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.
Вишгорода транспортного засобу.
5. Про прийняття безкоштовно на
баланс фактичних витрат щодо будівництва об’єкта «Капітальний ремонт по вул.
М. Ватутіна у м. Вишгороді».

6. Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода.
7. Про розгляд протесту прокурора Вишгородського району № 123 від
22.10.2012 р. на рішення Вишгородської
міської ради від 17.05.2011 р. № 5/6
«Про затвердження Порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода».
8. Про розгляд протесту прокурора Вишгородського району № 124 від
22.10.2012 р. на рішення виконавчого
комітету Вишгородської міської ради
від 18.10.2007 р. № 270 «Про затвердження Положення про пайові внески
юридичних та фізичних осіб у створенні
соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода у зв’язку
зі зміною функціонального призначення
будинків (приміщень)».
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Не грантом єдиним живе
Раквере
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Європейський досвід

Богдан Руденок у електромобілі:
зручно, швидко, а головне — екологічно
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У Київське море випущено понад 100 тисяч мальків

Джерело: сайт КОДА
За спільним проектом Київської обласної
державної адміністрації з Державним агентством рибного господарства України на Вишгородщині Київське водосховище зарибили
щукою, коропом, рослиноїдними амуром і товстолобом.
иївське море – одна із найбільших водойм
регіону, здатна відтворювати рибні популяції. Адже останнім часом деякі види риби
почали масово зникати, – зазначив голова Київської
обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. – Ми ж повинні не лише збільшувати виробництво овочів та продукції тваринництва, а й підтримувати на належному рівні рибну галузь.
Поточного року у Київське водосховище в рамках
бюджетної програми «Селекція у рибному господар-
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Коротко про різне

Вибори у США і сепаратизм
Невдоволені результатами президентських виборів мешканці семи штатів —Техаса, Луізіани, Флориди, Джорджії, Теннессі, Алабами і Північної Кароліни
зібрали необхідну кількість підписів про вихід із складу
США і набуття статусу незалежних держав. А у інших?
На референдумі 6 листопада ц. р. мешканці Пуерто-Ріко
проголосували про приєднання до США в якості 51-го
штату.
У 2014 році відбудеться референдум про від’єднання
Шотландії від Великої Британії. Мешканцям Каталонії у
праві на подібне голосування відмовив іспанський парламент.

Вибори в Україні
У Євросоюзі надзвичайно стурбовані ситуацією, що
склалась в Україні після виборів, особливо через конфлікти навколо підрахунку голосів в одномандатних
округах.
«Як ми бачимо, днем виборів виборчий процес не
завершився», – заявив член делегації Європарламенту
Йоахім Целлер у коментарі Німецькій хвилі.
Він попередив, що увага європейських структур ще
довго залишатиметься прикутою до внутрішньополітичних процесів у державі: довгострокові спостерігачі від
ОБСЄ працюватимуть в Україні щонайменше весь листопад.

Більше демократії
Україні передали 145 рекомендацій, які стосуються розвитку демократії і громадянських свобод, — побажання більш ніж 50 країн. Уперше Україна отримала
оцінку експертів з прав людини у 2008 році. Щодо нинішніх рекомендацій, то, як зазначила менеджер Програми розвитку ООН, «Україна стає цікавою для країнучасниць ООН».

Або міністр, або депутат
Члени уряду, які пройшли до Ради, мають принести
до Центрвиборкому копію наказу Президента про звільнення або відмовитися від мандата — йдеться у Поста-

стві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх
водоймах та Азово-Чорноморському регіоні» випущено 100 тисяч мальків, з яких майже десята частина – стерляді, 5 тисяч – щуки, 70 — тисяч рослиноїдних, 20 тисяч — коропа. До кінця року у Київське
водосховище випустять майже 2,3 млн мальків, що
на 1,5 млн більше, ніж торік.
Не менш важливе і збереження зарибку.
Підрозділи Київрибохорони посилили режим
патрулювання акваторії водосховища протягом декількох тижнів після зариблення, а це в свою чергу
дасть можливість рибі адаптуватися з меншими витратами, – зазначив голова Держрибагенства України Віктор Дроник.
Розведення риби – найпоширеніший засіб підвищення рибопродуктивності внутрішніх водойм. Це
забезпечує більш повне та раціональне використання біологічних ресурсів водосховищ.
нові Центральної виборчої комісії. З нинішнього складу
уряду до Ради пройшли: прем’єр-міністр Микола Азаров, віце-прем’єри Сергій Тігіпко та Борис Колесников,
міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Дорошенко, міністр освіти Дмитро Табачник, міністр юстиції
Олександр Лаврінович, міністр регіонального розвитку
Анатолій Близнюк, міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Крім них, ще й три співпрацівники Адміністрації Президента: заступники голови Адміністрації
Ірина Акімова і Станіслав Скубашєвський, а також радник з гуманітарних питань Ганна Герман.

Реверсний газ — тепловикам
У новому році Україна імпортуватиме газ з Німеччини через Угорщину (зараз він іде через Польщу). Ціна
німецького газу на 40-70 доларів нижча за російську.
Економія для України за реверсною схемою становитиме 2 млрд доларів за 5 млрд кубів газу. Весь цей газ планується спрямувати на потреби теплових підприємств.

Електропаливо — безкоштовно
У Києві можна безкоштовно підзарядити автомашину на першій в Україні автоелектрозаправці. На жаль,
електромобілів у нашій країні не набереться й десятка,
хоча у Європі їх продаж лише за останній рік зріс у 10
разів. Переведення українського автопарку на електрику заощадить мільйони гривень, а головне — зробить
чистим повітря.

Подовжено мораторій на продаж землі
Верховна Рада прийняла законопроект про продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2016 року. За цей законопроект проголосувало 269 депутатів.

Головний міліціонер Київщини
У Головному управлінні міліції Київської області
міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко
представив керівному складу нового очільника — полковника міліції Валерія Мазана. До призначення начальником Київської обласної міліції він обіймав посаду
заступника начальника ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Сигнали служби 101

За металевими
гратами…
Віталій БУЦ та Анна БОРИСОВА, Вишгородський
РВ ГУ Держтехногенбезпеки та 10 ДПРЗ
м. Вишгорода
19 листопада о 16.30 в с. Лютіж зайнявся
житловий будинок.
Внаслідок пожежі дитину 2000 р. н., яка надихалась диму, доставлено до лікарні. Загинуло двоє людей — 1963 р.н. та 1936 р.н.
Можливо, люди залишились би живі, якби на вікнах житлового будинку не було металевих грат. На
пожежу виїжджали два відділення 37-ДПРЧ з м. Вишгорода та 38-ДПРЧ з смт. Димера.
Зі слів свідків, жінка 1963 р.н. Т. М. Кривонос посварилась з чоловіком В. І. Кривоносом 1957 р.н.,
після чого той вийшов з дому. А жінка зачинилася від
нього у будинку. Коли чоловік повернувся, оселя вже
горіла. Обставини трагедії з’ясовуються.
Вкотре нагадуємо про дотримання елементарних правил пожежної безпеки.

За чорний рот — по руках
Українським чиновникам заборонили лаятися та підвищувати голос — відповідну постанову ухвалило Національне агентство України з питань державної служби.

Закордонні паспорти — від ДМС
Із 1 січня Державна міграційна служба України розпочне видачу українським громадянам закордонних
паспортів.
Із 1 серпня від МВС ця функція видачі перейшла до
українських ДМС.
Якщо раніше закордонний паспорт можна було
отримати лише за місцем проживання або у міжрегіональних центрах видачі паспортних документів, яких в
Україні лише чотири, то тепер — у будь-якому підрозділі
ДМС незалежно від місця реєстрації.

На біометричні паспорта —
вето Президента
Президент України Віктор Янукович застосував право вето до Закону «Про єдиний державний демографічний реєстр» — про біометричні паспорти. Введення
таких паспортів — обов’язкова умова безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. Автор законопроекту — народний депутат Василь Грицак запевнив, що
парламентарії внесуть необхідні поправки і дозволять
віруючим громадянам користуватися внутрішніми паспортами старого зразку.

Україна — на карантині:
потрібні кошти на лікування
13 листопада 70 одягнених у захисні маски
принесли лист до Адміністрації Президента з
вимогою виділити наступного року кошти на лікування
смертельно хворих.
Організатори акції заявили, що Україна перебуває на
межі епідеміологічної катастрофи. За статистикою, сьогодні кожен десятий українець інфікований гепатитом,
туберкульозом або СНІДом.
У проекті бюджету-2013 потреба у лікуванні ВІЛ/
СНІДу забезпечена на рівні 45%, туберкульозу – менше
40%, і не закладено ні копійки на лікування гепатитів у
дорослих.

ДПІ інформує

Платники надають перевагу
електронному способу звітування
Електронне звітування стає більш поширеним і серед підприємств, і серед фізичних
осіб-підприємців. Перевагами користується
98% платників податку на додану вартість
Вишгородського району (що у порівнянні з
минулим роком більше на 23%).
лід відзначити, що цьому сприяла безоплатна видача ключів електронного
цифрового підпису органами державної податкової служби.
На сьогодні всі інші «паперові» технології податкової звітності не мають таких переваг, як
електронний документообіг. Звітність в електронному вигляді — це колосальна економія часу. З
часом більшість платників податків переконується, що електронна пошта — виправдана практика для того, щоб звітуватися прозоро, опера-
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тивно та своєчасно. Підприємства, що перейшли на таке
звітування, жодних претензій ні до податкової служби, ні до
програмного забезпечення не мають.

Наше місто

Вишгород

Компанія ПАТ «АЕС «Київобленерго» виплатить
винагороду в розмірі 10 000 грн за реальну допомогу у виявленні осіб, що викрадають електрообладнання.
асові крадіжки електрообладнання у Київській області часто стають причиною відсутності електропостачання в населених пунктах Київщини.

М

З початку року викрадено 250 одиниць обладнання
трансформаторних підстанцій. Компанія робить все
можливе для відновлення електропостачання, але на
час проведення ремонтних робіт, заміни обладнання
та відновлення мережі в оселях споживачів буде темно.
З настанням осінньо-зимового періоду для багатьох
споживачів відсутність електропостачання — це ще й
відсутність тепла у домівках.

ПАТ «АЕС «Київобленерго» закликає всіх мешканців
області повідомляти про випадки демонтажу обладнання трансформаторних підстанцій чи ліній електропередач за тел: (067) 238-35-13
Крадіжки електрообладнання — це не лише знеструмлення споживачів, а й небезпека ураження електричним струмом. Докладна інформація — на сайті
www.aes-akraine.com.

Чиї проблеми – перевізника чи пасажирів?

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Перевезення пільговиків знову
на порядку денному районного керівництва. Вкотре ветерани зустрілися із заступником голови Вишгородської РДА Олегом Міщенком та
директором ТОВ «Авто-Лайн» Олександром Балуєвим. Представників
Димерського АТП не було.
ільговики нарікали на недотримання закону щодо їх перевезення. Нагадуємо, пільгові рейси на маршруті № 397 (Київ
«Героїв Дніпра» – Вишгород») знято на
прохання самих пільговиків після акції
протесту.
Цього року директор ТОВ «АвтоЛайн» запропонував ввести систему
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талонів, тобто обмежити кількість поїздок. Адже неврегульованість цього питання суттєво позначається на фінансовому стані підприємства.
«Ми перевозили пільговиків, і будемо це робити, – зазначив Олександр
Балуєв. – Зараз вони їздять у кожному
автобусі. Щодо талонів, то Міністерство статистики визначило шість пільгових поїздок на місяць, але ми готові
надавати і більше. Справа у тім, що
субвенція від держави практично не
надходить, а автобус потрібно заправляти щодня. Що стосується постійних
скарг на грубість водіїв, то ми двічі на
тиждень проводимо бесіди виховного
характеру… Не скажу, що все ідеально.
Але коли заходять «накручені» пасажири – виникають суперечки. Останнім
часом звільнилось 12 водіїв. У кожно-

Згідно із Законом України «Про автомобільний транспорт», ст. 60: «За порушення законодавства... безпідставну відмову від пільгового перевезення пасажира – штраф у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян»

Хто їде за посвідченням? Декілька піднятих рук

Невигадані історії

Важке завдання місцевої влади — врегулювати транспротні питання
му автобусі є номер диспетчерської, за
яким ви можете звернутися, якщо водій
поводить себе некоректно. Ми відразу
реагуватимемо, адже це у наших інтересах. На наш погляд, один із варіантів
стабілізації ситуації у роботі нашого
підприємства – повернення пільгових
автобусів, які виконують понад 10 рейсів на день, та підсаджування до кожного автобуса пільговиків».
У свою ж чергу, ветерани вимагали
законного необмеженого безкоштовного проїзду.
Голова ради офіцерів Анатолій Козак та голова міської ради ветеранів
Петро Жуланов наголосили, що талони – грубе порушення законодавства.
Дозвіл на перевезення видається автопідприємствам на тендерній основі в інтересах мешканців населення.
Неодноразово зверталися до владних
структур щодо порушення прав пасажирів пільгових категорій. У відповідях
підтверджується, що це дійсно так.
Але є й такі, хто за повернення піль-

гових рейсів. Хоча, на переконання
активістів-ветеранів – це «підкуплені
люди».
Зрозуміло, що ситуація складна:
виконання Закону України «Про автомобільний транспорт» держава перекладає на плечі місцевих громад, які не
мають тендеру (конкурс перевізників
відбувається в області чи в міністерстві – на національному рівні). Коштів
на місцях для дотацій усім категоріям
пільговиків теж немає, та й, за законом,
це – прерогатива держави.
Заходи, що пропонують перевізники, – проїзні на середньостатистичні
6 поїздок на місяць та кілька пільгових
рейсів – влаштовують не всіх пасажирів
так само, як необґрунтована, на погляд
людей, вартість проїзду – 4,50 грн.
Олег Міщенко зазначив, що в РДА
приймуть оптимальне рішення, яке задовольнить усіх: і пільговиків, і перевізників.

Під смердючою лавиною

Марія САВИЦЬКА
Коли я лікувалася у терапевтичному стаціонарному відділенні ЦРЛ, була затоплена моя квартира.
Змушена була перервати лікування, а від того, що
побачила, ледве встояла на ногах.
і стелі стікало чорне багно у кімнаті, на кухні,
у ванній, коридорі, стіни були мокрі, шпалери
здулись, почали відклеюватися. На підлозі також була вода. Сильно смерділо.
Між коридором та санвузлом лежала куча брухту.
Бойлер зірвався зі стіни на труби та електропроводку, був наповнений водою (80 л), з нього вилетіли всі
деталі.
У мене відібрало мову. Що ж робити?!
Отямившись, пішла до сусідки. Вона свого часу
уклала договір довічного утримання з жінкою, що жила
поверхом вище наді мною. Коли сказала про те, що
вони наробили, реакції з їх боку не було ніякої. Сусід
прийшов, подивився і мовчки пішов до себе.
Я викликала з ЖЕКу бригаду, щоб зафіксувати цей
безлад. Але сусіди довго не відкривали двері, а коли
сказала, що викличу міліцію і «болгаркою» розпиляємо
двері, — сусід вийшов, похитуючись, піднявся та відкрив квартиру. Ну, а що побачили... Унітазом для покійниці слугувала ванна, яка заливалась потім водою та
накривалась ганчірками. Кухня — взагалі жах. Таргани
завбільшки 2 см обліпили все, що можна.

З
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Повідомляйте про крадіїв електрообладнання!

Під народний контроль

Ситуація

24 листопада 2012 року

Повний безлад, на столах гниль, холодильник відкритий із жахливим запахом — там все гнило, цвіло.
Вгодовані мухи — зелені та чорні — літали роями…
У цьому смороді і доживала свої останні дні людина,
яка свого часу уклала договір довічного утримання за
успадкування квартири та обіцяли доглянути до смерті
моєї сусіди. Але не так сталося… Про це інші сусіди написали заяву до прокуратури 28.03.2012 р., де описували кричущі факти — як утримується в своїй квартирі
«відчужувач», але звідти — ніякої реакції.
Сусід розповідав, як померла їхня підопічна. Але зафіксували факт смерті пізно ввечері, коли вона лежала в
домовині у коридорі.
Помити небіжчицю не вийшло, бо перевернути її
було неможливо, якби не ребра — випали б кишки. Сусідам повідомили, що поховання буде о 14:00, але коли
я підійшла о 13:10, то дві машини вже виїхали.
Як з’ясувалось пізніше, «набувачі» навіть не повідомили про смерть бабусі трьох онуків, що мешкають
у Києві. Мотивували це тим, що не знали адреси, але є
правоохоронні органи, які в лічені години могли б знайти їх місце проживання.
Жадібність перемогла — будь-якими способами,
аби скоріше… Бог їм суддя…
Моя епопея не закінчилась після пережитого… Невдовзі потрапила до обласної лікарні на стаціонар —
все пережите далося взнаки, а сусіди не дрімають… і
27.07 — знову затопили квартиру.

Уточнення
У статті «Тарифи відкореговано» (див. стор. 3, №
46 від 17.11.2012 р.) останнє речення другого абзацу
слід читати так:
«Визначено Вишгородське міське комунальне
підприємство «Водоканал» виконавцем житлово-комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення у м. Вишгород.»
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Вишгород

Поріднилися душею і справами

Враження після поїздки
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Олексій ДАНЧИН, спеціально для «Вишгорода»

Партнерські зв’язки між містами відкривають
широкі перспективи, активізують контакти між
людьми. Правий класик, чиї слова вкладені в уста
героя відомого фільму. Я — про Гоголя і Тараса
Бульбу. Немає уз, святіших за товариство! Батько
любить свою дитину, мати любить свою дитину,
діти люблять батька й матір. Але це не те, братця:
любить і звір свою дитину. Поріднитися ж душею,
а не по крові може тільки людина».
же понад десятиліття Вишгород родичається
з м. Сансом у Франції.
Два дні (16-18 листопада) у Сансі у засіданні комітету міст-побратимів взяла участь й делегація з Вишгорода — міський голова Віктор Решетняк
та його заступник Олексій Данчин. За круглим столом
Санської мерії зібралися представники із Льорраха
(Німеччина), Честера (Англія), Сінігалії (Італія) та Вишгорода. До цьогорічного обговорення ключових напрямків можливої співпраці долучились і португальці
із міста Фейф.
«Санс зустрів нас, як будь-яке затишне європей-

В

Довідка
У вересні 1999 року підписано Хартію дружби і
співробітництва між містами Вишгород та Санс.
Завдяки сприянню посольства Франції в України та з метою ознайомлення із системою медичного обслуговування населення в лікарняних закладах
Франції м. Санс неодноразово відвідували представники Вишгородської районної лікарні. Із 2007р. відбувається активна співпраця між скаутами Франції та
пластунами Вишгорода. У 2007 р. вперше організовано табір «FR+UA» — молодь двох країн взяла участь
у ремонті школи «Надія», де навчаються діти з особливими потребами.
2008 р. пластуни Вишгорода відвідали Францію,
зокрема табір «FR+UA-2».
У 2009 році на запрошення адміністрації міста у
Сансі перебувала офіційна делегація м. Вишгорода
Новини міст-побратимів підготувала
Ярослава БЕНЬ (за сайтами)

Бєлгород (Росія)
СВІТОВІ ТАНЦІ
Із 23 по 25 листопада у Бєлгороді відбудеться відкритий Кубок світу з
сучасних танцювальних стилів та Міжнародний фестиваль хореографічного
мистецтва «Антре».
Організатори — Міжнародна танцювальна федерація (IDF) та Федерація
сучасного та естрадного танцю Росії.
ТБ ЦІЛОДОБОВО
Бєлгородський телеканал відзначає
10 років з часу першого випуску новин
телерадіокомпанії «Біле місто». Ювілей
міського TV став днем народження цілодобового кабельного телеканалу «Бєлгород 24».

ське містечко. Розмірене життя, люди за столиками
вуличних кафе. Машин мало. Підсвічений головний
собор міста — св. Етьєна та вивіски магазинів. Блискуча бруківка і теплий південний вечір, — ділиться
враженнями міський голова Віктор Решетняк. — Я вже
бував на засіданні комітету.
Хочу відзначити високий рівень організації та актуальність тем, про які там ішлося.
Мені імпонує діалогова форма перемовин.
Зокрема, йшлося про проблему активного старіння у
Європі і солідарність поколінь. У нас родинні зв’язки
тісніші, тому це питання не
таке гостре. Там — інакше.
Кількість пенсіонерів невпинно зростає. На десять пенсіонерів троє працюючих. 39 %
населення – пенсіонери. За
їхніми розрахунками, у 2020
ця цифра зросте до 50 %. Ця
проблема актуальна і у нас.
на чолі з міським головою В. Решетняком, до складу
якої увійшли депутати Вишгородської міської ради,
народні майстри, Вишгородський муніципальний
дитячо-юнацький оркестр-студія «Водограй», хор
«Коралі». Делегація взяла участь у 10-му ювілейному
міжнародному ярмарку-фестивалі міст-побратимів.
30 червня 2010 і 3 липня 2010 р. м. Вишгород відвідали представники посольства Франції в Україні та
представники адміністрації м. Санса. У ході зустрічі
йшлося про форми надання допомоги та обмін досвідом в галузі медицини, реалізацію освітніх програм,
екологічний розвиток міста.
На запрошення французького міста-побратима
у вересні 2010 р. Вишгородський міський голова В.
О. Решетняк відвідав м. Санс, де ознайомився з роботою закладів охорони здоров’я, комунальних підприємств, вивчав досвід розвитку туристичної інфраструктури.

2013 році та розрахунок субсидій (з урахуванням зростання ціни з 15 євро на
людину та 8 євро за кожного члена сім’ї
до 23 і 12 євро відповідно, за використану воду та каналізацію з 5 євро та 3,
на кожного наступного члена сім’ї — до
7 і 4 євро).
Також збільшиться вартість центрального опалення та оплата вивезення сміття. Але це не призведе до
додаткових витрат з міського бюджету,
зазначив заступник мера Ігор Ароні,
оскільки на субсидії кошти виділяє держава — відповідно до фактичних витрат.
БЛАГОДІЙНІ ОБІДИ НА РІЗДВО

Особливо зважаючи на Чорнобильську катастрофу,
пільговики ж раніше ідуть на пенсію. У Сансі шість притулків для літніх людей. Це — комерційні установи, послуги платні. У нас же у районі лише один.
Чимало уваги приділили розвитку музейної справи. Для європейців важливо прищеплювати любов
до історії, культури, популяризувати здоровий спосіб
життя серед молоді. Вони розуміють, що без минулого
не буде майбутнього. Підтримали ідею про спортивний турнір серед молоді міст-побратимів. А також вирішили залучати молодь до спільної праці на громадських засадах. Адже спільна праця об’єднує.
Представники Льорраху запропонували разом відзначати Народний день поминання на світовому рівні. Це — державне свято вшанування всіма народами
пам’яті загиблих у всіх війнах і жертв диктатури всіх
народів. Налагоджуватимемо стосунки й із Сінігалією
(Італія). У них є цікаві програми співпраці з містами
Сходу — не членами Євросоюзу. Тому, можливо, найближчим часом матимемо ще одне місто-побратима.»

Традиційно на Різдво муніципалітет
разом із міським благодійним центром
організовує безкоштовні обіди для літніх та самотніх людей міста, дбаючи й
про цікаве дозвілля для них, щоб вони
відчували себе потрібними і були щасливими.

Льоррах (Німеччина)
НОВІ ТРАНСПОРТНІ МАРШРУТИ
«Генеральний план мобільності» —
таку назву має план руху транспорту на
дорогах, який щорічно переглядають та
оновлюють. Усе робиться для того, щоб

Раквере (Естонія)
ЄВРОЦІНИ НА КОМУНАЛКУ
У муніципалітеті міста Раквере визначено фіксовану вартість житла у
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жителям було зручно і комфортно пересуватися громадським транспортом та
власними авто — з урахуванням розбудови міста та реальних потреб льоррахівців.
НІМЕЦЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ЄДНАННЯ
Учнівський гурток історичної пам’яті
гімназії св. Томи (м. Льоррах) спільно з
учнями ліцею Адама Міцкевича (польське місто-побратим Люблінець) відзначили День пам’яті, згадали Другу світову
війну і висловили спільне бажання творити майбутнє своє і своїх країн. Тільки
єдина і сильна Європа може забезпечити свободу і демократію (ФОТО 1).
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
У місті стартував довгостроковий
екологічний проект «Lerrach Klimaneutral
2050» («Льорах — 2050 кліматично-нейтральний»).
Створєно об’єднання небайдужих
громадян, організацій, підприємств, зацікавлених у спільній розробці подальших дій щодо зміни клімату, презентації
руху «Вуглецево-вільне місто».
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Не грантом єдиним живе Раквере

Європейський досвід
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Богдан РУДЕНОК,
спеціально для «Вишгорода»

12-14 листопада з робочим візитом на запрошення естонського міста-побратима у Раквере
побували
представники
вишгородської громади:
голова постійної комісії
міськради з міжнародних
питань Богдан Руденок,
керівник оргвідділу виконавчого комітету міськради Юрій Ткалич (обидва
— депутати Вишгородської міської ради шостого скликання), землевпорядник Леся Свистун,
головний інженер КПЖ і КГ
Ігор Свистун, підприємець
Вишгородську делегацію приймає мер Раквере Тоомас Варек
Сергій Рублівський.
ри дні були дуже налише численні робочі місця, а й податки.
сиченими. Очільник мерії Раквере Тоомас ВаУ цій невеликій європейській країні розумно дбають
рек ознайомив гостей із роботою її відділів та про майбутнє — реальні перспективи молоді. Наприпрезентував економічні, соціальні, культурні проекти клад, у профтехучилищі після дев’ятого класу школярі
розвитку міста.
набувають робочих спеціальностей — електрика, зварЕстонія — частинка Євросоюзу, який, зокрема, ви- ника, каменяра, плиточника, автослюсаря, теслі (стоділяє гранти на розвиток міської інфраструктури та ляра), кухаря. У майстернях училища навчають класти
екологію. Наприклад, оплачує 60 % капітальної рекон- цеглу, виготовляти меблі. А в училищному кафе-рестострукції водопровідних і каналізаційних мереж Раквере рані залюбки ласують стравами і викладачі, і мешкан(40 % вартості матеріалів і робіт бере на себе місто). ці міста (у Раквере, до слова, 9 готелів, 35 кафе та 6
Ракверська програма енергозбереження виграла і нічних закладів і понад десяток торговельних центрів і
грант Євросоюзу на утеплення будинків (так само роз- спеціалізованих крамничок із точками харчування).
поділено й витрати: 60% і 40 % відповідно).
Люблять тут фізкультуру і спорт — волейбол, басНині муніципалітет підготував на конкурс євро- кетбол, футбол, сумо. Величезний надсучасний легкогрантів і туристичний проект: міст до старовинної атлетичний комплекс (збудований за кошти Євросоюфортеці та оглядовий фунікулер. Є шанс виграти і цей зу та інвестора-підприємця — взято позику під невисокі
грант, оскільки естонське місто зарекомендувало себе відсотки кредиту) місто викупає частинами, ще рік — і
як прихильник здорового способу життя — тут здебіль- він буде повністю комунальною власністю.
шого їздять на велосипедах і дбають про довкілля.
Вже знайомий вишгородцям Андрес Яадла (як мер
Євросоюз надав Раквере п’ять електромобілів, два Раквере він побував у Вишгороді на День міста-2011)
з них — у мерії (у заступника міського голови та секре- займається нині проектом побудови нової мерії у центаря міської адмінкомісії). Вишгородці проїхались еко- трі міста — біля пам’ятника почесному громадянину
логічно безпечним транспортом і дізналися, що адмін- Раквере, відомому естонському композитору Арво
комісія наповнює міський бюджет за рахунок штрафів Пярту. Нинішнє приміщення мерії буде музеєм. До
за порушення правил благоустрою: за автомашини на речі, ракверці не ходять до своєї мерії щодня, приймагазонах, вигул собак у не призначених для цього міс- ють тут лише раз на тиждень.
цях, за встановлення паркану, вищого за норму, тощо.
Представники вишгородської громади побували і
Гранти-грантами, та Раквере відоме ще й тим, що у православній церкві Різдва Пресвятої Богородиці та
постачає свою продукцію всьому Євросоюзу. Вишго- побачили, що подаровані особисто Вишгородським
родська делегація побувала на великому підприємстві міським головою Віктором Решетняком вишиті ікони
з виробництва дверей і дверних коробок, де працюють розміщено у храмі.
цілодобово, у три зміни. А також у вагомого платника
Раквере — місто, де бережуть духовні традиції, шаподатків до міської скарбнички — в лісовому господар- нують власну історію — влаштовують фестивалі, лицарстві, де виготовляють дерев’яні житлові та дачні будин- ські турніри у фортеці. Середньовічний орденський заки.
мок розташований на горбі Валлімягі. Якщо піднятися
Зустрілися й з керівником фірми «Гроссі». Яскравий на гарматну вежу і спуститися до порохового й винного
приклад уваги держави та місцевої влади до розвитку погребів, можна торкнутися зброї різних епох, зайти до
приватної справи: бізнесмен-ракверець має мережу лабораторії алхіміка, госпітальної палати, кімнати торсупермаркетів по всій Естонії. Його фірма має в Ракве- тур. У корчмі «Шенкенберг» — поласувати стравами за
ре логістичні склади, ковбасні цехи й пекарні — а це не

Тут готують страви на оцінку

Т

Делчево (Македонія)
РЕФОРМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР
У Делчево розпочав роботу «Експериментальний муніципальний театр»,
у якому дві театральні групи — дитяча
(учні шкіл) та доросла. Вистави у театрі
відбуватимуться кожного тижня (ФОТО
1).

Суздаль (Росія)
ДО ДНЯ НАРОДНОЇ ЄДНОСТІ
Четвертого листопада у Суздалі біля
меморіалу князя Дмитра Пожарського

1

пройшло обласне свято, присвячене Дню
народної єдності. Поклали квіти до мавзолею ватажка народного ополчення.
У районному Будинку культури пролунала кантата Петра Чайковського
«Москва» у виконанні провідних колективів обласного Центру творчості.

Вишкув (Польша)
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО РОЗВИВАЄТЬСЯ
Мер Вишкува підписав угоду про
співробітництво між Мазовецьким воєводством та Вінницькою областю.

2

У ковбасному цеху фірми «Гроссі»

До міліметра виміряні дерев’яні деталі
середньовічними рецептами.
На подвір’ї — цікаві атракціони, ремісничі майстерні, де можна власноруч зробити марципан, виготовити глиняний посуд, вичеканити монету, написати слово гусячим пером. Вишгородці бачили,
як школярі слухали екскурсовода й ліпили свічки з
воску.
У книзі відгуків та пропозицій наша делегація залишила запис — подякували за теплий прийом та висловили сподівання на подальшу дружбу і співпрацю.
Перед нашими містами — довга спільна дорога містпобратимів.

Йшлося про співпрацю з українськими виноробами, зміцнення ділових та
культурних зв’язків.
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
У місті відзначили День літніх людей.
Їх святково привітали, вручили подарунки, організували фуршет та вечір ретромузики (ФОТО 2).

П’ятирічні вихованці дитячих садочків відвідали Варшаву, зокрема аеропорт і стадіон, де проходили ігри Євро2012.
З диспетчерської аеропорту дітлахи
спостерігали за літаками. На Національному стадіоні їх провели до VIP-трибуни
і дозволили побігати на полі (ФОТО 3).
ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Із листопада у Вишкуві реалізується
проект під назвою «Ми весело
проводимо час і розширюємо
світогляд», що фінансується
Європейським Союзом.
Понад 600 учнів візьмуть
участь у численних позакласних заходах. Окрема складова проекту — заняття для
дітей, яким важко читати і
писати. Головна мета — індивідуальний підхід до процесу
навчання, розширення можливостей для талановитих дітей.

ЕКСКУРСІЯ
НА СТАДІОН ВАРШАВИ
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Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА
Надаємо увазі читачів анонсоване у № 39’2012 газети «Вишгород»
інтерв’ю з головним архітектором
району Дмитром Ликовим «Ідей багато, залишилося їх поєднати». Під час
роботи над матеріалом були внесені
доповнення й коментарі. Сподіваємося, вишгородцям буде цікаво дізнатися про архітектурний розвиток
нашого міста.
— Дмитре Ігоровичу, де у Вишгороді почнуться архітектурні зміни?
— По-перше, принципова частина
роботи — оцінка у цілому територій, на
яких розвиватиметься транспортна, інженерна інфраструктури.
По-друге, важливі об’ємне планування, об’ємне будівництво у поєднанні
з архітектурним стилем та візуалізацією
раніше прийнятих проектних рішень.
Місто Вишгород розвивається з урахуванням положень Генерального плану,
який розробляло державне підприємство — інститут «Діпромісто». Генплан
проходив експертизу і затверджену процедуру погоджень — при громадському
обговоренні.
Першочергові території — за районною лікарнею, на вул. Ю. Кургузова. Там
на достатньо великих площах формуватимуться квартали (не квартал, а —
квартали) житлової забудови. Дозвільні
документи сьогодні у стадії погодження:
тобто визначені територія, інженерна
інфраструктура, навантаження і ведуться проектні та підготовчо-будівельні роботи.
— Скільки буде кварталів і якої поверховості?
— На п’ятигектарній площі — понад
дев’ять будинків від 9 до 22 поверхів, кожен на три під’їзди, не менше.
Саме зараз це і вирішується. Для
мене немаловажливим фактором є те,
що у зв’язку із значним збільшенням у
місті кількості молодих сімей зросте
навантаження на дитячі садки і школи.
Тому враховується коефіцієнт сімейності, наявність нових дітей, визначається градація вікова (хто відвідуватиме
дитсадки, хто — школи), навантаження.
Тобто зараз це все розраховується, затверджується, погоджується.
І тут не може бути одноосібного рішення. Окрім районного архітектора,
залучені управління районної освіти,
райсанепідстанція, чимало структур
профільного характеру — і ті ж пожежні.
А у них бракує машин, висувних драбин.
Адже поверховість збільшується — й усі
інвестиційні зобов’язання виконуватиме
новий забудовник.
Наступний етап — продовження території по проспекту Шевченка, наш
«Ольжинград», третя і четверта черга
будівництва. На майданчик, де розташований атракціон, вже оголошено архітектурний конкурс (виконкомом
міської ради) — і люди можуть надавати
свої пропозиції, приносити до нашого
відділу, де вони акумулюватимуться,
розглядатимуться і виноситимуться на
міськобудівну раду — таким чином ми
визначимо кращі проекти.
Центральна частина міста освоюватиметься разом із усією громадою, із
залученням фахівців усіх рівнів і усіх спеціальностей. До мене приходили студенти Київського інженерно-будівельного
інституту (КІБІ), Архітектурної академії,
які хочуть захищати дипломні проекти
на тему забудови Вишгорода. Вони вже
отримали перелік вихідних даних.
— Де приймаються проекти?
— У адмінбудинку, в кабінетах 114 (це
— мій) або 63 (у Олексія Данчина, куратора проекту від міської ради).
Немаловажливий аспект плану забудови міста — це продовження набережної від Алеї Поташника до озер Бегемотиків. Розглядаються інвестиційні
проекти з використанням цієї території.

Територія пішохідна. Хотілося б отримати цікаву концепцію розвитку всієї цієї
прибережної зони — з розташуванням
об’єктів для відпочинку людей. Цей проект теж у стадії розгляду, ми готові приймати пропозиції від усіх.
— Даруйте, те, що озвучували і
міський голова, і перший заступник
голови КОДА щодо окремих ділянок
набережної (Водний кордон тощо) —
це зараз у роботі?
— Розглядати окремі ділянки землі…
Мені здається, що спочатку треба визначитися з концепцією — у якому напрямку
територія розвиватиметься: чи то буде
туристичний бізнес, чи то спортивна, житлова або рекреаційна зона… чи, може,
це буде зона, пов’язана із специфікою
сільськогосподарського району, кожного
села, кожного населеного пункту.
Тут може бути готель. У принципі територія перспективна, багатофункціональна.
— З етнографічним центром?
— Може бути етнографічний центр.
Ідей сьогодні достатньо, залишилося їх
між собою поєднати та прийняти остаточне рішення.
Одним із немаловажливих факторів
розвитку міста є нижня промзона (на вул.
Набережній). У матеріалах Генерального
плану це — рекреаційний центр, територія для відпочинку, для розвитку якихось, скажімо, водних видів спорту.
— Ярослав Москаленко наголошував на будівництві житловому…
— Не виключаю, що там десь і зводитимуться будинки, але ми маємо чітко
усвідомлювати, що є територія з певними санітарно-екологічними обмеженнями. За санітарними нормами, є охоронні
зони — 50, 100 і 300 м — і водойми, прибережна смуга, і бетонний завод має
свою охоронну зону. Вирішуватиметься
це почергово, з певними інтервалами
реалізації.
— За законом, місцеві ради можуть самі встановлювати прибережні смуги… берегоукріплення… чи це
стосується лише дачних масивів?
— Ні, зовсім іншого. У межах населених пунктів, відповідно до Земельноводного кодексу України, прибережна
захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної ситуації. Розрахунки, проектна документація, погоджувальний процес, затвердження,
експертиза, винесення ділянок у натуру
— лише після цього прибережна зона
буде встановлена.
«Із урахуванням містобудівної ситуації» — фраза достатньо розпливчаста,
тому на сьогоднішній момент, якщо я користувався садовою ділянкою, для прикладу, на масиві, а за 15 років берег розмило водоймою (у нас Десна розмиває
береги або Дніпро), і відстань між моєю
ділянкою та водою скоротилася, скажімо, утричі, то, на жаль, це і є існуюча містобудівна ситуація.
— Чимало людей з нетерпінням
чекають житла, й усе ж… кілька ресторанів чи 20 будинків + школа +
дитсадок, якийсь центр творчості,
спорткомплекс… потребують потужнішої каналізації, не рахуючи зливової…
— В будь-якому випадку все буде в
рамках закону, з урахуванням проектної
документації, яка за певною процедурою
погоджується і розглядається.
Інвестиційна діяльність впливає на
процес. Якщо інвестор скаже: «Мені зовсім нецікава ця територія як житлова
забудова — я вам буду робити вулицю
Набережну», ніхто йому не відмовить.
Цікаву ідею запропонував Віктор Решетняк — водний трамвайчик, що курсуватиме від набережної Вишгорода до
Києва. Поки що не все вирішено до кінця.
Новий «ЕКОмаркет» ніяк не виходило закінчити — і тут в один прекрасний
момент це зроблено буквально за дватри місяці: і стоянку, і парковку. Вже

Тема

Вишгород

У вирі ідей

працюють.
— Людей цікавить транспортне
сполучення із селами правого берега, транспортні розв’язки…
— Сьогодні велика проблема привезти людей із сіл Пилява, Богдани, Абрамівка. Це — невигідні маршрути. А на
площу Шевченка, на Героїв Дніпра, буває, і кілька десятків рейсів у день… Ми
забуваємо про далекі села — Ровжі, Сувид, Катюжанку. В будь-якому випадку
маємо розуміти: збільшується кількість
населення, зростає навантаження на
транспорт, і транспортні підприємства
мають це враховувати у своїх розкладах
руху та їх коригувати — за допомогою обласної державної адміністрації. Сьогодні
повноваження вирішувати транспортні
питання міст районного значення та районів відноситься до управління з транспорту КОДА. Відповідно всі пропозиції,
всі свої проблеми органи місцевого самоврядування в оперативному режимі мають передавати в область. І чим
чіткішою буде робочий взаємозв’язок
району й області, тим більшою вірогідність підвищення ефективності перевезень, покращення роботи транспорту.
Державні підприємства, які займаються
перевезеннями, перебувають на стадії більш низької сходинки у фінансових
можливостях і програють боротьбу за
споживача приватникам. Тому основне
навантаження — на приватного перевізника.
Та ж ідея з електричкою, що єднала
Вишгород із столицею, однак економічно була невигідною. Потрібна автостанція, щоб під’їжджали мешканці лівого і
правого берега. Гадаю, що це було зроблено недарма, це був перший етап — і
залізничний рух відродиться.
— Стосовно набережної водосховища. Директор Вишгородського
історико-культурного
заповідника
Ірина Пироженко регулярно збирає
конференції та б’є на сполох — реліктовому хвощу на вишгородських
пагорбах загрожує знищення. Наскільки це враховується при розгляді
різних концепцій?
— Будь-яка будівельна діяльність у
місті й районі починається з планування
території. Абсолютно всі обмеження мають бути враховані — і хвощ теж.
— Мешканці «хрущовок» з нетерпінням чекають реконструкції старого
житла, що зведено просто на землі,
без підвалів (годі й говорити про стан
внутрішньобудинкових мереж — і не
лише у «хрущовках», а й у бетонках).
— Маючи 10-літній досвід роботи у
«Київголовархітектурі» та займаючись
конкретно детальними планами територій, можу сказати, що реконструкція
«хрущовок» у нас відбуватиметься виключно після міст-мільйонників, за аналогом великих міст, де є серйозні інвестиції. Не хочу применшувати значення
Вишгорода, та питання реконструкції
«хрущовок» — це банальна математика
і… наш український менталітет (усього
два аспекти, що впливають на можливість реалізації цього проекту).

Якщо новому забудовнику створять нормальні умови роботи на тих
територіях, які можуть бути ефективніше забудовані, то знайдуться спеціалісти, які б хотіли це реалізувати. Тут
ми стикаємося з двома проблемами:
перша — пошук або нової території, де
буде зведене тимчасове житло для переселення людей, або забудова на території вже існуючих «хрущовок». Питання
у першому випадку — де знайти вільну
землю, у другому — куди переселяти?
Обидві умови — винятково адміністративного характеру.
Стосовно менталітету. Коли в однокімнатну квартиру прописують десятки
осіб, то скільки ж треба для них квартир?!
У Києві «першою ластівкою» було колишнє військове містечко біля м. «Чернігівська», яке нині вже забудовано. Спочатку промоніторили ситуацію і відсікли
— змусили виписатися через суди, адміністративними шляхами (по Україні є
чітка норма — 30 кв. м загальної площі
на одну особу).
Моя родина живе у трикімнатній
квартирі з батьками та сім’єю брата. Як
людина — розумію подібні ситуації. Як
державний чиновник і професіонал —
маю відстоювати інтереси держави, ті
нормативи, які є.
Є літні люди, що не хочуть переїздити
ні за яких умов із свого району. А законодавство чітко визначає: 100 % — тобто
усі мають бути переселені.
— По дитсадках і школах…
— …Реконструкція і добудова, вважаю, більш актуальні — їх швидше й
зручніше робити. Підведення інженерних комунікацій та пішохідних доріжок до
об’єктів соціального призначення — колосальні витрати. А використання вже існуючих територій — більш пріоритетне й
реальне у плані виділення коштів.
— Нові житлові будинки — це навантаження на комунікації. Столична
Куренівка місцями «плаває».
— Вишгород теж, місцями. У
будь-якому випадку при будівництві
обов’язкові консультації з експлуатаційними комунальними службами: Тепломережа, Водоканал, ЖЕК, РЕС — спеціалісти саме і визначають навантаження,
видають ТУ (техумови), параметри, ставлять завдання.
Як хто ці рекомендації реалізує —
звісно, питання контролю з боку інспекції архбудконтролю та інших профільних
установ, зокрема міської влади, яка під
час прийняття в експлуатацію об’єкта
має гарантувати його безпечність і нормальне функціональне використання.
Як архітектор намагаюсь тримати
руку на пульсі, контролювати загальні процеси глобального характеру, а у
кожному конкретному випадку потрібне
втручання інших фахівців. «Ливньовка»,
вода, каналізація, електролінії — проблема серйозна. Не можу сказати, що
про це ніхто не дбає. Маємо чимало техніко-економічних розрахунків, обґрунтувань, які рекомендують — що робити
і як робити. Питання винятково у фінансуванні.

Телепрограма

Вишгород

24 листопада 2012 року
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2+2
06:45 М/с
06:55, 07:30 Глас народу
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Твій голос
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:25 Точка зору
09:45, 11:50 Офіційна хроніка
09:55 Легко бути жінкою
11:00 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:35, 18:50, 21:30
Діловий світ
12:15 Право на захист
12:35 Темний силует
12:45 Армія
13:05 Х/ф «Балада про Берінга
та його друзів»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:40 Т/с «УГРО-1»
16:30 Т/с «Переділ»
18:10 Останнє попередження
18:35 Агро-News
19:05 Д/ф «Світовий рекорд
української пісні»
19:55 «Новорічний жарт» з В.
Винокуром
20:45 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:40 «Новорічний жарт» з Ю.
Гальцевим
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:45, 07:10, 07:30,

07:05 Т/с
08:05, 09:10 Сніданок «Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
з 1+1
07:45 «Факти тижня» з
07:00, 08:00, 09:00,
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
19:30, 00:15 ТСН
09:30, 19:30
07:25 М/с «Ескімоска» «Надзвичайні новини»
10:00 М/с
з Костянтином
Стогнієм
10:25, 17:10 Т/с
10:30 Х/ф «72 метри»
«Величне століття.
12:45 Факти. День
Роксолана»
13:00 Т/с
«Прокурорська
12:45 Неймовірні
перевірка»
перегони
14:10, 20:15 Т/с
13:45 Дім за тиждень «Братани»
14:45 Не бреши мені 16:25 Х/ф «Глобальне
вторгнення: Битва за
15:45 Сімейні
Лос-Анджелес»
мелодрами
18:45 Факти. Вечір
16:45 ТСН. Особливе 22:30 Факти. Підсумки
дня
20:15 Х/ф «Русалка»
22:45 «Свобода
00:30 Х/ф «Гомер та
слова» з Андрієм
Куликовим
Едді»

6:00, 11:35, 18:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00 СТН. Тижневик
9:00 СТН. Спорт.
Тижневик
9:25, 19:30 Столиця
10:15 Зроблено в
Києві
13:20, 5:00
Громадська
приймальня
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
Міський дозор
17:10, 22:00 Т/с
«Служба порятунку.
Загін 112»
18:25 Якісне життя
21:25 Служба
порятунку
23:25 Небосхил

07:45, 18:20

06:35 Ф-стиль
07:00 Ранкове
espresso
08:30 Світ за тиждень
09:00, 19:00 Т/с
«Золоте теля»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Куди він
подінеться»
14:00 Ваші права
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
18:50, 21:25
Економічний пульс
20:00 Ваша пенсія
21:35 Атлас світу
тварин
22:30 Х/ф «Трамтарарам, або Бухтибарахти»
00:15 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 Х/ф «Сліпе
щастя»
13:10 Х/ф «Три плюс
два»
15:05 Право на
зустріч
16:05 Жди меня
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «СантаЛючія»
22:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»

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 «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий»
21:15 Сьогодні.
Підсумки.
21:35 Т/с «Слідчий
комітет»
23:30 Центр допомоги
«Настасія»
00:15 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Т/с «Вбивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Дорога у
порожнечу»
23:35 Вечірній Ургант

06:00 Т/с «Єфросинія»
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
«П›ятницький»
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 «Форсаж»
00:10 Х/ф «Велика
справа»
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06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
Неймовірна правда
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
про зірок
Репортер
09:05 Моя правда.
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
Олеся Жураківська
10:00 Готуй
10:05 Танцюють всі
10:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:10 Битва
13:20, 14:20 Kіds Tіme
екстрасенсів
13:25 М/с «Сильвестр
16:00 Усе буде добре і Твітті - детективи»
14:50, 15:50 Teen Tіme
18:00, 22:00 Вікна14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Молодята»
Новини
19:40 Піранії
20:10 Куб
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:25 Детектор брехні
22:05 Т/с «Кухня»
23:25 Х/ф «Спортлото» 23:10 ФБР :)

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 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:00 Блокада
Ленінграда
10:05 Москва
11:30 Друга Ударна.
Зраджена армія
Власова
13:25 Ржев. Невідома
битва Георгія Жукова
15:15 Х/ф «Я, робот»
17:50 Т/с «Афганська
примара»
18:50 ЧУ. 17 тур.
Металіст - Таврія
21:00 ЧУ. 17 тур.
Дніпро - Металург
23:00 Т/с «Детектив
Дрезден: Секретні
матеріали»

7

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:50 Х/ф
«Хелловінтаун»
11:20 Т/с «Чорна
лагуна»
14:20, 18:00 Звана
вечеря
15:25 КВН-2012
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір. Паша.
Зорі
23:00 Розсміши
коміка
00:00 Х/ф «Година
пік»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф «Добре
сидимо»
07:45 Агенти впливу
08:30 Правда життя.
Чорні душі
09:00 Т/с «Батюшка»
10:50 Т/с «УГРО»
14:50 Т/с «По гарячих
слідах»
18:30 Т/с «Детективи»
19:00, 23:45 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Кінець
світу: наднова»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:45 Твою маму
12:10 Косметичний
ремонт
12:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:15, 20:50 Дайош
молодьож
15:15 Вайфайтери
15:50 Давай, до
побачення
17:05 Досвідос
17:40, 21:45 Віталька
18:25 Чортівня щодня
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Щоденники
доктора Зайцевої»
21:15 Кузня зірок
22:00 Т/с «Вісімдесяті»
22:25 Рай, гудбай
23:00 Дурнєв + 1

06:50, 10:50 Секрети
минулого
07:50 Секретні
території
08:50, 18:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30
Єллоустон
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Паранормальні
явища
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Ленінградська
справа
16:50, 20:30 Шукачі
17:40 Містична
Україна
19:30 Діаманти для
світової революції
22:30 Дива природи
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін і
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45 Вісті
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Завжди
говори «завжди»
22:15 Паразити.
Битва за тіло
23:15 Дівчата
23:55 Вісті+
00:20 Х/ф «Отрутний
плющ»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 07:20 Заголовки
06:30 Православний календар
06:35, 07:40 Тема дня
06:45 М/с
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
09:30 Світло
09:55 Легко бути жінкою
10:35 Концертна програма
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:45, 20:55
Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:55 «Секрети успіху» з Н.
Городенською
13:25 Х/ф «Пацани»
15:15 Euronews
15:30 Про головне
15:50 Т/с «УГРО-1»
16:40 Т/с «Переділ»
19:00 221. Екстрений виклик
19:45 Концерт Вітаса «Мама
і син»
20:50 Світ спорту
20:55 Офіційна хроніка
21:30 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/с «Ескімоска»
10:00 М/с
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Неймовірні
перегони
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»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:20, 20:15 Т/с
«Братани»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
23:55 Х/ф «В облозі»

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 М/с
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Золоте теля»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Ескадра
повертає на Захід»
14:00 Ваша пенсія
15:30 «Ронін» з
Дмитром Видріним
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
20:00 Ваші пільги
21:35 Атлас світу
тварин
22:10 Леви проти
крокодилів
23:10 Х/ф «Кров»

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»
12:15 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
14:05 Т/с
«Екстрасенси детективи»
16:00 Т/с «Щасливчик
Пашка»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «СантаЛючія»
22:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
00:55 Х/ф «Здивуй
мене»

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
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00,
Україною
17:00 Сьогодні
09:25, 13:00, 22:00
08:20 Професія Т/с «Слід»
репортер
10:00, 20:00 Т/с
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
«Врятувати боса»
11:25 Суд присяжних.
11:00, 21:00 Т/с
Остаточний вердикт
«П’ятницький»
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 «Літєйний»
18:00 Т/с «Джамайка» 19:25 Т/с «Дикий-3»
21:15 Сьогодні.
19:20 Говорить
Підсумки.
Україна
21:35 Т/с «Слідчий
23:00 Тридцятирічні комітет»
00:00 Т/с «Подружжя» 23:30 Головна дорога

6:00, 11:35, 18:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
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, 22:00 Т/с
«Служба порятунку.
Загін 112»
18:25 Служба
порятунку
20:00, 0:50 Тимчасово
доступний
21:25 Київські історії

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 Трансмісіяновини
08:30 Новини Київщини
09:20, 13:35, 14:20,
15:15 5 елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
18:40, 22:40 Київський
час
19:50 Хроніка дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:30 Crime news

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Т/с «Вбивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Дорога у
порожнечу»
23:35 Вечірній Ургант

06:50 Х/ф
«Визволення»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Слідство
веде Да Вінчі»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Людина
без пістолета»
14:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Боєць.
Народження легенди»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Загроза з
минулого»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:45, 19:25 Богиня
шопінгу
12:10 Косметичний
ремонт
12:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13:50 Кузня зірок
14:15, 22:00 Т/с
«Вісімдесяті»
14:50, 20:50 Дайош
молодьож
15:15 Вайфайтери
15:50 Давай, до
побачення
17:05 Досвідос
17:40, 21:45 Віталька
18:25, 23:00 Чортівня
щодня
18:50 БарДак
19:50 Т/с «Щоденники
доктора Зайцевої»
21:15 Кузня зірок
22:25 Рай, гудбай

07:40, 18:20
Неймовірна правда

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.

про зірок

Найкумедніше

09:15 Зважені та

07:30, 08:30, 19:00
Репортер

щасливі
13:50 Битва
екстрасенсів

09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»

16:00 Усе буде добре

13:20, 14:20 Kіds Tіme

18:00, 22:00 Вікна-

13:25 М/с «Сильвестр

Новини
20:00 Фермер шукає
дружину

і Твітті - детективи»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Молодята»
19:40 Піранії

22:25 Вагітна у 16

20:00 Т/с «Закрита

23:25 Доньки-матері

школа»

00:25 Т/с «Доктор

22:05 Т/с «Кухня»
23:10 Весілля буде

2+2

06:00 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 10:30 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35 Облом UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:10 Брест. Кріпосні
герої
11:05 Помста
природи
11:50 Убойне відео
12:55 Т/с «Десантура»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Афганська
примара»
19:00 Т/с «Десантура»
20:00 «Шалене відео»
по-українськи
20:35 ДжеДАІ
21:30 Х/ф «Мистецтво
війни: зрада»
00:00 Т/с «Детектив
Дрезден: Секретні
матеріали»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:15 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:10 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 Щоденник
вагітної
22:40 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:50, 10:50 Секрети
минулого
07:50, 17:40 Секретні
території
08:50, 18:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30, 22:30
Дива природи
11:50 Ти можеш
краще
12:50 Рай на Землі
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Бомба для
Хрущьова
16:50 Шукачі
19:30 Ленінградська
справа. Вбити
секретаря
20:30 Україна: забута
історія
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х.
Слідство триває
11:50, 14:45 Чергова
частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Завжди
говори «завжди»
21:25 Спеціальний
кореспондент
22:30 Діалог зі смертю.
Перемовники
23:25 Вісті+
23:50 Чесний детектив
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06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 07:20 Заголовки
06:30 Православний календар
06:35, 07:40 Тема дня
06:45 М/с
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
09:20, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:30 Уряд на зв›язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
10:45 Щоденник ДПКЄ-2012
11:05 В гостях у Д. Гордона
12:10, 15:30, 18:00, 21:15
Діловий світ
12:30 Кордон держави
12:55 Українська пісня
13:35 Х/ф «Чоловічі тривоги»
15:15 Euronews
15:40 Т/с «УГРО-1»
16:25 Т/с «Переділ»
18:15 М. Поплавський
20:10, 21:20, 23:00 Святковий
концерт
20:50 Мегалот
21:10 Світ спорту
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

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

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
07:40 Несекретні
файли
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:20, 20:15 Т/с
«Братани»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
00:00 Х/ф «В облозі»

6:00, 11:35
06:20, 16:00 Усе буде
Мультляндія
добре
7:25, 1:50 Київ.
Музика
08:05, 18:20
8:00, 9:00, 15:00,
Неймовірна правда
17:00, 21:00, 23:00,
0:25 СТН
про зірок
9:25 Столиця
10:15 Повнота радості 09:45 Фермер шукає
життя
дружину
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
11:45 Х/ф «Оазис
приймальня
кохання»
15:10, 18:00, 0:50
Тимчасово доступний 13:50 Битва
16:10 В центрі уваги
екстрасенсів
16:50, 23:20 Міська
варто
18:00, 22:00 Вікна17:10 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112» Новини
19:00 Баскетбол.
20:00, 22:40
Кубок Європи. БК
«Будівельник»(Киів)— МайстерШеф
БК «Хопоель»
00:40 Т/с «Доктор
(Єрусалим)
21:25 Зворотний відлік Хаус»
22:00 «Київське Віче»

06:40, 07:05, 07:40,

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 М/с
07:00 Ранкове
espresso
09:00 Т/с «Золоте
теля»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Як коваль
щастя шукав»
14:00 Ваші пільги
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
20:00 Ваше здоров’я
21:35 Атлас світу
тварин
22:30 Х/ф «Російські
брати»
00:15 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»
11:05 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
12:15 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2»
14:05 Т/с «Екстрасенси
- детективи»
16:00 Т/с «Щасливчик
Пашка»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «СантаЛючія»
22:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
00:55 Парк
автомобільного
періоду

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:25 Ранок з
Україною
09:25, 13:00, 22:00
Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Врятувати боса»
11:00, 21:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
друга»
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
23:00 Тридцятирічні
00:00 Т/с «Подружжя»

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 Професія репортер
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 «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий-3»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Слідчий
комітет»
23:30 Квартирне
питання
00:30 Дикий світ
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Т/с «Вбивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45, 00:40 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Синдром
Дракона»
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 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:30 Crime news

06:00 М/с
07:00 . М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35, 20:35 Облом
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05, 10:30, 20:00
«Шалене відео» поукраїнськи
11:10 ДжеДАІ
11:50 Убойне відео
12:55 Т/с «Десантура»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Афганська
примара»
19:00 Т/с «Сармат»
21:30 Х/ф «За лінією
фронту»
00:00 Т/с «Детектив
Дрезден: Секретні
матеріали»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:15 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:10 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 Розсміши
коміка
21:00 Камеді клаб
22:00 Щоденник
вагітної
22:40 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:55 Х/ф
«Визволення»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Слідство
веде Да Вінчі»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Людина
без пістолета»
14:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Зброя»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Подорож
до центру Землі»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:45, 19:25 Богиня
шопінгу
12:10 Косметичний
ремонт
12:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13:50, 21:15 Кузня зірок
14:15, 22:00 Т/с
«Вісімдесяті»
14:50, 20:50 Дайош
молодьож
15:15 Вайфайтери
15:50 Давай, до
побачення
17:05 Досвідос
17:40, 21:45 Віталька
18:25, 23:00 Чортівня
щодня
18:50 БарДак
19:50 Т/с «Щоденники
доктора Зайцевої»
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Загублена»

06:50, 10:50 Секрети
минулого
07:50, 17:40 Секретні
території
08:50, 18:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30, 22:30
Дива природи
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Рай на Землі
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Д/ф «Діаманти
для світової
революції»
16:50, 20:30 Шукачі
19:30 Д/ф «Бомба для
Хрущьова»
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х. Слідство
триває
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Циганочка з
виходом»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Завжди говори
«завжди»
20:30 Т/с «По гарячих
слідах»
22:20 Смертельний
друг Р.
23:20 Вісті+
23:45 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»

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, 14:40 Kіds Tіme
13:25 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Молодята»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 07:20 Заголовки
06:30 Православний календар
06:35, 07:40 Тема дня
06:45 Мультфільм
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
09:10, 20:55 Офіційна хроніка
09:20 Книга.ua
09:40 Легко бути жінкою
10:50 Щоденник ДПКЄ-2012
11:10 Здоров’я
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:05, 21:20
Діловий світ
12:20 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:45 Крок до зірок
13:35 Х/ф «Чоловічі тривоги»
15:15 Euronews
15:35 Т/с «УГРО-1» 6-8с.
17:55 Останнє попередження
18:35 Біатлон. Кубок світу
20:00 Сила, яка об’єднує
бізнес
21:15 Світ спорту
21:30 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/с «Ескімоска»
10:00 Мультфільм
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Неймовірні
перегони
13:45 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15, 21:45 Чотири
весілля
23:15 Козирне паті

07:10 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, 16:35 Т/с»Агент
національної безпеки»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:20, 20:15 Т/с
«Братани»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
00:00 Х/ф «Тінь
якудза»

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 Мультфільми
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Як
посварився Іван
Іванович з Іваном
Никифоровичем»
14:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
15:30 Дика Америка
16:00 Країна порад
17:50 Відділ кадрів
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:35 Атлас світу
тварин
22:30 Кінофан: Х/ф
«Нічні забави»
00:40 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
08:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
12:15 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:05 Т/с
«Екстрасенси детективи»
16:00 Т/с «Щасливчик
Пашка»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Програма Про
життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «СантаЛючія»
22:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
00:55 Х/ф «Повернути
Віру»

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
10:00 Т/с «Врятувати таємниці
08:55 До суду
боса»
10:00 Суд присяжних
11:00, 20:00 Т/с
11:25 Суд присяжних.
«П’ятницький»
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
17:15 Критична точка показуємо Ток-шоу
17:30 Т/с «Літєйний»
18:00 Т/с «Джамайка»
19:25 Т/с «Дикий-3»
19:20 Говорить
21:15 Сьогодні.
Підсумки.
Україна
21:35 Т/с «Слідчий
23:00 Т/с «Подружжя»
комітет»
01:00 Прем’єра! Т/с
23:30 Дачна відповідь
«Спільнота»
00:30 Дикий світ

6:00, 11:35, 18:00
06:15, 16:00 Усе буде
Мультляндія
добре!
7:25, 1:50 Київ.
Музика
07:55, 18:20
8:00, 9:00, 15:00,
Неймовірна правда
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
про зірок
9:25, 19:25 Столиця
09:35 Вагітна у 16
10:15 Повнота радості
життя
10:40 Доньки-матері
13:20, 23:25,
11:40 Х/ф «Zolushka.
5:00 Громадська
приймальня
ru»
15:10, 20:00, 0:50
13:55 Битва
Тимчасово доступний
16:10 В центрі уваги
екстрасенсів
16:50, 19:26, 23:20
18:00, 22:00 ВікнаМіський дозор
17:10 Т/с
Новини
«Справедливі»
20:00, 22:40 Зважені
18:25 Зворотний відлік
21:25 Прогулянки
та щасливі
містом
00:55 Т/с «Лікар Хаус»
22:00 Т/с «Рані»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати!
13:00, 01:40 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Смак
15:50 Т/с «Вбивча
сила»
17:00, 02:25 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:10 Давай
одружимося!
19:45, 00:40 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Синдром
Дракона»
23:40 Вечірній Ургант

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,
23:10 Бізнес-час
07:25 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 16:15, 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
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 CRIME NEWS

08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Слідство
веде Да Вінчі»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Людина
без пістолета»
14:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Зброя»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Випадковий
свідок
00:30 Покер.
PokerStars Pro
Challenge

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:45, 19:25 Богиня
шопінгу
12:10 Косметичний
ремонт
12:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13:50, 21:15 Кузня зірок 3
14:15, 21:55 Т/с
«Вісімдесяті»
14:50, 20:50 Даешь
молодьож!
15:15 Вайфайтери
15:50 Давай, до
побачення
17:05 Досвідос
17:40 Віталька
18:25, 22:25 Чортівня
щодня
18:50 БарДак
19:50 Т/с «Щоденники
доктора Зайцевої»
22:20 Рай, гудбай
23:20 Т/с «Загублена»
00:15 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Найшокуюче
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, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Молодята»
19:40 Піраньї
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»

2+2

06:00 Мультфільм
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 Ульотне
відео по-російськи
08:35 Прем’єра.
Облом UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05, 10:30 Шалене
відео по-українськи
11:10 ДжеДАІ
11:50, 20:00 Убойне
відео
13:00, 19:00 Т/с
«Сармат»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Афганська
примара»
20:35 Сильний
аргумент
21:30 Х/ф «Чорний
яструб»
00:55 Т/с «Детектив
Дрезден»

06:00, 14:50 Загадки
планети
06:50, 10:50 Секрети
минулого
07:50 Містична
Україна
08:50, 18:40 Таємні
знаки
09:50 Дива природи
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Рай на Землі
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф «Хто
стріляв в Леніна?»
16:50, 20:30 Шукачі
17:40 Секретні
території
19:30 Д/ф «ВНК проти
патріарха Тихона»
21:30, 22:30
Галапагоси
00:30 Смартшоу

06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:15 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:10 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 Шопінг
монстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Камеді клаб
21:00 Велика різниця
22:00 Щоденник
вагітної
22:40 Три сестри
23:00 ШОУМОНРОУ
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:00 1000 дрібниць
Ток-шоу
07:45 Про найголовніше
Ток-шоу
08:30 Кулагін і 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 Справа Х
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Циганочка з
виходом»
18:30 На добраніч,
малюки!
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «По гарячих
слідах»
21:20 Двобій
23:00 Вісті+
23:25 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
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2+2
06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 06:35, 07:30, 07:45
Тема дня
06:30, 06:45, 07:20, 07:40
Країна on lіne
06:50 Православний календар
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55 Офіційна хроніка
09:30 Кінець світу. Лжепророки
09:55 Театральні сезони
10:45 Щоденник ДПКЄ-2012
11:05 Віра. Надія. Любов
12:10, 15:30, 21:10 Діловий
світ
12:30 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13:05 Околиця
13:30 Х/ф «Товариш генерал»
15:10 Euronews
15:35 Д/ф «Долар»
15:45 Т/с «УГРО-1»
18:05 Шляхами України
18:25 Концерт
20:40 After Lіve
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/с «Ескімоска»
10:00 М/с
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Неймовірні
перегони
13:45 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Київ вечірній
22:00 Х/ф «Захисник»
23:55 Х/ф «Мисливці
за розумом»

07:10 Т/с

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:25, 18:50, 21:30
Економічний пульс
06:35 М/с
07:00 Ранкове
espresso
09:00 Т/с «Капітанські
діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Іноземка»
14:00 Ваше житло
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
19:00 Таке спортивне
життя
19:40 Магія природи
20:00 Ваші права
21:40 У гостях у
Дмитра Гордона
22:45 Атлас світу
тварин
23:40 Х/ф
«Сімнадцять лівих
чобіт»

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»
10:05, 12:15 Т/с
«Одружити Казанову»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Неформат
21:00 «Велика
різниця» поукраїнськи
23:00 «Велика
політика» з Євгенієм
Кисельовим
02:00 Земля
обітована від Йосипа
Сталіна

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:40 Жіночий погляд 05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
07:30, 13:30, 16:30
07:00, 17:00, 19:00
09:15 Контрольна
Огляд.
Надзвичайна
Події
закупівля
подія
07:25 Ранок з
09:40 Жити здорово
08:00, 11:00, 14:00,
Україною
10:55 Модний вирок
17:00 Сьогодні
12:15 Час обідати
09:25, 13:00 Т/с
08:20 Рятувальники
13:00 Дешево і
«Слід»
08:55 До суду
сердито
10:00, 20:00 Т/с
10:00 Суд присяжних 14:00 Інші новини
«П’ятницький»
12:35 Т/с «Вулиці
14:15 Зрозуміти.
12:00 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
Пробачити
15:15 Смак
14:25 Прокурорська
15:35 Щиросерде
15:50 Т/с «Вбивча
перевірка
зізнання
сила»
16:00 Право на захист 15:40 Говоримо і
16:55 Чекай на мене
показуємо
17:15 Критична точка
18:40 Поле чудес
17:30 Т/с «Літєйний»
19:45, 00:35 Нехай
18:00 Т/с «Джамайка»
19:25 Х/ф «Відпустка» говорять
19:20 Говорить
21:25 Т/с «Слідчий
21:00 Час
Україна
комітет»
21:30 Між небом і
22:00 Вручення
23:15 Х/ф «Любов
землею
премії
23:35 Вечірній Ургант
поза правилами»

«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
00:00 Х/ф «Хранитель»

6:00, 11:35, 18:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
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
Міський дозор
17:10 Т/с
«Справедливі»
18:25 Прогулянки
містом
21:25 Гаряча лінія
«102»
22:00 Т/с «Рані»
23:25 Небосхил
0:50 «Київське Віче»
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06:00 Ранкова молитва
06:10 М/с
06:25 Світ православ›я
07:00 Ера здоров›я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00, 09:50 ШустерLіve
09:30 Школа юного
суперагента
11:30 Щоденник
ДПКЄ-2012
11:50, 16:35, 20:00
Святковий концерт
14:25, 17:25 Біатлон.
Кубок світу. Спринт
16:25 Зелений
коридор
19:15 Світ атома
19:35 Золотий гусак
20:40 Кабмін: подія
тижня
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15
Євробачення-2012

06:35 Справжні лікарі

06:00 Країна поРад
06:40 М/си
06:50 Ф-стиль
07:10 Будь в курсі
07:50, 16:35 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
09:00 Шамварі: територія
диких тварин
09:40 80 островів навколо
світу
10:05 Виховання
дитинчат
11:05 Х/ф «Ескадрон
гусар летючих»
14:35 Арт Cіty
15:10 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:25 Невідома планета
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Таке спортивне
життя. Ірина Мерлені
19:35 Магія природи
20:00 «Ронін» з Дмитром
Видріним
20:40 У гостях у Дмитра
Гордона. Геннадій
Хазанов
21:50 Х/ф «Коханка»

05:15 «Велика
політика» з Євгенієм
Кисельовим
08:00 Позаочі
09:00 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай
10:50 Програма
«Сімейний пес»
12:10 «Велика
різниця» поукраїнськи
14:10 Т/с «Менти.
Таємниці великого
міста»
17:55 Х/ф
«Діамантова рука»
20:00 Подробиці
20:25 Червоне або
чорне
22:20 Валерій
Леонтьєв
00:45 Х/ф «Біле сонце
пустелі»

6:00, 8:30, 16:40
07:35 Кулінарна
07:30 Останній герой Мультляндія
академія
08:50 Звезда YouTube 7:25, 3:10 Київ.
Музика
08:00 Світське життя 10:00 Дача
8:00 СТН
09:00 Хто там?
10:30 Квартирне
9:30 Київські історії
10:10 М/с «Чіп і Дейл» питання
10:00, 1:05 Якісне
11:00 Світ навиворіт: 11:25 Екстрений
життя
10:30 Зроблено в
Індія
виклик
Києві
12:00 Світ навиворіт: 12:25 Несекретні
11:00 Нова адреса
Танзанія, Ефіопія
файли
12:40 Повнота радості
12:55 Х/ф «Феї»
13:50 Дивитися всім
життя
14:35 Х/ф «Чорний
15:25 Х/ф
13:45 Час відповідей
лицар»
«Неперевершений»
18:05 День знань
16:35 Київ вечірній
19:10 Х/ф «Богиня
17:45 «Максимум» в
любові»
18:30 Розсміши коміка Україні
21:00, 0:05 СТН.
19:30 ТСН
18:45 Факти. Вечір
Тижневик
20:15 Х/ф «Аліса у
19:00, 20:55 Х/ф «На
21:30, 1:35 Х/ф
Країні Чудес»
грі»
«Брудні справи»
22:25 Х/ф «Планета
22:45 Наша Russіa
23:15 «Київське Віче»
мавп»
23:05 Х/ф «Роккі»
0:35 Гаряча лінія «102»

06:00, 08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
06:15 Лотерея «Золотий
07:00, 19:00 Події
ключик»
06:45 Державна житлова
07:25 М/с «Ну,
лотерея
постривай»
07:25 «Готуємо» з
Олексієм Зиміним
07:35 Т/с «Інтерни»
08:20 Головна дорога
08:00 На валізах
08:55 Кулінарний двобій
09:00 Найкращий
10:00 Квартирне питання
11:25 Т/с «Шериф»
кухар на селі
13:10 Своя гра
10:00 Додому на
14:20 Слідство вели...
свята
15:20 Очна ставка
11:00 Т/с «Подружжя» 16:20 Огляд.
Надзвичайна подія.
14:10, 23:30 Т/с
17:25 Професія репортер
«Слід»
17:55 Програма
17:00 Т/с «Тільки про
«Максимум»
любов»
19:00 Російські сенсації
19:20 Х/ф «Справжнє 20:00 Ти не повіриш
20:55 Реакція
кохання»
Вассермана
21:30 Мітла.
21:25 Х/ф «Просто
22:30 Промінь Світла
Джексон»
23:00 Школа лихослів›я
01:20 Х/ф «Чоловік
23:45 Т/с «Справа
Крапивиних»
має платити»

апельсин

06:00 М/с
07:00 . М/с «Бен-10»
08:15, 09:30 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35 Облом UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:55, 21:30 «Шалене
відео» по-українськи
10:20, 11:45 Убойне
відео
11:00, 22:10 Сильний
аргумент
12:50 Т/с «Сармат»
13:50 Т/с «Солдати»
15:50 Т/с «Лісник»
17:50 Т/с «Афганська
примара»
18:50 ЧУ 18 тур.
Кривбас - Шахтар
22:55 Х/ф «Коло
болю»
00:55 Х/ф «Мистецтво
війни: зрада»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:15 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:00 Т/с
«Переплутані при
народженні»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВН-2012
21:45 Розсміши
коміка
22:45 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45 Т/с «Кремлівські
09:00 Кримінальні
курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки справи
відьми»
10:00 Т/с «Слідство
10:45 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
веде Да Вінчі»
11:45 Богиня шопінгу
11:00 Т/с «NCIS: Лос- 12:10 Косметичний
Анджелес»
ремонт
12:00 Т/с «Детективи» 12:45, 18:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
12:30 Т/с «Людина
13:50 Кузня зірок-3
14:15 Т/с «Вісімдесяті»
без пістолета»
14:50, 22:00 Дайош
14:40 Т/с «Літєйний»
молодьож
15:15 Вайфайтери
16:45, 19:00 Свідок
15:50 FAQ. Як зняти
17:00 Т/с «Зброя»
дівчину і т. д.
19:30 Х/ф «Три дні в
16:00, 20:25 Шури-Мури
16:40, 23:00 Чортівня
Одесі»
щодня
22:00 Х/ф «Америкен 17:05 Досвідос
17:40, 21:15 Віталька
бой»
19:25 БарДак
00:35 Х/ф «Сплячий і
22:40 Слава зі Славєком
красуня»
Славіним

06:00, 14:50 Загадки
планети
06:50, 10:50 Секрети
минулого
07:50, 17:40 Секретні
території
08:50 Таємні знаки
09:50 Дива природи
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Янголи
13:50 Загадки
Всесвіту
15:50 ВНК проти
патріарха Тихона
16:50 Україна: забута
історія
18:40, 19:30, 20:30
Секретні історії
21:30, 22:30
Володимир Ленін.
Анатомія легенди
23:30 Хто стріляв у
Леніна?

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і 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 Справа Х.
Слідство триває
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Циганочка з
виходом»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Новий концерт
Максима Галкіна
21:55 Х/ф «Що
приховує любов»
23:50 Х/ф
«Запаморочення»

07:50 Х/ф «Балада про 06:40, 07:05, 07:40,
відважного лицаря

08:45 Підйом

Айвенго»

06:45 Очевидець.

09:45 Х/ф

Найшокуюче

«Сестронька»

07:30, 08:30 Репортер

11:50 Х/ф «Невловимі 09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
месники»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с
13:15 Х/ф «Нові
«Вороніни»
пригоди невловимих»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
15:05 Х/ф «Корона
13:25 М/с «Сильвестр
Російської імперії, або
і Твітті - детективи»
Знову невловимі»
14:50, 15:50 Teen Tіme
18:05, 22:00 Вікна14:55 Т/с «Друзі»
Новини
15:55 Т/с «Молодята»
18:15 Х/ф «За двома

19:40 Піранії

зайцями»

20:00 Т/с «Закрита
20:00, 22:40 Танцюють школа»
всі
22:05 Т/с «Кухня»
00:55 ВусоЛапоХвіст

23:10 Україна чудес

08:30 Ранковий
«Свідок»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:55 Козирне життя

06:00 Срібний

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

06:25 Х/ф «В моїй

07:20 Зроби мені

смерті прошу винити

смішно

Клаву К.»

08:05 Будинки

07:50 Караоке на

мажорів

Майдані

09:00 М/с «Роги і

08:50 «Сніданок» з

копита: Повернення»

Юлією Висоцькою

09:35 М/с «Пінгвіни з

09:00 Їмо вдома

Мадагаскару»

10:05 ВусоЛапоХвіст

10:00 Готуй

11:10 Х/ф «За двома

11:00 Наші в «Раші»

зайцями»

12:05 Прокинутися

12:55 Зважені та

знаменитим

щасливі

13:05 Т/с «Татусеві

16:55, 17:55 Зіркове

дочки»

життя

15:40 ШоумаSтгоуон

19:00, 22:40 Х-Фактор 19:00 Х/ф «Хроніки
Нарнії»
21:35 Таємниці
Х-фактора

21:45 Х/ф «Тварина»

23:55 Детектор брехні 23:40 Х/ф «Дуже
страшне кіно»
00:55 Х/ф «Нові
пригоди невловимих» 01:25 Х/ф «Гринберг»

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
06:10 Генії та лиходії
06:35 Х/ф «Хочете любіть, хочете - ні»
07:50 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики.
Нові пригоди
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Едуард
Артем›єв
12:15 Абракадабра
14:40, 15:15 Х/ф
«Порцелянове
весілля»
18:05 Людина і закон
19:10 Хвилина слави
крокує країною
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Що? Де? Коли?
00:25 Суперновий
Шерлок Холмс

06:05 Легенди

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 В кабінетах
22:30 «Майстер-клас» із
Наталкою Фіцич

07:40 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
06:25 Х/ф «Загін
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
особливого
Лунтіком
призначення»
09:25 М/с «Білка та
07:45 Т/с «Прямуючи Стрілка»
09:45 М/с «Чорний
на південь»
плащ»
09:45 Залізний Оскар 10:45 Єралаш
11:00 Приколи на
10:30 Круті 90-ті
перерві
11:30 Речовий доказ.
11:30 Т/с «Моя
Вовча зграя
прекрасна няня»
12:00, 23:00 Головний 13:10 Одна за всіх
14:10 Х/ф «Листи до
свідок
Джульєти»
13:00 Х/ф «Вантаж
16:20 М/ф «Сімпсони»
18:05 Х/ф «Правдива
без маркування»
брехня»
15:00 Т/с «УГРО «
21:15 Кузня зірок
19:00 Т/с «Павутиння» 22:20 Дайош
молодьож
00:00 Випадковий
23:10 Х/ф «Поворот
свідок
не туди: Безвихідь»
бандитської Одеси

2+2

08:15 . М/с

06:30 Ранок на К1

«Неймовірна Людина- 07:30 М/с
09:00 М/с «Пригоди
павук»
ведмедиків Гаммі»
10:15 «Ульотне відео»
10:00 Х/ф «Пригоди
по-російськи
Гекльберрі Фінна»
10:45 Х/ф «Роксана»

12:05 М/ф

13:00 Х/ф «Гірше не

«Покахонтас»

буває»

13:50 Подаруй собі

15:00 Х/ф «Напад

життя
15:00 Х/ф «Головне -

бджіл-убивць»

встигнути»

17:20 ЧУ. 18 тур.

17:00 Щоденник

Карпати - Ворскла

вагітної

19:30 Х/ф «Останній

17:25 Пороблено в

кіногерой»

Україні

21:50 Х/ф «Зоряний
десант-3: Мародер»

19:00 КВН-2012
21:30 Т/с
«Надприродне»

23:55 Х/ф «За лінією

00:00 Т/с «Чорна

фронту»

лагуна»

05:05 Діалоги про
тварин
смерті
06:00, 09:00, 12:00 Вісті
06:10, 09:10, 12:20
08:00 Суперкораблі
Місцевий час. ВістіМосква
10:00
06:20 Військова
програма
Мегакатастрофи
06:50 Планета собак
07:25 Суботник
11:00 Галапагоси
08:05 Таємна влада
генів
13:00 Top Gear
09:20 Городок.
Дайджест
15:00 Ти можеш
09:55 Справа однієї
краще
хвилини
10:55 Вісті. Чергова
16:00 Лук самурая
частина
11:25 Чесний детектив
17:00 Меч самурая
12:30 Погоня
13:35 Нова хвиля-2012.
18:00, 22:00 Секретні
Краще
15:45 Танці із Зірками
історії
18:00 Вісті в суботу
18:55 Х/ф «Продається
Секретні території
кішка»
21:00 Містична
21:15
Євробачення-2012
Україна
23:20 Х/ф «Без вади»

06:00 В обіймах

10
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 М/с
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 Золотий гусак
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок
10:35 Маю честь
запросити
11:20 Євробачення-2012
13:25, 15:25 Біатлон.
Кубок світу
14:20 Шеф-кухар країни
16:20 Діловий світ.
Тиждень
16:55 Святковий
концерт
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Точка зору
21:50 Головний
аргумент
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Х/ф «Відьми
країни Оз»
07:50 Маріччин
кінозал
08:10 Ремонт +
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:10 М/с «Чіп і Дейл»
11:00 Кулінарна
академія
11:25 Давай, до
побачення
12:55 Чотири весілля
14:10, 20:15 Голос.
Діти
16:10 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
19:30, 23:00 ТСНтиждень
22:00 Світське життя
00:00 Х/ф Девіда
Ліна «Лоуренс
Аравійський»

06:20 Світанок
07:10 Квартирне
питання
08:00 Анекдоти поукраїнськи
08:40 Дача
09:20 Дивитися всім
10:25 ОлімпіЛяпи
11:30 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:30 Наша Russіa
13:10 Х/ф «Перший
удар»
14:55 Х/ф «На грі»
16:50 Х/ф «На грі-2»
18:45 «Факти тижня» з
Оксаною Соколовою
19:45 Останній герой
20:55 Х/ф «Серпень.
Восьмого»
23:45 Х/ф «Темний
світ»

6:00, 8:30, 16:15
Мультляндія
7:25, 14:20, 1:55 Київ.
Музика
8:00, 23:00, 1:25 СТН.
Тижневик
9:30 Нова адреса
10:00 Столиця
11:30 Вчися з нами
11:40 Корисна
розмова
12:15 Блага звістка
17:00 Х/ф «Богиня
любові»
18:45 «Крок до зірок».
Нам 15 років
19:20 Х/ф «Ті, хто
заблукав»
21:00, 23:30 СТН.
Спорт. Тижневик
21:25, 23:55 Х/ф
«Останній шанс»
5:00 Громадська
приймальня

06:50 Х/ф «Вона Вас

06:00 Щоденник для
батьків
06:35, 13:50 М/с
06:45 Великі махінатори
07:35, 21:00 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:55 Велике
фотополювання
09:35 Точки перетину
10:00 Будь у курсі
10:40 Ф-стиль
11:05 80 островів навколо
світу
11:45 Х/ф «Пацани»
15:00 За сім морів
15:35 Арт Cіty
16:50, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:00 Невідома планета
17:40 Україна-Європа
18:30 Світ за тиждень
19:00 Таке спортивне
життя
19:35 Магія природи
20:15 Кумири
21:05 Велике
фотополювання
22:10 Х/ф «Бузкові
сутінки»
00:00 Світ за тиждень

05:40
Найрозумніший-2012
07:05 М/с «Вінкс»
07:50 М/с «Маша і
Ведмідь»
08:25 Глянець
09:25 Школа лікаря
Комаровського
10:00 Неділя з
«Кварталом»
11:00 Свати біля плити
11:25 Програма
«Весільний розмір»
12:25 Д/ф «Вінець
безшлюбності»
13:35 Т/с «Ілюзія
полювання»
18:00, 21:00 Т/с
«Скринька Пандори»
20:00 Подробиці тижня
23:00 Що? Де? Коли?
00:15 Х/ф «Чоловіча
інтуїція»

06:00 Срібний

06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 Перша передача
08:55 Технічне диво
09:25 Їдьмо, поїмо
10:00 Дачна відповідь
11:20 СОГАЗ - чемпіонат Росії
з футболу-2012/2013. «Анжи»
- ЦСКА
13:30 Буває ж таке
14:20 Розлучення по-російськи
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
19:35 Одкровення
20:35 Вечірнє
21:15 Х/ф «Снайпер»
23:10 Т/с «Справа Крапивиних»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:25 Х/ф «Молоді»
08:00 Армійський магазин
08:40 Смішарики. Пін-код
08:50 Здоров›я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:20 Х/ф «Білі роси»
15:15 Таємні знаки кінця світу
16:25 Великі перегони.
Братерство кілець
18:05 Х/ф «Москва сльозам
не вірить»
21:00 Недільний «Час»
22:00 Ювілейне шоу Євгена
Плющенка
23:40 Познер

апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Справжнє»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Легенди
11:00, 13:00 Т/с
«Слід»
15:00 Т/с «СОБР»
18:00, 20:00, 21:00
Т/с «Інтерни»
19:00 Події тижня
23:00 Великий
футбол

Продам гараж 10х5 біля суду,
підвал, погріб, цегла.
Ціна 16 000 у. о.
Тел: (097) 715-78-78,
(097) 715-79-97

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)

кохає»
08:45 «Сніданок» з
Юлією Висоцькою
08:55 Їмо вдома
10:00 МайстерШеф
14:05 Караоке на
Майдані
15:05 Х-Фактор
19:00 Битва
екстрасенсів.
Апокаліпсис
21:45 Х/ф «Мрії з
пластиліну»
23:50 Х/ф
«Сестронька»

06:55 Зроби мені
смішно
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Будинки
мажорів
09:15 М/с «Роги і
копита: Повернення»
09:50 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:30 Шоу «Шара»
11:15 Недільний офіс
12:15 Т/с «Щасливі
разом»
15:15 Х/ф «Тварина»
17:05 Х/ф «Хроніки
Нарнії»
20:00 ШоумаSтгоуон
23:10 Прокинутися
знаменитим

07:15 Х/ф «Смугастий 06:00 Єралаш
07:00, 09:00 Мультик з
рейс»
Лунтіком
07:40 Малята-твійнята
09:05 Х/ф «Три дні в
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
Одесі»
09:25 М/с «Білка та
11:30 Легенди
Стрілка»
09:45 М/с «Чорний
карного розшуку
плащ»
10:20 М/ф «Морська
12:00 Агенти впливу
бригада»
13:00 Т/с «Батюшка»
12:20 М/ф
«Покахонтас»
15:00 Т/с «Павутиння»
13:45, 00:05 Альо,
19:00 Т/с «По гарячих директор?
14:50 М/ф «Сімпсони»
слідах»
16:35 Х/ф «Правдива
брехня»
23:00 Круті 90-ті
19:35 Одна за всіх
20:00 Віталька
00:00 Х/ф «Фанат»
21:00 Кузня зірок
22:05 Х/ф
ТРК
«Американський
«ВишеГрад»
пиріг»

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

Підприємство в м. Вишгороді
(р-н заводу «Карат») запрошує на
постійну роботу:
електрозварника (напівавтомат),
ДР від 1 року, з/п від 4000,0грн.
Тел. 067-659-54-57

Сумуємо
Не стало Владислава Митрофановича ЯКОВЛЄВА — першого
головного інженера, потім — відповідального працівника транспортного об’єднання тресту «Південатоменергобуд», ліквідатора аварії на
ЧАЕС, інваліда першої категорії внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Він приїхав на будівництво Київської ГЕС після закінчення інституту і працював у транспортному
об’єднанні до виходу на пенсію. Закінчив свій життєвий шлях
на 80-му році життя.
Ерудований, інтелігентний, товариський, В.М. Яковлєв до
кінця своїх днів не втрачав оптимізму, дбав про рідних, підтримував зв’язок з колишніми колегами.
Вічна йому пам’ять. Сумуємо, розділяємо горе рідних та
близьких.
Колеги, друзі

08:15 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
09:35 Ліги чемпіонів
УЄФА 2012-2013
10:00, 10:35 «Ульотне
відео» по-російськи
10:50 Х/ф «Крутий
пес»
12:45 Х/ф «Граф
Монте Крісто»
15:20 ЧУ. 18
тур. Волинь Чорноморець
17:30 ЧУ. 18 тур.
Арсенал - Заря
19:30 Х/ф «Відьмина
гора»
21:30 ПроФутбол
22:40 Х/ф
«Еквілібріум»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
08:50 М/ф
«Покахонтас»
10:15 Х/ф
«Хелловінтаун»
12:05 Х/ф «Пес і
жебрак»
14:00 Х/ф «Снігова
королева»
16:10 Пороблено в
Україні
17:45 Розсміши
коміка
18:45 КВН-2012
21:30 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

«Вишгородський районний суд
Київської області оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
секретаря судових засідань.
Вимоги до кандидата: вища освіта
за спеціальністю «Правознавство»
з освітньо-кваліфікаційним рівнем
не нижче молодшого спеціаліста.
Додаткова інформація за телефоном
04596-22-710).

21 листопада 2012 року на 75
році після тяжкої хвороби пішов з
життя Євген Михайлович СЕРГЄЄВ
— учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Вишгородська
районна спілка ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» висловлює
співчуття рідним та близьким з
приводу тяжкої втрати.
Голова спілки
«Чорнобиль-86» Володимир
Михайловський

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 Податки
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
22:35 Територія закону
23:40 Хроніка тижня

Куплю
квартиру
Тел: (050) 353-29-09

06:00 В обіймах смерті
08:00 Суперкораблі
10:00 Мегакатастрофи
11:00 Галапагоси
12:00 Як створити
планету
13:00 Top Gear
15:00 Ти можеш краще
16:00 Знищення Бен
Ладена
18:00 Хто заплатив
Леніну?
19:00 Володимир Ленін
21:00 Україна: забута
історія
22:00 Секретні історії

06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного.
Телегра
08:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:00, 12:00 Вісті
09:10, 12:30 Х/ф «В
очікуванні кохання»
12:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:25 Рецепт її
молодості

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

13:55 Євген Петросян
16:00 Х/ф «Терміново
шукаю чоловіка»
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «Оазис
кохання»
21:30 Недільний вечір
23:20 Х/ф «Велика
крадіжка»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
Робочого, спокійного, здорового коня, с. Кургани, Острозький район, Рівненська
область. Тел: +38 (067) 382-17-80, Олександр
1 кім. кв., Київська, 6, 4/5, цегла, 31/15/5,5. 43 тис. у. о. Тел: (067) 356-55-49

Телевізор 51 ТЦ-311 Д, б/в,
відмінний стан. Тел: 5-22-75

Гарнітур меблів спальні «Альбіна».
Тел: 5-22-75, 391-09-15

ділянку, с. Демидів, 12 соток. Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86, (098) 270-02-09

Компанії «Гротто Груп» на
постійну роботу потрібні:
— робітники (чоловіки),
заливка гіпсового розчину
у форми.
Оплата — від виробітки
2 500-3 500 грн/місяць.
Робота в м. Вишгороді, вул.
Київська, 10 «Гротто Груп»,
тел: (044) 592-80-52
Продається приватне
підприємство у м. Вишгороді.
Система оподаткування —
єдиний податок.
Тел: (098) 341-99-79 Дмитро

Підприємство в
м. Вишгороді пропонує
стабільну роботу:
— водія-експедитора
— техніка із заправки
картриджів (навчаємо
спеціальності)
— менеджера по роботі з
клієнтами.
Довідки за тел: 23-329
(з 10:00 до 17:00)

Ділянку, с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот./
садівництво. 1 600 у.о./сотка.
098-074-17-70
Ділянку, с. Хотянівка, 10 сот./забудова.
2 000 у. о./сотка. 098-074-17-74
Ділянку, с. Осещина, 10 сот./забудову.
3 500 у. о./сотка. 098-074-17-75
Ділянку, с. Нові Петрівці (біля музею)
18 сот. 32 000 у.о./сотка
067-760-00-73
Ділянку, с. Нові Петрівці, 85 сот./
садівництво. 32 000 у. о./ділянка
067-760-00-73
Ділянку, м. Вишгород, 9 сот./забудова.
60 000 у. о./ділянка 067-760-00-73
Ділянку, с. Лютіж, 8 сот./забудова.
31 000 у. о./ділянка 096-973-84-55
Ділянку, с. Новосілки, 12 сот./забудову.
3 000 у.о./сотка. 096-973-83-99
Ділянку, с. Новосілки, 1 га/садівництво.
130 000 у.о. /ділянка 096-973-83-99

Ділянку, с. Жукин/ с/т
«Інтернаціоналіст». 7 500 у. о./ділянка
098-074-17-70
1-кім., пр. Т. Шевченка, 2-д. 40/18/10.
Ремонт. Меблі. 65 000 у.о.
096-973-84-04
1-кім., вул. Київська, 18. 3/9/цегла,
40/20/9,5. 54 000 у. о.
096-973-84-04
1-кім., вул. В. Симоненка, 7. 4/5/панель,
35/18/7. 46 000 у. о. 067-29-11-588
2-кім., вул. Дніпровська, 4. 2/5/цегла,
40/26/6. 55 000 у. о. 098-07-41-688
3-кім., вул. Ю. Кургузова, 11-а. 7/9/
цегла, 71/44/10. 127 000 у. о.
098-308-60-90
3-кім., Ю. Кургузова, 11-а. 4/9/цегла,
70/41,5/9,5. 95 000 у. о. 098-308-60-90
Гараж. «Автомобіліст». 3,6 х 6 х 2,3
м.Сухий/чистий. 7500 у. о.
067-76-00-073

1 кім. пр. Шевченко, 7. 1/9 цегла
38/20/8. 58 000 у.о. 067-7600073
1 кім. Набережна, 2. 9/9 цегла 37/20/7.
50 000 у.е. 098-3086090

1 кім. Київська, 6. 4/5 цегла 31/19/5,5.
43 000 у.о. 098-3086090
Гараж 3-поверховий. Терміново.
Ціна договірна 050-66-01-343

КУПЛЮ

2-кім. кв. на вул. Н. Шолуденка, 6-в/6-г.
Готівка/ терміново. 096-973-84-04

1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
067-58-99-888

НАЙМУ

1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
067-76-00-073

1, 2, 3-кім. кв. у господаря.
067-58-99-888

Няня для двух дітей 3500 грн пн-пт; 8:00 - 18:00 (050) 343-14-73 Ольга
2 кім. пр. Шевченка, 9. 3/9цегла. 50/35/7.
Складське приміщення. 215 кв. м. Рампа.
Ремонт. Меблі. 3500 грн. + ком. послуги
Світло. 098-0741774
067-7600073
Будинок с. Хотянівка, с/т «Каскад». Газ. Вода.
1 кім. Симоненка, 1-б. 4/5 цегла.
Ціна договірна 067-7600073
35/16/7. Середній стан. 2 400 грн.+ком. Будинок 100м2. с.Старі Петрівці,двоповерховий
послуги 098-3086090
будинок.Ремонт.Меблі. 900 у.о.067-7600073
3 кім. Мазепи, 12. 5/9 пан. 65/38/8.
2 кім. Масив Берізки, 6, 6/16 цегла, 85/50/14
Середній стан. 4 500 грн.+ком.послуги
Ремонт. Меблі. 4500грн + ком послуги
067-7600073
067-7600073

З
Д
А
М

Ремонтно-оздоблювальні роботи. 098-074-17-70
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24

ІНШЕ

Домашній майстер
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням.
Тел: (063) 100-90-08 Доставка/встановлення безкоштовно. Тел: (096) 702-51-82

ПОДАРУЮ

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

Проба пера

Вишгород
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Біля незвичайних людей
Вікторія НИЖНИК,
учениця 8-А класу гімназії
«Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка — Валентина
Яковенко)

А ще ж хотілося, щоб робота (баранчик)
була не схожа на інші.
Спочатку ніяк не виходило перетворити шматочок глини на щось предметне. Без допомоги майстра було не
обійтись. Юрій Сергійович ще і ще раз
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»
показував, як це робити, і наступні мої
старання не були марними. Баранчик
Недавно ми, юні журналісти «Дже- вийшов дуже гарний та ще й зі свистом.
рела», побували в Музеї давньорусьТаку маленьку іграшку робити дуже
кого гончарства на майстер-класі цікаво. Хто не спробував, скаже, що легхудожника-кераміста Юрія Денисен- ко. Раджу самому переконатись, яка це
ка. Побачивши в його руках глиняну кропітка робота.
фігурку, я вирішила, що дуже легко
Взагалі митці — незвичайні люди.
зроблю таку саму.
Приміром, коли я відпочивала в селі у
Але вийшло зовсім не так. Знадобив- бабусі, то побувала в гостях у майстра
Роботи Романа Мороза
ся не лише час, а й терпіння та навички. по дереву. Роман Дмитрович Мороз показав свої роботи: з турботою
про тварину зроблена будка
для собаки, різні мечі, дитячі
Олександра ПОЖДЕМА,
іграшки — машинки, паровоучениця 8-А класуЗОШ №1,
зики, коники (до речі, такими
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
дерев’яними іграшками гра(керівник гуртка — Валентина Яковенко)
лися ще наші прабабусі й діДозріває виноград, річка холодніє.
дусі); найбільше мене вразила
Це студеними вітрами Господиня віє.
церква, зроблена з круглих
Щедрою рукою листя розкидає,
дерев’яних паличок. Ці робоЛіто у дорогу довгу проводжає.
ти — окраса подвір’я Романа
Дмитровича.
Позбирала у садах яблука і груші
Наш древній Вишгород таІ грибочків лісових про запас насушить.
кож славиться майстрами. Чого
варта лише нещодавня виставЛише про одне Осінь попросила,
ка «Бабине літо» у «Технопро- лиця» показали свої роботи, вишиті у традиції нашого народу й залучають до
Щоб пташок веселих літо залишило.
екті», де жінки Спілки майстрів різних техніках та написані на полотні. цього молодь, дуже важливо для духоБо самій так сумно світом цим літати,
та творчого об’єднання «Світ- І те, що так багато людей продовжують вного розвитку нації.
А з пташками можна разом поспівати.

Осінь

Один «розумник» — за сімох

ступного, «П’ятого кута», — живопис. На
екрані було видно лише частину картини,
назву та автора якої потрібно було вгадати.
Після третьої вікторини вже визначилися лідери змагань — ліцеїсти. Вони
йшли до останнього конкурсу з великим
відривом, і ніхто не сумнівався в їхній
перемозі. Але на те вона й гра, щоб у ній
була якась інтрига.
Більш-менш усі впоралися з двома
наступними етапами — «Чотири стихії»
та «Три в одному». Далі умови завдань
3
ускладнювались, і, щоб вірно відповісти,
потрібно було включити, крім знань, ще
й кмітливість, зосередженість, уважність
і логіку.
У конкурсі «Дует» ішлося про відомих людей, яких за певними ознаками
об’єднали у пари, темою гри була «Музика і не тільки». Увагу слід було звернути саме на «не тільки». Так, гравці легко впізнали відомих
композиторів — Іоганна та Ріхарда Штраусів. А от завдання, де були музичні терміни, а мова йшла про футбольний
м’яч та батька й сина Мальдіні, виявилося складним —
правильної відповіді не дав ніхто.
І от останній конкурс — «1 + 1». У кожній команді залишився один гравець.
Питання (14 балів) звучало так: «Японські політики,
4
зрештою, як і будь-які інші, під час передвиборчих кампаній намагаються створити собі імідж чесної і шляхетної
людини з незаплямованою репутацією. У зв’язку з цим
вони дуже часто використовують певну деталь одягу. Назвіть її».
Додатково — бонусне питання (ще 7 балів): «Як називають артиста, для якого ця деталь одягу є частиною сценічного костюму?»
Лише учениця 10 класу першої Вишгородської школи
Маргарита Заїка правильно назвала білі рукавички і артиста — мім. 21 бал — і перемога у Вишгородської ЗОШ №1.
Шостий рік поспіль ЦТ «Дивосвіт» проводить «Ігри розуму» у два етапи — восени і навесні. Дуже важливо, що
учні сільських шкіл району займають призові місця. (В
1 — Команда Вишгородської середньої школи
цьогорічному конкурсі, наприклад, Лебедівська загально№1
освітня школа посіла третє.)
2 — Ведуча і автор програми Катерина КараванУчням Технічного ліцею, що вирізнялися своєю еруська.
дованістю і набагато випереджали інших у попередніх ві3 — Ліцеїсти уважно вивчають завдання — друге
кторинах, цього року трохи забракло кмітливості — вони
посіли друге місце. Підготувала цьогорічний конкурс місце
4 — Лебедівська школа на третьому місці
культорганізатор Катерина Караваєва.

1

Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка — Ольга Думанська)
ФОТО — Анастасія НЕПОКРИТОВА, Ольга ДУМАНСЬКА

У Вишгородському районному центрі творчості «Дивосвіт» відбулася інтелектуальна гра «Чудова
сімка». Така назва не випадкова, адже на її учасників чекало сім конкурсів, а до складу кожної команди
входило сім гравців.
а інтелектуальному майданчику зустрілися п’ять
команд старшокласників району: Лебедівська
загальноосвітня школа, Демидівська спеціалізована школа, Димерська гімназія, Вишгородська загальноосвітня школа №1, Технічний ліцей НТУУ «КПІ» та Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я». Після кожного
конкурсу команда втрачала одного конкурсанта: хто її мав
залишити — визначали самі гравці; в останньому участь
брав лише один. Завдання склали за шкільною програмою. У вікторинах з кожним етапом кількість завдань
зменшувалася на одне, у першому — сім легких, а в сьомому — лише одне запитання, але у сім разів складніше
за перші. Бали нараховували від 1 до 14 — залежно від
складності питання.
Перша тема — «Сім нових чудес світу, визначених у
2007 році». Команди бездоганно справилися із завданням, одразу, не обговорюючи, написали на картці відповіді і надали журі. Це і зрозуміло, ну який «розумник» не
знає 7 чудес світу? Легко подолали й другий етап, географічний, під назвою «Шість континентів». Тематика на-
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Вишгород

Знову наречений і наречена
Марта КВІТКА
ФОТО — автор і з сімейного альбому Бабишєвих
У Вишгороді живуть унікальні люди. Ми зустрічаємо їх на вулиці, проходимо повз них і навіть не здогадуємось про це. Але є така річ, як визначні дати. А
оскільки ми — люди соціальні, то декому не завжди
вдається приховати важливу подію.
е вдалося це і Надії Олексіївні Бабишєвій — ревізору міської організації ветеранів. Голова її,
Петро Григорович Жуланов, видав жартівливий
наказ по ветеранському гарнізону: «Нагородити за самовіддану працю, бездоганне служіння громадській справі
та у зв’язку з 85-річчям та 65-річним ювілеєм подружнього життя Надію Олексіївну та Івана Івановича Бабишєвих».
Жарти жартами, але якщо серйозно, то...
Что такое супружество?
Это воля и мужество.
Дисциплина солдатская
И терпение адское.
Это верх дипломатии,
Это низ демократии.
Это мудрость и знание,
Это сердца призвание.
Это счастье безбрежное,
Очень хрупкое, нежное.
В вашей власти и чести
Сохранить его вместе.
На святкуванні трьох ювілеїв (дні народження іменинників, бо обидва народились у листопаді з різницею сім
днів, та 65 років суспільного життя) у ресторані «Густо»,
де зібрались найрідніші й найдорожчі для них люди, хтось
запропонував внести прізвища найвідданіших одне одному до Книги Гінесса Вишгорода. Такої книги поки що
немає, але символічно будемо вважати, що це зроблено.
Не терпиться запитати — як вдалося зберегти подружню вірність і як взагалі вдалося дожити до таких років
без особливих проблем.
— Проблеми завжди є, — відповіла іменинниця. — І
головна — слабке вже здоров’я. Мій Ванечка погано бачить — збираємо кошти на лікування. Іван Іванович у 16
років вже понюхав пороху: учасник Великої Вітчизняної
війни, служив у зенітній артилерії, інвалід першої групи,
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... і в молодості

Календар

воював під Сталінградом і дійшов до Будапешта.
Познайомились після війни, на танцях
у с. Дмитрівка Ростовської області. Його
дівчина була подружкою Надійки, та Івана
з нею навмисно не знайомила. А Іван як
побачив Надію та почув, як вона співає,
вже не відходив від неї ні на крок.
Зустрічалися два роки, навіть не цілувались. Дівчина була з багатодітної родини — шістьох дітей піднімала мама, батько загинув на фронті. Дівоча цнотливість
цінувалась понад усе. Та й Надія перевіряла свої почуття. І раптом зрозуміла, що
без цього хлопця жити вже не може.
Під час війни і після неї сім’я пережила і голод, і холод. Про Голодомор знають не з чуток — обидва були підлітками, Щасливе подружжя нині...
коли доводилось їсти траву та картопляне лушпиння. Але видужали. Сьогодні із
фарбувала Надія Олексіївна — зібрала лише з мешканців
шести четверо живі, і старша сестра Таня теж, їй випо- кошти на фарбу.
внилось 88 років.
Її кипучу енергію, життєстійкість, доброзичливість,
Сорок років родина Бабишєвих прожила в Чечено-Ін- чуйне ставлення до людей цінують у ветеранській раді —
гушетії, у Грозному. «Кращих людей, ніж чеченці та інгуші, разом з іншими відвідує самотніх і хворих, що не можуть
немає, — переконана й сьогодні Надія Олексіївна. — Поки підвестися з ліжка. Як голова ревізійної комісії вболіває
їх не образили кровно. Та війна…» — вона махнула рукою. за кожну гривню громадської організації.
Кавказ стікав кров’ю, і син наполіг на переїзді батьків.
Залюбки співає у хорі «Ветеран» у товаристві сорока
Уже чверть віку родина мешкає у Вишгороді. До ви- інших жінок різного віку. Заспівала й у ресторані — про
ходу на пенсію Іван Іванович працював токарем шостого дідуся з бабусею, які знову поруч і знову — наречений і
розряду в автобусному парку, а вона була товарознав- наречена.
цем.
Адже 65 років спільного життя — не така часта подія,
Виростили двох синів. Старший Юрій мешкає у Києві, яка свідчить про міцність родинних вуз, твердих, як заліу подружжя Бабишєвих шість онуків і чотири правнуки. А зо. Стіл прикрашав торт (з «Харчопродторгу» від Людмимолодший Сергій живе у Росії.
ли Черв’яківської) з двома лебедями.
П’ять років тому вони побували на своїй батьківщині,
Порадувало подружжя й те, що значну частину виколи з ріднею відзначали своє діамантове весілля. їм по- тратна урочистості відшкодував депутат міської ради,
дарували величезну картину, написану олійними фарба- власник ресторану «Густо» Валерій Виговський.
ми: дві берізки завмерли біля озера.
Надія Олексіївна та Іван Іванович у зеніті життя. їм
На митниці довго передивлялися цей витвір мисте- страшно подумати про те, що хтось із них може першим
цтва, кудись телефонували, зважували. Важкувата була залишити цей світ. «Добре, якби ми пішли разом», — мріє
картина для цих немолодих уже людей. Нарешті пропус- Надія Олексіївна. — А краще, щоб іще пожили, адже життили.
тя — чудове, яким би воно гірким не було. За кожен проТепер берізки у великій кімнаті тішать подружжя що- житий день дякуємо, кожен день зустрічаємо як свято».
дня. Як радує їх усе навколо.
Може, тому і живуть так довго наші милі ветерани, в
Ділянка у Вищій Дубечні з не- яких немає секретів такого довголіття, крім одного — вевеличким парничком, без якої ^ ликої та відданої любові. Одне до одного.
Надія Олексіївна не уявляє свого життя. І на запитання, що там
Ліра
росте, відповідає: «Все». Овочі,
картопля на зиму — з власної
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
ділянки. І це — у 85 років! Чи кожен з нас здатний працювати,
І пригорнувшись до Дніпра скраєчку,
як вони, маючи за плечима таДрімає тихо в нього на плечі
кий поважний вік?
Маленьке і гарнесеньке містечко,
А ремонт у під’їзді будинку?
Де із новин — лиш осінь і дощі...
Відкриваєш металеві двері, і
До нього сни приходять теплі і ласкаві...
ноги потопають у пухкому килиА лік рокам давно вже загубивсь,
мі. Його постелила для всіх НаТа залишилися у ньому величавість
дія Олексіївна. І навряд чи стуІ благородство княжої доби.
пиш на нього брудним взуттям.
У ньому люди щирі і привітні –
Утім, поруч — віник із совочком,
Відкриті душі, люблячі серця...
кожний може прибрати за соУ барвах осені моє містечко квітне –
бою. А стіни на першому поверДарунок щедрий всім нам від Творця.
сі і підлогу з сусідкою Галею по-

Цей день в історії

24 листопада — День пам’яті
жертв Голодомору
1961 — Генеральна Асамблея
ООН вирішила перетворити Африканський континент у без’ядерну
зону
Іменини: Віктор, Максим
25 листопада — Міжнародний день боротьби за ліквідацію
насильства над жінками
Іменини: Іван, Ніл
26 листопада — День Святителя Іоанна Златоуста
Іменини: Іван, Герман, Никифор, Манефа
27 листопада
1885 — зроблено першу фотографію падаючого метеорита
Народилися:
1880 — Олександр Блок — російський поет
Іменини: Григорій, Пилип,
Дмитро
28 листопада
1919 — першу жінку — леді Астор — обрано до англійського парламенту
29 листопада

Народилися:
1825 — Жан Шарко — французький лікар, один з основоположників невропатології й психотерапії
Іменини: Матей
30 листопада
Народилися:
1810 — Олівер Вінчестер —
американський винахідник і виробник стрілецької зброї
Іменини: Григорій, Михайло
1835 — Марк Твен (Семюел
Клеменс) — американський письменник
1 грудня — Всесвітній день
боротьби зі СНІДом; День працівників прокуратури
1913 — на заводах Форда введено безперервну складальну лінію
Народилися:
1884
—
Карл
ШмідтРотлуфф — німецький художникекспресіоніст
1935 — Вуді Аллен — американський актор, кінорежисер, сценарист і письменник
Іменини: Роман, Іларіон

Коротко про різне

Васильківський хліб зіб’є ціну
Голова Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк запевнив, що хліб на Київщині не дорожчатиме. У жовтні у Васильківському районі був введений у дію
найпотужніший у Європі хлібокомбінат — незабаром там
випікатимуть 320 тонн хлібобулочних виробів, що відповідає проектній потужності.
В області триває будівництво мережі фірмових магазинів, де продаватиметься хліб за цінами виробника. Це
убезпечить споживачів від цінового свавілля столичного
«Київхлібу». До речі, Антимонопольний комітет рекомендував киянам знизити необґрунтовану вартість соціальних сортів хліба впродовж 10 днів

Ялинка з ефектом 3D
Штучка ялинка у вигляді металевого конуса, що встановлюється на Хрещатику, буде унікальною. Верхівка
— піксельна маківка з ефектом 3D, а нова комп’ютерна
программа управлятиме світодіодним оформленням
ялинки. Вночі красуня сяятиме тисяччю сонць, а вдень
буде дещо скромніша. Місяць, з 15 листопада до 15
грудня, встановлюватимуть її. 2,5 млн грн за ялинку
сплатили спонсори.

«Я не чарівник,
ще тільки навчаюсь…»
26 листопада у Москві у Палаці дитячої та юнацької
творчості почне працювати школа Діда Мороза. А вже

14 грудня зимові чарівники отримають іменні дипломи з
печаткою російського Діда Мороза і свідоцтво Московського інституту відкритої освіти про підвищення кваліфікації щодо організації дитячих ранків.
Дід Мороз, що живе у Великому Устюзі, 18 листопада
відзначив день народження.

У метро викрали понад мільйон
гривень
11 інспекторів та касирів Київського метро з березня 2010 по вересень 2011 року привласнили 1,2 млн грн
з автоматів для поповнення проїзних карток на станції
«Мінська». Зловмисники не знали, що інформація про
кількість грошей у кожному автоматі щодня дублюється
на центральний сервер управління і розрахунків. Злочин
передбачає покарання — позбавлення волі на 12 років.

Караванський стрілець
залишив сліди
Минулої суботи Ярослава Мазурка поховано у столиці. Остання експертиза довела, що саме він винний у
вбивстві трьох охоронників у торговельному центрі «Караван». Але Генеральна прокуратура не поспішає ставити крапку. За словами генпрокурора Віктора Пшонки,
«необхідно встановити всі обставини того, що трапилось, ширше розкрити особу людини, навіть якщо вона
вже мертва, — який образ життя вів, з ким контактував
тощо». Загадкою для експертів є й те, що на пістолеті
Мазурка була сітка, що уловлювала гільзи, а відтак він не
вперше йшов на вбивство.

Аркуш із зошита

Вишгород
ЗНО-2013
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України затвердило Календарний план підготовки
та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для охочих вступити до вищих навчальних
закладів України у 2013 році. Як повідомляється на
сайті Міносвіти, реєстрацію осіб для проходження
ЗНО здійснюватимуть регіональні центри оцінювання якості освіти з 4 січня до 5 березня 2013 року.
ЗНО-2013 проходитиме після завершення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. 3 червня відбудеться ЗНО з хімії; 5, 6 червня
— з української мови та літератури; 8 червня — з
іноземної мови (англійська, німецька, французька,
іспанська); 10 червня — з російської мови; 12, 13
червня — з математики; 15 червня — з географії; 17
червня — із всесвітньої історії; 19, 20 червня — з історії України; 22 червня — з фізики; 25 червня — з
біології та 27 червня — зі світової літератури. Додаткова сесія ЗНО відбудеться 4-11 липня.

24 листопада 2012 року
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Цінуйте своє
Настя НЕПОКРИТОВА, школа
журналістики ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка — Ольга
Думанська)
Прочитала про українську мову
у кореспонденції, надрукованій у
минулому часописі — і така моя
думка.
езумовно, кожен розмовляє
тією мовою, яка для нього
ближча. Я, наприклад, поважаю українську: вона — наймелодійніша, барвистіша за всі мови світу. Але
зі своїми друзями і батьками розмовляю російською. Таке відбувається,
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мабуть, тому, що мої ровесники розмовляє саме нею. Напевне, це данина
традиції, що існує ще з часів Союзу.
Серед однолітків я була б «білою
вороною», тому що підлітки спілкуються здебільшого російською. На всіх чатах Інтернету мої знайомі теж спілкуються нею з елементами англійської.
З усіх моїх друзів лише одна моя
подруга розмовляє українською, але
вона не зустрічає підтримки з боку
оточення. А я вважаю, що підлітки таким чином принижують країну, в якій
живуть. Я люблю цей вірш Сосюри:
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,

Красу її вічну живу і нову,
І мову її солов’їну.
Українська
мова
і
справді
солов’їна. Але у нашій країні важко
знайти людину, яка б не знала російської, а попитайте, скільки людей в
Росії знають українську? Впевнена,
що буде дуже маленький процент.
Переконалася у цьому, коли у Болгарії ми підійшли до російських хлопців і заговорили з ними українською.
Вони не зрозуміли жодного слова. Ми
з них покепкували трохи і перейшли на
російську.
Своїм одноліткам хочу побажати:
цінуйте свою мову.

Шануймося, бо ми цього варті Українська — житиме,
Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 8-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка — Валентина Яковенко)
День української писемності та мови
відзначають в Україні щорічно вже понад
15 років. Символічно, що він збігається з
днем вшанування пам’яті Преподобного
Нестора Літописця.
аша мова — найбільший скарб, у
якому концентруються культура,
мораль, минуле й майбутнє. Її називають солов’їною. Але чи завжди вона
звучить саме так?
Здається дивним — у своїй країні розмовляти іншою мовою. Але не для Центральної, Південної та Східної України, де переважно говорять російською або суржиком.
У Вишгороді я рідко чую чисту українську

Три —
в одному!
Катерина САТИР,
м. Вишгород,
вчителька-пенсіонерка
Як це можна в одному уроці
поєднати аж три?! Вчителька фізичного виховання із Закарпаття
Людмила Король робить це залюбки у молодших класах.
а уроці лунає музика. Ще
давньогрецький
математик Піфагор довів, що
музика після роботи або під час її
оздоровлює, підбадьорює організм. Тобто діє як приємна терапевтична процедура.
У спортзалі – дві переносні дошки. Дві команди змагаються, щоб
швидше добігти до переносної дошки і розв’язати приклад з математики (1+2=, 3-2=, 5+3=, 3+4=….); на
другому уроці — намалювати разом
квіточку чи зайчика.
Безумовно, діти на цьому уроці
рухливі, веселі і розумні.
Ось чому для них найулюбленіший — урок фізичного виховання!
Що тільки не вигадає вчитель,
який любить дітей і свою професію!
Років 30 тому у кожному класі школи
№ 2 під час уроку проводились під
музику фізхвилинки. Це попереджувало сколіоз! У кожному класі був
програвач, і класовод мав платівки
з фізхвилинками, уроками виразного читання, народними піснями…
Київський магазин «Учтехприлад» постійно забезпечував школи
необхідними посібниками. Ці уроки на платівках — практичні, ефективні, і вчитель не хвилюється, що
лінгафонне устаткування часто псується, а ремонт дорогий. Отже, багато того, що ми вважаємо «новим»,
це — забуте старе.

Н

не принижуючи інших!

Євгенія НІЛОВА,
учениця 8-В класу гімназії
«Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»,
(керівник гуртка — Валентина
Яковенко)
Якою мовою розмовляють сьогодні українці? Про це я запитала
багатьох моїх знайомих, а потім підрахувала відсотки.
иявилось, що українська мова
в нас не дуже популярна. З
опитаних мною нею розмовляють лише 16 %, у той час як російською
— 56 %, а сумішшю української і російської — 28 %.
Можливо, не на користь рідної мови

В

вплинуло те, що на початку 21-ого століття тут проживало багато російськомовних. А ще російська звична тим, що
нею написані улюблені твори класиків
літератури — О. Пушкіна, М. Гоголя, Л.
Толстого, А. Чехова, М. Лермонтова, І.
Тургенєва та інших…
Української мови немає у переліку
вимираючих. Сьогодні чимало хто створює відповідні проекти та збирає мітинги на підтримку і популяризацію української мови в усіх сферах життя. Хоча при
цьому іноді — свідомо чи несвідомо —
принижують гідність інших мов!
На мою думку — рідна мова — та,
якою людина розмовляє з дитинства,
яка для неї звична, і ніхто не має права
заборонити спілкуватися нею.

Незвичайний урок
Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 8-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка — Валентина Яковенко)
Школа — цілий світ з традиціями, звичаями та буднями, з яких
запам’ятовується найцікавіше, якісь
надзвичайно яскраві моменти. Нещодавно одним з них став відкритий урок.
давалося б, відкритий урок для
учнів — не дуже приємна подія: до
нього треба ретельно готуватися,
все добре вивчити, перебороти хвилювання.
Але цього разу йшлося про найулюбленіший
для багатьох — географію, якої нас навчає
Любов Петрівна Шемена.
У процесі підготовки до уроку в учительки й у нас було чимало цікавих ідей, які іноді
виникали спонтанно. Любов Петрівна розділила нас на шість команд. Це було легко, бо
нас у класі 30.
Нещодавно ми почали вивчати нерудні корисні копалини, а оскільки їх багато, то
кожна команда отримала тему, яку слід було
розкрити. Моїй команді дістався розділ «Будівельна сировина». Я дуже зраділа, бо гарно це знала.
Найважче було капітану. Він мав розподілити обов’язки, проконтролювати, чи все
готово, і нарешті — підстрахувати свою команду. Мені пощастило, бо всі «мої» дуже
серйозно поставилися до цього. Та і в інших
було все в порядку.
У день відкритого уроку ми дуже хвилювалися, і кожен повторював свої слова. Та
вчителька заспокоїла, сказала, що вірить у
нас. А віра — це багато. Та як же бути спокійними, коли за тобою уважно спостерігатимуть 15 вчителів не лише наших, а з різних
шкіл району?
Наша команда виступала першою. Спочатку ми розповіли про будівельну сировину, назвали її види та показали на малюнку
її позначки. Потім розказали про утворення
родовищ та знайшли найбільші з них на карті. Далі навели цікаві факти з видобутку буді-
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вельної сировини та надали власні рекомендації, не забули і про проблеми.
Цікавим був і приклад, продемонстрований на основі казки «Троє поросят», де
перше будувало дім із соломи, друге — з
дерева, а третє — з цегли, і саме останній
будинок витримав силу дмухання вовка, бо
цегла — міцний будівельний матеріал.
Потім виступали інші команди. За них я
хвилювалася ще більше, бо всі учасники —
мої друзі. Виступили вони ідеально.
Любов Петрівна з допомогою десятикласника Юрія Мазур-Федорчука продемонструвала слайд-шоу, в якому було представлено різні види нерудних корисних копалин.
Найприємніше було наостанок — «пісочна терапія», яку підготувала наш класний
керівник Мирослава Петрівна Іванишин. Як
психолог вона добре знає заспокійливу дію

ФОТО — Аліна ДОРОНІНА
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мову, хіба що від учителів. Але, коли приїжджаю до бабусі в село, насолоджуюся милозвучністю солов’їної — і від цього якось
тепло й затишно на душі. Літні люди бережно ставляться до рідної мови.
А от у школах на перерві її майже не почуєш. Тут розкошує суржик або молодіжний
сленг: стрьомно — замість страшно; круто,
я пруся — це, коли щось дуже подобається;
повний абзац — якщо справи кепські; млинець, тобто «блін» — коли щось не виходить.
На жаль, цими словами, яких не знайдеш у
словниках, вже давно нікого не здивуєш.
Але ж те, як ми розмовляємо, свідчить
про нашу вихованість, інтелігентність. Як казав відомий український поет Олесь Довгий:
«Той, хто зневажливо ставиться до рідної
мови, не може й сам викликати поваги до
себе». То що ж виходить — ми не поважаємо
самі себе?..

піску. А це нам було ой, як потрібно!
Ми з Вікою Нижник зробили малюнок
простим олівцем, не домовляючись, яким
буде сюжет. Далі покрили клеєм і посипали піском кольорів веселки. У нас вийшов...
безлюдний острів. Та головне — не сам малюнок, а взаємодія піску з руками. Саме в
цей час ми заспокоюємося. І це спрацювало,
бо хвилювання після виступу відразу зникло.
До речі, «пісочну терапію» застосовують
для дітей віком від двох рочків, аби в них краще розвивалася дрібна моторика. Це допомагає також зрозуміти власні почуття і переживання, розвинути творчі здібності, сприяє
підвищенню самооцінки.
Та повернусь до уроку. Він удався! І за це
всі ми вдячні вчителям. Нам так сподобалося, що вже готові влаштовувати такі незвичайні уроки хоч щотижня!
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Народний диспансер у Пущі-Водиці
— У нас багато нової дитячої літератури, — розповідає бібліотекар Олена Нижник. — Тому діти —
постійні відвідувачі бібліотеки, хоча сьогодні спостерігається інша тенденція — читають менше, грають
у комп’ютерні ігри більше. Багато книг залишають
напам’ять про своє тут перебування діти й батьки.
Але головне в диспансері — піклування про
здоров’я дітей й дорослих.
— У поліклініці працюють 10 лікарів вузької спеціалізації, 10 медичних сестер, — розповідає завідуючий
поліклінічно-консультативного відділення Вадим Жежера. — У дитячому стаціонарі ще 10 вихователів. На
харчування витрачається щодня 36 гривень на одну
дитину. Воно різноманітне і калорійне, для хворих дітей — дієтичне. Щодня — соки та свіжі фрукти.
— Дуже вдячна медикам диспансеру, — ділиться
своїми враженнями вчитель-логопед Демидівської
спеціалізованої школи Ольга Ситенок. — Привезла
Марта КВІТКА
сина Назара з гострими болями у шлунку, а вже через
ФОТО — автор
тиждень стан хлопця нормалізувався. Водночас і сама
вирішила обстежитись.
ДЗ «Український диспансер радіаційного захисПочала з відділення спектрального вимірювання радіту населення МОЗ України» відкрито у рік аварії на аційного фону в організмі. Інженер Микола Тюпищєв заЧорнобильській АЕС — 1986 року. Тут надають без- спокоїв: «Показники нормальні».
коштовно амбулаторно-консультативну допомогу
Але буває навпаки. Обслідував пару з Рівненської обдітям та дорослим, а також стаціонарну — дітям від ласті. У чоловіка радіаційний фон нормальний, у жінки —
1-го до 18 років, що постраждали внаслідок аварії на вищий за норму. Виявляється, вона — любителька грибЧорнобильській АЕС. Діти перебувають у диспансері них страв.
21 день.
— Щодо лісових грибів, то краще їх не споживати, —
Розташований диспансер у мальовничій місце- переконаний Микола Сергійович. — Адже радіація в орвості, в оточенні лісу — на 16 гектарах. Це справжня ганізмі здатна спровокувати чимало хвороб, у тому числі
курортна зона з чистим повітрям, казковою тишею, й рак.
що сприяють видужанню. З історії відомо, що збудуПацієнтів з високим радіаційним фоном направляють
вали цей притулок для бідних київські меценати ще до радіаційного Центру у Києві, де є і стаціонарне віддіна початку ХІХ століття. До диспанселення для дорослих.
«Кожен має право на охорону
ру тут був дитячий санаторій.
За результатами лабои добре знаємо свої права, здоров’я, медичну допомогу та ме- раторних досліджень встаадже недарма українська Кон- дичне страхування. Охорона здоров’я новлюється діагноз. Допоституція вважається однією з забезпечується державним фінансу- магають лікарям у цьому
кращих у світі. Однак чим більше хворі- ванням… держава створює умови для функціональні прилади з
ємо, тим більше витрачаємо грошей — ефективного і доступного для всіх гро- спектрометрії,
електрото на аналізи (у Києві тепер мало не на мадян медичного обслуговування. У кардіографії, електроенцекожному кроці платні лабораторії), то на державних і комунальних закладах охо- фалографії, реовазографії,
спеціальне обстеження навіть у районних рони здоров’я медична допомога нада- ультразвукового обстеження
поліклініках і лікарнях. Але за умови, якщо ється безоплатно; існуюча мережа та- серця і судин, щитовидної
гроші є. Якщо є тільки пенсія та зарплата, ких закладів не може бути скорочена…» та молочної залоз, органів
яку подекуди ще й затримують, нам зали(Ст. 49 Конституції України) черевної порожнини, малого
шається сподіватися тільки на долю.
тазу, статевих органів у хлопТож диспансер у Пущі-Водиці особисчиків.
то для мене був відкриттям. Якщо відразу після аварії у
Тут роблять лабораторні обстеження — біохімічний,
ньому надавали медичну допомогу лише ліквідаторам загальний, імунологічний аналізи крові, визначають гораварії на ЧАЕС, інвалідам-ліквідаторам, тапереселиним мони щитовидної залози, досліджують сечу.
із 30-кілометрової зони радіаціонного забрудення, то теПрофіль стаціонару: хвороби ендокринної, нервової
пер всім, хто має посвідчення мешканця зони радіаційно- та системи кровобігу, органів дихання і травлення. Лікуго забруднення. Тобто у диспансері свідомо розширили ють не тільки медикаментами, а й використовують фітоколо відвідувачів.
терапію, ЛФК, масаж.
Особливу увагу тут приділяють дітям. Для них — спеДля консультацій до диспансеру запрошують спеціальні, збудовані ще минулого віку корпуси з високими ціалістів вузького профілю. Приміром, по середах веде
стелями, п’ятиразове харчування, амбулаторне обсте- прийом ендокринолог, кандидат медичних наук Анатолій
ження і лікування, філія Національної бібліотеки для дітей Чабан.
з величезним книжковим фондом і підручниками.
— Єдине, що може стримувати потік пацієнтів, — зі-
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знається Вадим Жежера, — віддаленість диспансеру від
Києва і не зовсім вдале транспортне сполучення. До нас
можна дістатися трамваєм № 12 з Контрактової площі
або площі Шевченка, автобусом № 30 з Академмістечка у
столиці до зупинки «Міська» у Пущі-Водиці, або власним
транспортом — від ресторану Ель-Гаучо у Пущі-Водиці
праворуч. Наш телефон: (044) 431-84-52.

НА ФОТО:
1 — один із корпусів диспансеру
2 — у бібліотеці
3 — Вадим Жежера
4 — поробки юних пацієнтів (ялинка орігамі)
5 — Ольга Ситенок з Демидова та Микола Тюпищев
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1

Світлофор
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Тиждень безпеки руху Рослини проти діабету

В’ячеслав КОСУН,
державтоінспектор
ВДАІ Вишгородського РВ,
старший лейтенант міліції
Із метою попередження та профілактики дорожньо-транспортного травматизму, у рамках Всеукраїнського тижня
безпеки дорожнього руху проведено цільові профілактичні заходи «Увага! Пішохід на дорозі!», «Мобільний телефон» та
«Ремінь безпеки».

П

ротягом 10 місяців цього року у 82
ДТП загинуло 15 людей, травмовано — 100. Усього ДТП без потерпілих — 444. Минулого року за поточний період
— 42 ДТП (загинуло 10, поранено 49 осіб). Загалом без потерпілих — 297 ДТП. Виріс рівень
ДТП за участі дітей.
Для того, щоб на наших дорогах був порядок, слід всім учаснику дорожнього руху
— дотримуватися Правил дорожнього руху,
бути взаємовічливими та поважати один одного на вулицях і дорогах!

Натщесерце ранком з’їсти сирими п’ять
квасолин.
***
Дві столові ложки сирої гречки залити
склянкою кефіру і ранком випити натщесерце. Після цього дві години не їсти.
***
Заварювати гілля шовковиці і пити протягом дня.
***
Дві-три ст. ложки сухого лушпиння бобів
залити 0,5 л окропу і настоювати у термосі

Рецепти
читачів

шість годин. Процідити. Приймати тричі на
день за 20-40 хвилин до їжі.
***
Відварити протягом 10-15 хвилин дві ст.
ложки подрібненого лушпиння квасолі у двох
склянках води, охолодити. Приймати по півсклянки 2-3 рази на день за 30 хвилин до їжі.
Відвар вживати 4-6 тижнів.
***
При діабеті допоможуть такі рослини, як
бузина, суниця, льон, горіх, сушениця, чорниці.

Людина

Вишгород
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Журавлині крила Душевні акварелі Галини Андрусенко
На жаль, роки — не журавлі. Вони не повертаються із вирію. А так хотілося б, щоб журавлині крила ніжно торкнулися і стерли сліди часу з обличчя та
душі таких порядних людей, трудівників, самовідданих вчителів, як Ангеліна Петрівна Шевченко,
яку із 90-річним ювілеєм щиро вітає колектив середньої школи № 2 міста Вишгорода — Вишгородської районної гімназії
«Інтелект».
Шановна наша ювілярко!
Ми бажаємо Вам міцного
здоров’я,
безмежного щастя,
тепла і достатку, віри й
оптимізму!
Не будем підраховувать
літа,
Полічим краще добрі спраЮвілей
ви Ваші,
Хай Вам сьогодні радість розквіта,
Хай кожен добре слово скаже.
Ну, а роки — пливуть у далину…
Нехай пливуть, Ви їх не помічайте,
А щедрих друзів, люблячу рідню
У доброму здоров’ї зустрічайте!

Конкурс

До речі, Благодійний фонд оголошує конкурс дитячого малюнку
«Вишгород очима дітей». Роботи прийматимуться до 1
червня 2013 року за адресою: просп. Т. Шевченка, 7-а,
тел: (04596) 524-25. А на День захисту дітей визначать
кращі роботи. Переможці отримають цінні подарунки.

Після екскурсії

Анна ЖИЛА

Виставка

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

На стінах — картини, написані
аквареллю. У її роботах Вишгород, як на долоні: такий спокійний, теплий та рідний.
листопада у Благодійному фонді святої княгині Ольги у дружній родинній атмосфері відбулась виставка
робіт вишгородчанки Галини Андрусенко, приурочена до її 75-річчя.
Вітали Галину Борисівну вихованці міського центру творчості «Джерело»: колектив «Співаночка» під
керівництвом Валентини Демочко
— запальними українськими піснями, Юля Негоденко та Марійка Джунь
продекламували вірші про Вишгород, а Аня Степанова з гуртка «Золоті
ручки» (керівник Олена Кольвах) —
подякувала за творчість. Президент
Благодійного фонду Володимир Малишев вручив іменинниці подяку та
пам’ятний подарунок. Поетеса Ольга
Дяченко присвятила ювілярці ось такі
віршовані рядочки:
Гостей вітають краєвиди рідні,
Наш Вишгород цвіте на полотні,
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Мов оживають стежечки завітні,
Пливе минуле й нинішнє в човні.
Ота хатинка батьківська в садочку
В дитинство веселково повела.
Сльоза сяйне в маленькому слідочку,
Дніпрова хвиля спогад заплила.
Стільки добрих слів, увага та гарні букети
розчулили Галину Андрусенко.
Жінка щиро подякувала усім за таке свято,
запевнила, що це —найкращий день народження, та пообіцяла наступного року порадувати більшою кількістю робіт.

Господар заповідника

Інна ШУБКО,
директор ВРГ «Інтелект»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Життя хтось проживає тихо, спокійно, піклуючись лише про особисті блага та статки. Інші сповна
віддають себе служінню справі,
державі, народу. До таких належить
й Іван Петрович Вікован. Саме він
був одним з ініціаторів будівництва
нового приміщення нинішнього Національного
музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році», вміло
координував роботу будівельників і
художників-оформлювачів, всього
колективу загалом, що дало змогу
за два роки побудувати і відкрити
музей до 50-річчя визволення м.
Києва. І сьогодні, на посаді директора, він ніколи не знає спокою, постійно перебуває у русі, дбає про
те, щоб цей музей був найкращим,
поповнювався новими цікавими
експонатами, щоб серед його відвідувачів обов’язково було якомога
більше дітей.
тільки зроблено на території
комплексу лише останнім часом: до 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні зведено
каплицю Георгія Побідоносця — тепер усі бажаючі можуть помолитися за
упокій душ воїнів, які загинули на полі
бою, померли від ран або спочили за
ці 67 років; коли у всіх країнах Європи
відзначають День Пам’яті жертв Другої світової війни, відкрито монумент
«Символ Миру» на Європейській вулиці
скульптур; 25 червня 2010 року зведено пам’ятник воїнам-мотоциклістам. У
залах музею експонуються стаціонарні
та тимчасові виставки. У вітринах другого поверху — справжні речі, мундири, зброя та документи тих, хто в 1943
році форсував Дніпро, визволяв Київ.
На третьому поверсі виставка «Уніформа, зброя та спорядження часів Другої
Світової війни». Тут чимало унікальних
експонатів. У музеї в різні часи працювали виставки: «Війна через приціл кулеметів» — знайомила відвідувачів із
модернізаціями станкового кулемету
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Екскурсію проводить заслужений працівник
культури УкраїниУкраїни Іван Вікован
«Максим», історією його створення, та
виставка інсталяцій «Відлуння війни»
— були представлені особисті речі, залишки спорядження, зброя радянських
та німецьких солдатів (ці залишки пошукові загони Вишгородського району
більше десяти років збирали на місцях
боїв Великої Вітчизняної); приголомшливою була виставка «Пам’ять Бабиного Яру».
Щиро переймається Іван Петрович
долею музею-заповідника «Битва за
Київ у 1943 році». Це помітно відразу,
якщо просто пройтися заповідною те-

У музеї раді кожному відвідувачеві

риторією. Навесні тут буяє різнобарв’я
тюльпанів (до речі, висаджують їх самі
співробітники музею разом зі своїм директором), а восени гаряче полум’яють
чорнобривці. В усі пори року територія музею доглянута. Усе чисте і пофарбоване, як у доброго господаря на
подвір’ї. Кожна одиниця техніки наче
щойно з конвейру. Зачаровує алея
Пам’яті, тут перехоплює подих.
Не лише високий професіоналізм
характерний для Івана Петровича. Не
менш важливі його організаторські
здібності, вміння ладнати з людьми та

працювати з командою однодумців.
Вимогливий, справедливий, — так говорять про нього підлеглі. Шанують за
людяність.
Нещодавно працівники гімназії «Інтелект» та міжшкільного навчально-виробничого комбінату побували на екскурсії в музеї — це був подарунок Івана
Петровича на честь 35-річчя нашого навчального закладу. Всі ми були вражені
тим завзяттям та ентузіазмом, з якими
він розповідав про своє дітище — музей.
Недаремно у народі кажуть, що дерево
пізнають за плодами, а людину — за
справами. Саме вони розкривають сутність людини. Адже якщо працюєш з душею та самовіддачею, то й результат не
забариться. Кількість відзнак та нагород
цієї людини можна перерахувати, але
те, що він зробив та й зараз робить, оцінити навряд чи можливо тільки званнями. А зробив він багато по-справжньому
потрібних справ, присвятив роки свого життя збереженню пам’яті загиблих
героїв. У наш час не кожен так зможе.
Слухаєш Івана Петровича і розумієш,
що кожне його слово, кожен жест — це
щире вболівання за музей.
Низько вклоняємось Вам, Іване Петровичу, за добру, святу справу, якій Ви
присвятили життя і яка є прикладом для
нинішнього та майбутнього поколінь.

Мозаїка

16 24 листопада 2012 року
Олександр ЧЕРТКОВ,
президент ГО «ВМФК»

ФізкультУРА

Тренери —
спортсмени
Олександр КОЧЕТКОВ, тренер
Минулої суботи у Броварах відбувся чемпіонат Київської області з легкої атлетики серед
ДЮСШ учнів 1998 р. та відкриття зимового
сезону. Змагання — особисто-командні, підсумки підбивали ще з чотирьох направлень:
спринт (60 м, 300 м, 60 с/б), витривалість (600
м, 1 000 м, 2 000 м, 3000 м сп/х), стрибки в довжину, висоту, потрійні та штовхання ядра.
анеж нагадував великий мурашник. Виборювати першість прибули хлопці та дівчата зі всієї Київщини (і юні легкоатлети
з Чернігівщини). У кожному секторі точилася запекла та безкомпромісна боротьба. Учні Вишгородської ДЮСШ не залишались осторонь цієї спортивної події і ще раз довели, що варті того, аби з ними
рахувалися, як з гідними конкурентами. Кращі результати: Ян Федоренко, Юрій Шеремет, Ольга Кочеткова, Каріна Єрмоленко, Каріна Петрова, Анна
Демченко — вони посіли друге загальнокомандне
місце (з 39 команд).
У змаганнях на витривалість Максим Дорошенко, Каріна Єрмоленко, Михайло Соколюк, Ілля Чернишов зайняли восьме місце.
Стрибуни зайняли шосте місце (Ольга Кочеткова, Юрій Шеремет, Каріна Петрова, Анна Демченко, Ян Федоренко, Ілля Возний, Катерина Негеля,
Вадим Табачинський).
І хоча це був перший старт сезону, і, звичайно,
не все вийшло так, як хотілося, наші легкоатлети
виступили досить успішно.

М

Знай наших

Вишгород

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Минулого тижня у Тернополі відбувся Всеукраїнський відкритий чемпіонат з
Кіокушин-кан карате серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих. На змагання найвищого
рівня в Україні були запрошені
не лише бійці федерації-організатора, а й з інших версій Кіокушин карате, а також
каратеки з Росії та Білорусі.
Кількість учасників сягнула
майже 300!
ля вишгородських каратек це були найважливіші змагання року! Наша
ціль — увійти до збірної України та
поїхати на чемпіонат світу. Вишгородська міська федерація цей план
виконала на п’ять з плюсом! Серед
дев’яти каратеків нашої команди
семеро зайняли призові місця:
Бронзові медалі здобули:
Дмитро Віниченко, Богдан Ялагузян («Куміте» та «Ката»), Георгій
Долінін (серед юнаків 18 років до
60 кг).
Срібні медалі:
Арсен Триморуш (ЗОШ №1),
Володимир Сергєєв (гімназія «Інтелект»).
Золото вибороли:
Святослав Сахаров, Олег Бондар.

Спонсорам

Щоб завоювати Москву,
потрібна ваша допомога

Д

«Наша мета — збірна України та чемпіонат світу!»
Майже всі члени команди здобули високий результат. Особливо троє
наших каратеків, які за результатами
змагань увійшли до збірної України:
Святослав Сахаров, Олег Бондар та
Володимир Сергєєв.
Двобої були дуже складними, особливо у Святослава Сахарова, який у
другому поєдинку зустрівся з росіянином — минулорічним призером світу.
Ніхто і не чекав, що Святослав переможе. Але настрой та правильна тактика,

Шоу на паркеті

здібний учень, віра тренера та батьківська підтримка зробили свою справу,
і в напруженому поєдинку Святослав
виборов перемогу! Наступні двобої він
теж провів упевнено.
Щиро вдячні батькам наших учнів,
які плідно співпрацюють з федерацією,
і шукаємо спонсорів та меценатів: увійшовши до збірної України троє наших
хлопців вже через два дні після змагань
почали підготовку до чемпіонату світу у
Москві (Росія) 7-8 грудня цього року.

Дорога сестричка
і кума Танюшка!
В цю приємну
світлу мить
Хай поруч будуть
рідні люди,
Хай завжди
посмішка блищить
І кожен день
щасливим буде.
Сестра Оксана
і її сім’я — Сербіни

Анна ЖИЛА
ФОТО – архів «Клерико», спеціально для «Вишгорода»

У минулі вихідні в КНЕУ ім. В. Гетьмана відбувся чемпіонат України з танцювального шоу та міжнародний фестиваль сучасної хореографії «Непросто Танці-2012». Високий рівень танцювального мистецтва продемонстрував і вишгородський колектив «Клерико» під
керівництвом Ольги Пінчук.
номінації «СЕТ юніори формейшн» вишгородські танцівники стали
лауреатами ІІ ступеню за композицію «Гараж»; лауреатами І ступеню у номінації «Народний танець дорослі формейшн» (композиція «Дівчата можуть і гопак»); лауреатами І ступеню за композицію «У полоні води» – номінація «СЕТ дорослі формейшн». Керівника та хореографа
колективу Ольгу Пінчук та Аліну Кульбабу відзначено подяками.

У

Вітання

Нашим танцівникам вручено спеціальний приз
– сертифікат на участь у Всеукраїнському хореографічному фестивалі «Різдвяний бал» у Харкові.
«Непросто Танці» зібрали понад 1000 танцюристів, педагогів і просто любителів сучасної хореографії із України, Росії, Австрії.
Але фестиваль відрізнявся не тільки кількістю
учасників, а й рівнем виконавської майстерності, чіткою роботою реєстраційної комісії, точним
регламентом, хорошими призами, професійним
журі та затишною, святковою атмосферою. До
складу журі увійшли: Крістіна Шишкарьова, Інна
Мазуренко, Ольга Буксікова, Тамаз Єрьомін, Ріда
Рожді.
Захід транслювалося у режимі он-лайн на національному інтернет-порталі Udance.
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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