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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Як назвати проспект
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Загорожа від наркоманів
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Прокурорський реєстр

Де впав — там і ховали
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У міськраді

Вісім рішень
позачергової сесії
Вікторія ШМИГОРА

Пам’яті жертв голодоморів

Свічок вогні святі та поминальний хліб

23 листопада на позачерговій XVII
сесії Вишгородської міської ради VI
скликання розглянуто вісім питань.

Внесено зміни до рішення Вишгородської міськради від 29.12.2011 р. № 9/2
«Про Вишгородський міський бюджет на
2012 рік».
Затверджено звіт щодо використання коштів цільового фонду Вишгородської
міської ради за 10 місяців цього року та
розпорядження міського голови й рішення
виконкому. З цих питань доповідала начальник бухгалтерсько-фінансового відділу
Вишгородської міськради Наталія Сакевич.
Комунальна власність поповнилася —
автомобіль МДКЗ-20 на базі самоскида
КАМАЗ-55111 передано на баланс КПЖ і
КГ від Головного управління капітального будівництва КОДА. Враховано фактичні
витрати із капітального ремонту по вул. М.
Ватутіна у сумі 3 607 983 грн.
З подання заступника міського голови Олексія Данчина затверджено порядок
залучення, розрахунок і використання пайових коштів щодо розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
Віктор Решетняк: «Очевидці кажуть, що тут, біля старого цвинтаря, у загальних могилах закопані безіменні Вишгорода (див. стор. 4, 5);
Далі на стор. 3
українці, які померли мученицькою голодною смертю»
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Офіційно

Про пайову участь > 4-5
А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Шановні читачі!
Розпочалась передплата
на 2013 рік
Індекс газети «Вишгород» у
Каталозі місцевих періодичних
видань 40007
1 місяць – 6,70 грн + послуги
пошти (п. п.);
3 – 20,10 грн + п. п.;
6 – 40,20 грн + п. п.;
1 рік – 80,40 грн + п. п.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку №
10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок – п’ятниця, з 8:30 до
12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел:
(04596) 54-349

Презентація

I

Імідж регіонів

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

27 листопада у Вишгороді відбулась ініційована керівником Громадської приймальні Вишгородського осередку Партії регіонів Марією Дем’янчук презентація книги
«Відновлювальний ресурс» та зустріч з її автором журналістів місцевих ЗМІ, працівників районної бібліотеки та
громадськості.
втор тритомника «Національна ідея», книг «Національні інтереси» та «Американська мрія » (про пріоритети
розвитку села), публіцист Володимир Чередниченко
розповів, що новою книгою починає серію нарисів про особистостей України. Перша ластівка — «Восполняемый ресурс»
(російською мовою), «Моноліт», Дніпропетровськ, 2012 (304
стор.) — про Київщину та її очільника Анатолія Присяжнюка.
Відстаюча область із 23-го місця вийшла у лідери після перемоги на президентських виборах 2010 року Віктора Януковича. У рази зросли інвестиції, підвищено урожайність зернових,
збільшено поголів’я великої рогатої худоби, будуються сучасні
елеватори та свиноферми, птахофабрики, комбінати дитячого
харчування, зводиться доступне житло, а на берегах Дніпра —
міні-порти, перевантажувальні комплекси.

Кілька розділів присвячено Вишгородщині, окремий —
Вишгороду, місту, де, зокрема, проводяться рейтингові міжнародні змагання «Формула-1 на воді».
Книга ілюстрована фотографіями-малюнками В. Левина.

А

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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1 грудня

Соціум

2012 року

Пишемо разом

Обмеження для єдинщиків
при співпраці з юрособами

Книга пам’яті. Чорнобиль
За сприяння Вишгородської
районної державної адміністрації
та Вишгородської районної ради
— з ініціативи громадської організації «Рада ветеранів ГУ МНС
України у Київській області» — у
Вишгородському районі розпочато збір матеріалів для видання
збірки «Книга пам’яті. Чорнобиль».
Копії документів, спогади,
фотоматеріали, творчі доробки
та інше (зокрема — пропозиції)
просимо надавати за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,

1, каб. 91. Тел: (04596) 54-443.
Електронна пошта: vyshgorodvp@ukr.net.
Оргкомітет

Сигнали служби 101

Вишгород

?

Чи має право фізична особа — платник
єдиного податку другої групи продавати товар юридичній особі?

Відповідає Оксана НЕДІЛЬКО, завідувач
сектора взаємодії із ЗМІ та громадськістю:
— Згідно із п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, платники єдиного податку другої групи
— це фізичні особи-підприємці, які здійснюють
господарську діяльність з надання послуг, у
тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного
господарства за умов, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових
відносинах, одночасно не перевищує 10; обсяг

Небезпека на висоті
Віталій ТАРАЗЮК,
ст. інспектор Вишгородського
РВ ГУ Держтехногенбезпеки
У листопаді 2012 року працівники Вишгородського РВ ГУ
Держтехногенбезпеки у Київській області перевірили протипожежний стан житлових
будинків підвищеної поверховості та висотних, що перебувають на балансі ОСББ. Стан
цей — жахливий.

Т

ДПІ

доходу не перевищує 1 000 000 грн.
Дія цього підпункту не поширюється на
фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди
та оцінювання нерухомого майна (група 70.31
КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.
Враховуючи зазначене, платники єдиного податку другої групи не мають права
здійснювати господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, юридичним особам — неплатникам єдиного
податку. Проте обмеження щодо продажу
товарів платниками єдиного податку другої групи юридичним особам законодавством не передбачено.

Народний контроль

ак, автоматична пожежна сигналізація несправна, а димовидалення —
непридатне до використання. У
системах внутрішнього протипожежного водопостачання не вистачає тиску для гасіння пожеж
на верхніх поверхах, тому що насоси протипожежного водопостачання вимкнені.
Все це може призвести до
тяжких наслідків та загибелі людей у разі виникнення пожежі.

«Гаряча лінія» — цілодобово
Прес-група УСБУ
в Київській області
Важлива складова боротьби з
корупцією — співпраця з громадськістю. Про факти корупції з боку
посадовців та службовців державних органів Київської області
можна повідомити за номером
(044) 281-53-02.

І

нформацію обов’язково перевірять. За результатами перевірки, згідно з чинним законодавством України, Управлінням СБУ в Київській області вживатимуться відповідні заходи
щодо зловмисників. Телефон довіри працює цілодобово.
Прийом громадян керівництвом Вишгородського МРВ УСБУ в Київській області (м. Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 9) — щоп’ятниці, з 14:00 до 16:00.

Коротко про різне

Допливли до семи медалей
На європейській першості з плавання на короткій воді у французькому місті Шартр вищу ступінь
п’єдесталу двічі зайняла киянка Дарина Зевіна. Вона
виграла стометрівку на спині, а на дистанції 200 метрів встановила новий рекорд Європи.
На дистанції 1500 метрів другим з особистим рекордом фінішував українець Сергій Фролов. Доплив до
медалі й Ігор Борисюк — на 200 метрів брасом він другим торкнувся бортику. Андрію Коваленку дісталась
бронза. Серед жінок третьою стала Анна Дзеркаль, а
фінальну крапку у виступах «синьо-жовтих» поставив
Андрій Говоров — на 50-метрівці він фінішував третім.

Швидка поспішає небом
У Вінницькій області для транспортування хворих
курсують літак АН-2 і вертоліт Мі-2, що дозволяє рятувати значну кількість хворих. Щоправда, один політ
вертольоту коштує близько 8 000 грн, але у бюджеті
закладено 600 тисяч грн на цю послугу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів
України. Лише у жовтні він зріс на 36%, або на 8,822
млрд грн.

135 рейсів — до зимових свят
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на
новорічні й різдвяні свята — 135 рейсів, зокрема в західному напрямку — 105 рейсів.

На початку грудня — із снігом
Починаючи з 2-3 грудня Україну вкриє сніг, а на дорогах очікується ожеледиця, що створить проблеми
для комунальників та автомобілістів.

Український фільм отримав Гранпрі на фестивалі у Таллінні
На дванадцятому кінофестивалі «Темні ночі»
(POFF) у Таллінні Гран-прі програми EurAsia отримав
фільм «Будинок з башточкою» Єви Нейман (Україна)
про жахи війни очима дитини.

Термінал під Одесою
У порту «Південний» готуються приймати танкери
із зрідженим газом. Будівництво LNG-терміналу, яке
планують завершити у 2014 році, оцінюється майже у
мільярд євро і розширить географію поставок блакитного палива на Україну.

Замість російського газу —
туркменський
Україна в січні-жовтні 2012 року скоротила транзит
російського газу до 69,196 млрд куб. м, що 20,2% менше показника за аналогічний період 2011 року і планує
отримати газ з Туркменії.

У Європі розмірковують
За підписання Угоди про асоціацію з Україною висловлюються Чехія, Литва, Польща та Словаччина. У
той саме час Швеція, Фінляндія, Данія та Нідерланди
виступають із закликом заморозити це питання. Ці
країни висувають жорстку вимогу для угоди – свободу екс-прем’єру Юлії Тимошенко та реформу судової
системи.

Дірка в Держбюджеті більшає
Дефіцит Державного бюджету України в січні-жовтні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011
року збільшився у 2,6 раза — до 33,203 млрд грн.

Обладнання для лікарні
Центральна районна лікарня у Вишгороді отримала нове обладнання на 109 тисяч гривень
Бронхоскоп наданий меценатським коштом. Відтепер мешканцям одразу кількох районів Київщини
більше не доведеться їздити до Києва на діагностику
або через складнощі під час вагітності.
Новий електрохірургічний апарат значно полегшить складні пологи, електричний відсмоктувач допоможе у роботі хірургам.

У Китаї — новий очільник
Місце голови КНР Ху Цзиньтао, який 10 років обіймав найвищу посаду у державі, зайняв його заступник Си Цзиньпін, який має репутацію непримиренного
борця з корупцією, миротворця та прагматика. Він керуватиме Китаєм найближчі 10 років. Народився він в
1953 році, у престижному університеті Цинхуа вивчав
хімічні технології, а з 1982 року — на партійній роботі.
Політик одружений другим шлюбом на співачці Пен Ліюань. Їхня дочка навчається у Гарвардському університеті.

Швеції не вистачає сміття
Швеція переробляє практично усе власне сміття і
у пошуках сировини звернулась до сусідів. Вони постачатимуть 800 000 тонн сміття на рік — найбільше
припадає на Норвегію. їй дешевше переправляти свої

відходи до Швеції, ніж утилізувати їх самостійно.
Шведи мріють налагодити імпорт сировини з Італії,
Болгарії, Румунії і країн Прибалтики, які завалені звалищами і не мають достатньої кількості переробних
підприємств.

Щоб врятувати каву...
Аравійські кавові дерева, від яких отримують зерна
сорту арабіка, можуть зникнути з Африки у найближчі
70 років — попереджають британські вчені. Відбудеться це через постійне вирубування лісів, вплив шкідників і хвороб, скорочення чисельності птахів, які сприяють розповсюдженню насіння рослин. Щоб врятувати
улюблену каву, експерти пропонують створити заповідники у місцях поширення кавових дерев.

Дозвільні центри під контролем
Відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» на Київщині
дозвільні центри запрацювали за принципом «єдиного вікна» з січня місяця.
На засіданні колегії Київської обласної державної
адміністрації йшлося про забезпечення їх роботи дозвільних центрів області з видачі документів дозвільного характеру.
Голова КОДА Анатолій Присяжнюк вкотре наголосив, що за роботу дозвільних центрів на місцях особисто відповідають голови райдержадміністрації та
мери міст.
У регіоні сьогодні працює 38 дозвільних центрів. До
55 державних адміністраторів, з початку року до державних адміністраторів звернулися 79 973 суб’єкти
господарювання. Видано 40 653 документи дозвільного характеру, надано 36 401 консультацій, зареєстровано 1 059 декларацій.
Наразі триває забезпечення повноцінного впровадження у сферах дозвільної системи, ліцензування,
державної реєстрації та інших сферах систем електронного документообігу.

Наше місто

Вишгород

(Початок див. на стор. 1)
задоволено протести прокурора Вишгородського району № 123 від 22.10.2012 р. на рішення міськради № 5/6 від 17.05.2011 р. «Про
затвердження Порядку сплати забудовниками
пайової участі (внеску) у створенні соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода» й № 124 від 22.10.2012 р. на рішення виконавчого комітету Вишгородської міської
ради № 270 від 18.10.2007 р. «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)».
Про свою поїздку до Франції звітував перед
депутатами Вишгородський міський голова.
Віктор Решетняк торкнувся і своїх чисельних
зустрічей із громадою впродовж трьох осінніх
місяців, проблем вишгородців, планів і перспектив, а також закликав обранців міської громади
відзвітуватись перед виборцями за виконану у
2012-му році роботу.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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«Ні року — без змін, — наголосив мер Вишгорода. — Стратегія міста є, напрямки визначені
— і ми рухаємось уперед».
Поточна робота міського депутатського
корпусу і міських комунальних підприємств —
це міські і внутрішньобудинкові мережі, безпечні і чисті дороги, освітлення, сквери, парки,
пам’ятники, алеї, транспорт, дитсадки, школи,
центри творчості, спортмайданчики, словом,
усе, з чого складається зручне життя кожного
вишгородця.
«Не сумніваюсь, що ви, як і я, живете майбутнім Вишгорода. Керівництво Київської області, особисто голова Київської ОДА Анатолій
Присяжнюк, а також його перший заступник —
представник нашої громади у Верховній Раді
України Ярослав Москаленко обласними коштами підтримують наші ідеї звести льодовий палац, легкоатлетичну арену, ландшафтний парк,
убезпечити транспортні розв’язки відеоспостереженням тощо. А головне — зробити Вишгород
містом обласного значення. Це потрібно людям,
це — нові перспективи міста та його мешканців.»

Презентація без поета

Пам’яті Івана Гончара
Марта КВІТКА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Останню свою збірку віршів «Запалимо свічки» Іван Несторович Гончар планував представити вишгородській громаді до 80-х роковин
Голодомору. Приніс до районної бібліотеки до
півсотні екземплярів, щоб ця книжечка була у
кожній бібліотеці району. Потім разом з завідуючою відділу обслуговування читачів Галиною
Дмитренко обговорили майбутній сценарій.
Але не судилось… Раптово зупинилось серце
поета.
листопада, на сороковий день, за традицією згадали про Івана Несторовича його рідні та близькі. Не забули й
друзі. І саме до 80-ї річниці Голодомору у районній
бібліотеці влаштували вечір його пам’яті «Запалимо
свічки».
Ініціатори – голова районного товариства репресованих і політв’язнів Надія Романів та працівники
Вишгородської ЦРБ.
Наче відомі істини звучали з вуст Надії Богданівни про Івана Гончара – як вперше був заарештований і отримав суворий вирок, а потім — реабілітований. Вона розповідала й про таке, про що й не
здогадувались його товариші , але що відгукнулося
у його поетичних творах.
У читальному залі, крім старшокласників Вишгородської ЗОШ № 1, були присутні й товариші по
нещастю: 91-річний житель с. Нові Петрівці Давид
Степанович Бадун, який приїхав на презентацію
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сам, та вишгородчанка Віра Цебенко (із своєю подругою).
Прийшла до бібліотеки з букетом осінніх квітів і
кетягами калини й давня шанувальниця І. Гончара,
вишгородська поетеса і народна майстриня Ольга
Дяченко. Її експромт був, як завжди, блискучим і
хвилюючим:
Запалим свічку. Схилимось в журі.
Вуста поета вмовкли на півслові.
Йому не пити роси на зорі,
Не відшукати зернятка в полові…
На присутніх дивилися проникливі очі Івана Несторовича — велику фотографію з крихітного портрета зробили в редакції газети « Вишгород». Поет
був поруч. Поет був з нами. Біля фото червоніла
калина – символ України, улюбленої і прекрасної,
сильної і непереборної, заради якої не жалів свого
життя Іван Несторович ні у роки своєї молодості, ні у
роки повернення з таборів, ні на своєму шляху, всипаному тернами.
На вечорі пам’яті виступили ведучі Галина Дмитренко та Юлія Брушнецька – працівники бібліотеки,
Володимир Лях – провідник національних ідей та
шанувальник ліричної поезії. Жінки читали вірші поета, а вдячні слухачі під потріскування свічок уважно
слухали пророче поетичне слово, яке завжди буде
актуальним.
Не помітили, як догоріли запалені на початку
вшанування свічки.
Виходили із бібліотеки з душевним щемом і глибокою вдячністю тим, хто високо підносить культуру
свого народу і її творців – таких, як Іван Гончар.

Надія Романів, Юлія Брушнецька,
Галина Дмитренко

Немає поета, а слово його – вічне

Кому заважає гетьман Іван Мазепа?

Володимир ЛЯХ,
почесний громадянин
м. Вишгорода,
багаторічний член міськвиконкому
«Добігало кінця XVII століття, коли
Іван Мазепа дістав гетьманську булаву.
к і Богдан Хмельницький,
Іван Мазепа мріяв відродити та збудувати українську
гетьманську державу, яка б обіймала
терени княжої України-Руси… Власну
освіченість та високу культуру гетьман
використав у державній політиці. На
незнаний доти рівень були піднесені
міське і церковне будівництво, барокова музика, придворне мистецтво та
письменство, українська літературна
мова… Героїчний виступ Івана Мазепи за державну незалежність наразив
його ім’я на довготривалу неприязнь
московських царів, а особливо російської православної церкви, яка після
його вікопомного кроку наклала на
нього анафему, не знявши її й до сьо-
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Вісім рішень позачергової сесії

У міськраді

Обговорюємо

1 грудня

годні» (Із книги Р. Радишевського і В.
Свербигуза «Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого
бароко»).
Немає сумніву, що неприязнь до
нашого гетьмана-будівничого, видатного державного діяча і великого патріота України збереглася і у нинішніх
правителів та церковників Росії.
Звичайно, можна було б сказати:
«Та нехай собі, як знають, Божеволіють, конають, Нам своє робить». Але
не виходить. В Україні все активніше
піднімає голову промосковська п’ята
колона. Уже носяться з ідеєю перейменування проспекту Івана Мазепи
у м. Вишгороді на проспект Бориса і
Гліба (чи Борисоглібський проспект).
Шановні добродії, та пам’ять канонізованих християнських святих уже
увічнена у назві Борисоглібської церкви і у скульптурній групі у центрі Вишгорода! Тож дайте спокій гетьману Івану Мазепі і Вишгородській міськраді!
Можна зрозуміти бажання пред-

ставників російської православної
церкви в Україні — якось догодити своєму ієрарху, Предстоятелю РПЦ Кірілу
(Гундяєву), котрий планує поїздку в
Україну, а зокрема, і у Вишгород з ідеєю створення «русского міра». Тут так і
напрошується запитання: невже йому
для цієї ідеї недостатньо безмежної
нинішньої Росії?
А оскільки, як сказав колись експрезидент Леонід Кучма, Україна не
Росія, то я звертаюся до депутатів
Вишгородської міської ради. Шановні
депутати! Якщо ви українці, то не беріть гріха на душі і не дозволяйте нікому глумитися над пам’яттю нашого з
вами славетного гетьмана-патріарха.
Я звертаюся до Вишгородського
міського голови. Шановний Вікторе
Олександровичу! Якщо навіть проігнорувати морально-етичний бік такого
задуму, то ігнорувати суто практичний
аспект і його наслідки я особисто не
наважився би.
Тільки уявіть собі, скільком людям

доведеться міняти штампи у паспортах про адресу реєстрації-прописки!
(Враховуючи, що кількість вишгородців росте, — таки більше, ніж у 1998-му
році, коли рішенням міськради проспект Молодіжний було перейменовано на просп. Івана Мазепи — ред.)
Не виключено, що наступна влада
захоче повернути проспекту знову ім’я
Івана Мазепи (чи назву Молодіжний —
ред.), а мешканцям знову доведеться
йти з паспортами до райвідділу міліції.
Скільки «незлих, тихих» слів прозвучить
на Вашу адресу. А воно Вам треба?
І останнє. У своєму виступі на мітингу-реквіємі, присвяченому пам’яті
невинно убієнних українців, внаслідок
голодомору-геноциду, організованому колоніальною адміністрацією, Ви на
завершення сказали: «Слава Україні!» І
це вселяє у наші серця надію на те, що
Ви на своєму теперішньому посту будете послідовно і безкомпромісно втілювати у життя тільки шляхетні задуми
во славу України.
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Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку
розміру і використання
коштів пайової участі
у розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури
м. Вишгорода

XVII сесія міськради VI скликання
Рішення від 23 листопада 2012 р. № 17/8
Відповідно до ст. 144 Конституції України, ст. 40 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», листа
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 23-11/6294/0/611 від 22.07.2011 р. «Про пайову участь забудовників у
створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів»,
листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України № 7/15-10782
від 03.07.2012 р. «Про виконання органами місцевого самоврядування вимог статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок сплати забудовниками пайової

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

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
1. Загальні положення
1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.
Вишгорода (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.
Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – розвиток інфраструктури) міста Вишгорода належить до відання Вишгородської міської
ради.
Залучення пайових внесків до спеціального цільового
фонду міського бюджету здійснює Вишгородська міська
рада в особі Вишгородського міського голови.
Замовник,
який
має
намір
здійснити
будівництво
об’єкта
містобудування
у
м. Вишгороді, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода, крім випадків, передбачених п. 1.5. цього порядку.
1.2. Пайова участь замовника у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
полягає у перерахуванні замовником коштів до місцевого
бюджету, до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію,
– Цільового фонду Вишгородської міської ради, положення
про який затверджується міською радою.
1.3. Використання пайових внесків відбувається у порядку, передбаченому положенням «Про цільовий фонд Вишгородської міської ради».
1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників,
незалежно від їх форми власності.
Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір
щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку
відповідну заяву.
У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:
– будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва,
а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і
капітальний ремонт об’єктів будівництва;
– об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будьякого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженернотранспортної інфраструктури.
1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:
1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, релігійних організацій, які легалізовані в Україні, на
земельних ділянках під культовими будівлями;
3) будинків житлового фонду соціального призначення та
доступного житла;
4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних
метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних
земельних ділянках;
5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені чи зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
8) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім
об’єктів дорожнього сервісу);
9) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення
ініціаторів створення, керуючих компаній, учасників індустріальних парків.
1.6. У випадках, передбачених пунктом 1.5. цього Порядку, замовники будівництва відповідно підтверджують
приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання до Вишгородської міської ради підтверджуючих документів, в яких буде зазначено код будівлі
відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд
ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507, на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних
спостережень. Такими документами можуть бути Декларація

про готовність об’єкта до експлуатації, Акт готовності об’єкта
до експлуатації чи інший документ.
2. Розмір пайового внеску
2.1. Величина пайової участі (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Вишгорода визначається у договорі, укладеному з Вишгородською міською радою, відповідно до встановленого
розміру пайової участі (внеску) замовника, з урахуванням
загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції)
об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та
виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж
і споруд та транспортних комунікацій.
2.2. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів
інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста
зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні
мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.
2.3. У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури
перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі
замовника у розвитку інфраструктури міста.
2.4. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається
на основі встановлених органом місцевого самоврядування
нормативів для одиниці створеної потужності:
— для житлових будинків садибного типу з господарськими спорудами і будівлями, садових будинків, що споруджені (реконструйовані) забудовниками – фізичними особами, розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста
Вишгород становить 50 грн за 1 кв. м.
— для нежитлових будівель та/або споруд, що споруджені (реконструйовані) забудовниками – фізичними або юридичними особами, розмір пайової участі (внеску) замовника
на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгород становить 70 грн за 1 кв. м.
2.5. Розмір пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста складає:
— 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування — для нежитлових будівель і
необхідних інженерних мереж та/або споруд;
— 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва
об’єкта містобудування — для житлових будинків, будівель
закладів культури та освіти, медичного й оздоровчого призначення з необхідними інженерними мережами та/або спорудами.
2.6. Розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода
визначається протягом десяти робочих днів із дня реєстрації
Вишгородською міською радою звернення замовника про
укладення договору про пайову участь та доданих до нього
документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта,
з техніко-економічними показниками.
2.7. В окремих випадках розмір пайової участі у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода за рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради може бути меншим за вказаний у п.
2.5, але не нижче ніж:
— 3 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва
об’єкта містобудування — для нежитлових будівель і необхідних інженерних мереж та/або споруд;
— 1 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва
об’єкта містобудування — для житлових будинків, будівель
закладів культури та освіти, медичного й оздоровчого призначення з необхідними інженерними мережами та/або спорудами.
2.8. За рішенням Вишгородської міської ради замовник
будівництва відповідного об’єкта будівництва може бути
звільнений від сплати коштів пайової участі понад ті норми,
які встановлені законом, виходячи зі значимості об’єкта будівництва для соціально-економічного розвитку території
Вишгородської міської ради; у такому рішенні мають бути
обумовлені умови (підстави) щодо звільнення замовника
будівництва від сплати коштів пайової участі за відповідним
об’єктом будівництва.
2.9. Обумовлення Вишгородською міською радою та її
виконавчим комітетом у своєму рішенні щодо надання міс-
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до рішення Вишгородської міської ради
від 23.11.2012 року № 17/8

тобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи
відведення земельної ділянки під забудову є офіційним повідомленням замовнику будівництва про настання у нього
зобов’язання фінансового характеру в частині сплати відповідної величини коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста та договірних зобов’язань у частині дотримання
визначених у рішенні строків укладення договору пайової
участі.
2.10. Звільнення від сплати коштів пайової участі замовників об’єктів будівництва — за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури — відбувається тоді, коли замовник будівництва об’єкта основного
призначення на виділеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об’єкта споруджує на
цій земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який
призначений для обслуговування мешканців відповідної частини території: дошкільний чи навчальний заклад, заклади
медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної
реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, які замовник будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням
із Вишгородською міською радою в рамках планового забезпечення відповідної частини території міста необхідним
елементом соціальної інфраструктури згідно із Генеральним планом міста Вишгорода, планом зонування території,
детальним планом території (у разі наявності); такі об’єкти
передаються у комунальну власність територіальної громади
міста Вишгорода.
3. Договір про пайову участь
3.1. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів із
дня реєстрації Вишгородською міською радою звернення
замовника. Умови договору про пайову участь у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода затверджуються рішенням виконавчого
комітету Вишгородської міської ради (додаток 1). Договір
про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода укладається між Вишгородською міською радою і замовником та
підписується міським головою.
Істотними умовами договору є:
1) розмір пайової участі;
2) строк (графік) сплати пайової участі;
3) відповідальність сторін.
Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини
пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
3.2. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м.
Вишгорода сплачується в грошовій формі єдиним платежем
або частинами за графіком, що визначається договором.
Граничний термін сплати коштів пайової участі не має перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Вишгорода зараховуються до місцевого бюджету на безоплатній,
безповоротній основі.
3.3. У разі невиконання замовником умов Договору про
пайову участь у розвитку інфраструктури м. Вишгорода щодо
перерахування в повному обсязі коштів Вишгородська міська рада вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
4. Використання пайових внесків
4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів
містобудування, можуть використовуватися виключно на
створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода.
4.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова
участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Вишгородська міська рада.
4.3. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода, вирішуються в судовому порядку.
5. Заключні положення
5.1. Відділу архітектури та житлово-комунального господарства Вишгородської районної державної адміністрації
передбачати пайову участь у створені і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста замовникам будівництва (реконструкції) об’єктів містобудування при
розробці містобудівних умов та обмежень.
Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА
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Договір № ______
про пайову участь (внесок) замовника (юридичної, фізичної
особи) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода
«__» ______________ 20__ року
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського
міського голови __________________________________________
_____, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода»
від 23.11.2012 року № 17/8, з одного боку, та _______________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
з якою укладається договір, або П. І. Б. уповноваженої особи
______________________________________________________
із зазначенням посади та документа, який уповноважує
таку особу на укладання договору, — для юридичних осіб)
(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про таке:
I. Предмет Договору
1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Вишгорода при здійсненні будівництва
об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.
1.2. Назва та місцерозташування об’єкта містобудування
__________________________________________________________
1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування – ____
__________________________________________________________
II. Сума договору та умови оплати
2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода у розмірі __________________________________ грн
єдиним платежем (частинами —за графіком, згідно з додатком № 1) на рахунок Вишгородської міської ради відповідно до розрахунку (згідно з додатком № 2) у строк до «___»
__________ 20__ року.
2.2. Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок
підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної ко-

шторисної вартості будівництва.
2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода
здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Вишгородської міської ради. Банківські реквізити Вишгородської міської ради повинні уточнюватися на момент перерахування коштів.
III. Права і обов’язки Сторін
3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в
сумі, зазначеній у п. 2.1 розділу 2 цього Договору до «___»
__________ 20__ р. єдиним платежем (частинами — згідно з
графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною
цього Договору).
3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які
спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням
до виконавчого комітету Вишгородської міської ради про
внесення відповідних змін до Договору.
3.3. Виконавчий комітет Вишгородської міської ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання
умов Договору.
3.4. Виконавчий комітет зобов’язується підготувати для
розгляду на засіданні сесії Вишгородської міської ради проект рішення про прийняття у комунальну власність інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, збудованих Замовником відповідно до проектної документації
поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під
забудову, та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва
за рахунок зменшення величини пайової участі.
IV. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього
Договору в межах чинного законодавства.
4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів
або у судовому порядку.
4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової
участі в розвитку інфраструктури міста Вишгорода Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової
участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний
день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання

Розрахунок величини пайової
участі (внеску) замовників
(юридичних, фізичних осіб) у
створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної
інфраструктури м. Вишгорода
на підставі затвердженої в
установленому порядку проектної
документації
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови ___________
______________________________, що діє на
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та
______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи, з якою укладається договір, або П. І. Б.
уповноваженої особи
_______________________________________
___із зазначенням посади та документа, який
уповноважує таку особу на укладання договору, — для юридичних осіб)
(далі — «Замовник»), що діє на підставі
власного волевиявлення, з другого боку (далі
за текстом Договору — «Сторони»), відповідно до умов Договору про пайову участь
(внесок) Замовника у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода від «___» _________
20__ р. № _____ склали розрахунок величини
пайової участі по об’єкту містобудування ____
______________________________.
(найменування та адреса об’єкта)
1. Земельна ділянка, на якій планується
здійснити будівництво об’єкта, розташована
у місті Вишгороді __________________________
_________.
2. Розрахунок здійснено на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації, розробленої згідно з
державними будівельними нормами, стандартами і правилами.
3. Згідно із затвердженою проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить:
_____________________ гривень.
(сума цифрами та прописом)
4. Витрати на виділення або придбання
земельної ділянки, звільнення будівельного
майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та
транспортних комунікацій згідно з наданою

Додаток 1
до Договору
від ___ ____ ____ № ____
ЗАТВЕРДЖЕНО
_______________________
(міський голова)
«___» __________ 20__

Замовником документацією становить _____
____________________________________________
_ гривень.
(сума цифрами та прописом)
5. Розмір пайового внеску Замовників під
час будівництва об’єктів, кошторисна вартість яких визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, здійснюється за формулою:
ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х 4 (10) %,
де:
ПУ – розмір пайової участі;
ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;
Вз – витрати, пов’язані з придбанням та
виділенням земельної ділянки;
Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням
будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім – витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та
транспортних комунікацій;
4 (10) % – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком.
6. Цей Додаток є невід’ємною частиною
Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від
«___» _________ 20__ р. № _____.
Вишгородська міська
рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,

Замовник
____________________
____________________
____________________

пл. Т. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова

_______________ (П. І. Б.)
(підпис)

_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)

«___» __________ 20__ р.
М. П.

«___» __________ 20__ р.
М. П.

1 грудня
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Додаток 1
до Порядку залучення, розрахунку розміру
і використання коштів пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода,
затвердженого рішенням Вишгородської міської ради
від 23.11.2012 року № 17/8
зобов’язання.
V. Інші умови
5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться
за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних
угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.
5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова
від цього Договору не допускається.
5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При
укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна
до іншої не мають.
5.4. Договір складено у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один із них зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Вишгородської міської
ради.
5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.
5.6. Додатки до Договору:
№ 1 – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Вишгорода;
№ 2 – графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата
проводиться відповідно до графіка).
VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Вишгородська міська рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018

Замовник
_______________________________
_______________________________
_______________________________

р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова
_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)

_______________________ (П. І. Б.)
(підпис)
«___» __________ 20__ р.
М. П.

«___» __________ 20__ р.
М. П.

Додаток 2
до Договору
від ___ _____ № ___
ЗАТВЕРДЖЕНО
___________
(міський голова)
«___» ______ 20__

Розрахунок величини пайової участі
(внеску) замовників (юридичних,
фізичних осіб) у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури
м. Вишгорода по об’єкту
будівництва, вартість якого визначена
на підставі нормативів для одиниці
створеної потужності
Вишгородська міська рада, в особі Вишгородського міського голови ____________
____________________________________, що
діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з одного боку,
та _______________________________________
___________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи, з якою укладається договір, або П. І.
Б. уповноваженої особи
______________________________________
____________________________
із зазначенням посади та документа,
який уповноважує таку особу на укладання
договору, - для юридичних осіб)
(далі — «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку
(далі за текстом Договору — «Сторони»),
відповідно до умов Договору про пайову
участь (внесок) Замовника у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Вишгорода
від «___» _________ 20__ р. № _______ склали розрахунок величини пайової участі по
об’єкту містобудування __________________
______________________________________
______________________________________.
(найменування та адреса об’єкта)
1. Розрахунок здійснено на підставі наданих Замовником вихідних даних (площа
об’єкта будівництва у метрах квадратних)
та нормативів для одиниці створеної потужності (функціональної одиниці виміру),
затверджених рішенням Вишгородської
міської ради від ________________________
№ ____.
2. Земельна ділянка, на якій планується
здійснити будівництво об’єкта, розташована у місті Вишгороді _____________________
_________________________________________.
3. Згідно з наданими Замовником вихідними даними та виходячи з показників ство-

реної потужності вартість об’єкта будівництва становить: _________________________
гривень.
(сума цифрами та прописом)
4. Розрахунок величини пайового внеску Замовника будівництва об’єкта здійснюється за формулою:
ПУ = П х Осп
де:
ПУ – розмір пайової участі,
П – розрахунковий показник створеної потужності об’єкта будівництва (площа
об’єкта будівництва у метрах квадратних),
Осп. – норматив для одиниці створеної
потужності (функціональної одиниці виміру), затвердженої рішенням Вишгородської
міської ради, що діє на дату укладання договору про пайову участь.
5. Цей Додаток є невід’ємною частиною
Договору про пайову участь (внесок) замовників у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
від «___» ____________20__ р. № ______.
Вишгородська міська
рада
07300, Київська обл., м. Вишгород,

Замовник
______________________
______________________
______________________

пл. Т. Шевченка, 1
Код ЄДРПОУ 37868556
МФО 821018
р/р 31512931700244
в ГУ ДКСУ у Київській області
одержувач: Місцевий бюджет
тел./факс: (04596) 54-203
Вишгородський міський голова

______________ (П. І. Б.)
(підпис)

_________________________ (П. І. Б.)
(підпис)

«___» __________ 20__ р.
М. П.

«___» __________ 20__ р.
М. П.

Секретар ради
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Вишгород

Позов до суду – без адвоката
Володимир ПІДКУРГАННИЙ,
в.о. голови Вишгородського
районного суду Київської області
Протягом 2012 року до Вишгородського районного суду надійшло
близько 2500 цивільних справ, тобто приблизно 360 справ на одного
суддю, без врахування кримінальних та про адміністративні правопорушення.
Коло проблем, що турбують людей, – надзвичайно велике: розірвання шлюбу та поділ спільного
майна, оформлення прав на майно,
суперечки з банківськими установами та інш.
ивільно-процесуальний
кодекс України вимагає, щоб
справа у суді була розглянута
протягом двох місяців, а в окремих випадках – ще раніше.
Отже, в умовах значного навантаження суддя має прийняти законне
та обґрунтоване рішення, тобто таке,
сумнівів у справедливості та законності
якого не виникне з жодного боку.
Враховуючи те, що не кожен громадянин може оплатити послуги адвоката та приватного юриста, а потреба у
зверненні до суду за захистом прав є

Ц

Ситуація
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – архів ГО «Рідне місто»

Обгортки від продуктів,
пляшки – скляні та пластикові, упаковки від цигарок, поліетиленові пакети – і це лише
квіточки! Адже окрім цього
«набору», жителі прилеглих
будинків викидають використані підгузники та багато іншого… Що й казати, «культура» у
нас ще та!
а госпорадським блоком
Вишгородського
ДНЗ
«Ластівка» влаштували
міні-звалище. На дитячих майданчиках садочка чисто та затишно, але у закутку сміття накопичується. Справа у тому, що впалі
два дерева зламали кілька секцій
забору. Люди через подвір’я садочка ідуть до ЗОШ № 1. Але протоптана стежинка – не проблема.
Біда в тому, що деякі жителі прилеглих будинків викидають туди
сміття. А сміттєбаки ж – поруч.
Звісно, діти у тій частині двору не
граються, але ж дитячий садок –
не звалище! А темної пори доби
наркомани та любителі оковитої,
залишають після себе використані шприці, розбиті пляшки…
За словами завідуючої ДНЗ
«Ластівка» Галини Литвиненко,
вона вже втомилися боротися із
сміттям.
Батьки вихованців садочка
звернулися до депутата міської
ради Олексія Момота.
«Такі смітники – проблема не
лише цього садочка, а проблема
культури наших жителів, – розповідає Олексій. – На Вишгородському форумі ми закликали
бажаючих до суботника. Вивезли два самоскида гілок та сміття, відновили паркан. Написали
звернення від ГО «Рідне місто»
до райвідділу міліції з проханням
врахувати наведені факти при
плануванні маршрутів піших патрулів.»
На суботник зібралися активісти громадської організації, яку
очолює Владислав Дулапчій, у

З

завжди, доцільно поінформувати мешканців Вишгородського району про
основні вимоги щодо подання позовної
заяви.
Їх перелік визначено статтею 119
ЦПК України.
Позов до суду подається у письмовій формі, підписується позивачем безпосередньо або його представником з
зазначенням дати подання. До позову
долучається документ, що підтверджує
сплату судового збору.
У заяві вказується:
- найменування суду, до якого вона
подається;
- ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається
представником, їх місце проживання
(перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів
зв’язку, якщо такі є;
- зміст позовних вимог;
- ціна вимог майнового характеру;
- обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
- докази, що підтверджують кожну
обставину, наявність підстав для звільнення від доказів;
- перелік документів, що додаються
до заяви.

Якщо позовна заява не відповідає
перерахованим вимогам, вона не може
бути прийнята до розгляду суддею. У
такому випадку приймається судом
процесуальне рішення про виявлені у
позові недоліки.
Окремі категорії позивачів відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір» звільняються від сплати судового збору.
Якщо у позові ідеться:
- про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та інші вимоги щодо
трудових правовідносин;
- про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я, а також смертю фізичної особи;
- про стягнення аліментів;
- щодо суперечок, пов’язаних з виплатою компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості;
- особи, які страждають на психічні
розлади, та їх представники стосовно
захисту прав і законних інтересів особи
під час надання психіатричної допомоги;
- про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину, та за подання позовів,
пов’язаних із дискримінацією;

Юридична абетка
Крім того, від сплати судового збору
звільнені інваліди Великої Вітчизняної
війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівнені
до них у встановленому порядку особи;
інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп; позивачі - громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи
та позивачі – за подання позовів про
уточнення списку виборців. Зазначений
перелік не є вичерпним.
За подання позову майнового характеру, наприклад, про поділ майна
між подружжям, особа повинна сплатити 1% від ціни поданого позову, але не
менше 0,2 мінімального розміру заробітної плати, тобто не менше 214 грн 60
коп., в той же час сума сплаченого судового збору не може бути більша 3219
грн, якщо ціна позову є досить великою.
За позовну заяву про розірвання
шлюбу особа сплачує на користь держави 107 грн 30 коп.
З наступного року ці розміри змінюватимуться, оскільки зростатиме розмір мінімальної заробітної плати.
Все про особливості сплати судового збору є у Законі України «Про судовий збір».

Загорожа від наркоманів
тому числі троє батьків вихованців дитсадка та депутат міської
ради Максим Макаренко.
Паркан відновили за кошти активістів громадської організації «Рідне місто». Окрема подяка Валерію Виговському за надану

техніку та КПЖ і КГ – за роботу електрозварювальника.
Але вже наступного дня Галина Литвиненко стала свідком
того, як двоє школярів намагалися порвати сітку. Та і сміття знову понакидали… Знову суботник?.

Телепрограма

Вишгород

1 грудня
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ПОНЕДІЛОК 3 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

2+2
06:00 Доброго ранку, Україно
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25 Православний календар
06:30, 07:40 Гість студії
06:35, 07:30 Глас народу
06:40, 07:20 Заголовки
06:45 Вести.Ru
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
08:20 Твій голос
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки тижня
09:30, 12:30 Офіційна хроніка
09:50 Фестиваль «Родина»
11:40 Шеф-кухар країни
12:40, 15:25, 18:50, 21:20
Діловий світ
12:45 Право на захист
13:05 Темний силует
13:15 Армія
13:30 Вечір пам›яті народного
артиста України Н. Яремчука
14:35 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Маруся»
16:25 Т/с «УГРО»
18:10 Останнє попередження
18:35 Агро-News
19:05 Сільрада
19:20 Світ спорту
19:30, 21:25 «Новорічний
вогник» на Першому

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

06:00, 08:30 Світ за
тиждень
06:35 Ф-стиль
07:00 Ранкове espresso
09:00 Невідома планета
09:40 Магія природи
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 80 островів
навколо світу
11:50 Точки перетину
12:15 Велике
фотополювання
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
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
20:00 Ваша пенсія
21:35 Микита Міхалков
22:25 Х/ф: Х/ф «Під
дахами Монмартру»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 12:25 Т/с
«Скринька Пандори»
13:25 «Слідство
вели»... з Леонідом
Каневським
15:05 Право на
зустріч
16:05 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Зворотний
бік Місяця»
00:10 Т/с «Менти»

07:10 Т/с
«Леся+Рома»
08:05 Сніданок з 1+1 07:35 Ділові факти
07:45 «Факти тижня» з
07:00, 08:00, 09:00,
Оксаною Соколовою
19:30, 00:15 ТСН
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
07:25 М/с «Ескімоска» «Надзвичайні новини»
з Костянтином
10:00 М/с
Стогнієм
10:30, 17:10 Т/с
10:20 Х/ф
«Неперевершений»
«Величне століття.
12:25, 13:00 Т/с
«Прокурорська
Роксолана»
перевірка»
13:20 Х/ф «Москва
12:45 Факти. День
13:50, 20:15 Т/с
сльозам не вірить»
«Братани»
16:45 ТСН. Особливе 15:50 Х/ф «Серпень.
Восьмого»
20:15 Х/ф «Знахарка» 18:45 Факти. Вечір
22:30 Факти. Підсумки
00:30 До 75-річного
дня
22:45 «Свобода
ювілею Андрія
слова» з Андрієм
Кончаловського
Куликовим

6:00, 11:35, 18:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ. Музик
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 Т/с
«Справедливі»
18:25 Якісне життя
21:25 Служба
порятунку
22:00 Т/с «Рані»
23:25 Небосхил

06:40 Усе буде добре

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00, 17:00, 19:00
Мухтара»
Події
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
07:25 Ранок з
подія
Україною
08:00, 11:00, 14:00,
09:25, 13:10 Т/с
17:00 Сьогодні
08:20 Живуть же люди
«Слід»
08:55 До суду
10:00, 20:00 Т/с
10:00 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
«П›ятницький»
Остаточний вердикт
12:00 Нехай говорять
12:35 Т/с «Вулиці
16:00 Право на захист розбитих ліхтарів»
17:15 Критична точка 14:25 Прокурорська
перевірка
18:00 Т/с «Джамайка» 15:40 Говоримо і
показуємо
19:20 Говорить
17:30 Т/с «Літєйний»
Україна
19:25 Т/с «Дикий»
22:00 Х/ф «Не брати 21:15 Сьогодні.
Підсумки
живим»
21:35 Х/ф «Троянди
00:15 Х/ф
для Ельзи»
23:40 Анастасія
«Прокляття»

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 «Синдром
Дракона»
23:50 Вечірній Ургант

ВІВТОРОК 4 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
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 Міняю жінку
21:40 Футбол. ЛЧ.
«Динамо» (Загреб) «Динамо» (Київ)
00:05 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 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»
12:30, 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

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 М/с
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Микита
Міхалков
12:10 Атлас світу
тварин
15:30 «Ронін» з
Дмитром Видріним
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
20:00 Ваші пільги
21:35 Мільйони Сергія
Мавроді
22:35 Х/ф «Агонія»

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, 21:00 Т/с
«Зворотний бік
Місяця»
12:55 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
13:50 Т/с
«Екстрасенсидетективи»
15:50 Х/ф «Чоловіча
інтуїція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
23:15 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:35 Т/с «Повернення

Події
07:25 Ранок з
Україною
09:25, 13:10, 22:00
Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«П’ятницький»
12:00 Нехай говорять
16:00 Право на захист
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
23:00 Т/с «Подружжя»
00:00 Х/ф «Не брати
живим»

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

06:00 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15 «Ульотне відео»
по-російськи
08:35 Облом UA
09:00 Х/ф «Крутий
пес»
10:50 Х/ф «Роксана»
13:05 Х/ф «Прибульці»
15:45 Х/ф «Останній
кіногерой»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
19:00 Т/с «Сармат»
20:00 «Шалене відео»
по-українськи
20:35 Помста
природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Зміїна
битва»
23:35 Х/ф «Зоряний
десант»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:10 Х/ф «Пес і
жебрак»
11:05 Т/с «Чорна
лагуна»
14:15, 18:00 Звана
вечеря
15:15 КВН-2012
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір. Паша.
Зорі
23:00 Розсміши
коміка
00:00 Х/ф «Пікап»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
07:15 Телепузики
07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
06:30 Х/ф «Двічі
Стрілка»
народжений»
08:55 Т/с «Кремлівські
курсанти»
07:55 Агенти впливу
09:55 Т/с «Усі жінки 08:55 Т/с «Батюшка»
відьми»
10:55 Т/с «Та, що
10:40 Т/с «УГРО»
говорить з привидами»
14:45 Т/с «По гарячих 11:55 Твою маму
12:20 Косметичний
слідах»
ремонт
18:30 Т/с «Детективи» 12:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:00, 23:45 Свідок
14:25, 20:25, 20:50 Дайош
молодьож
19:30 Т/с «Літєйний»
15:20 Вайфайтери
21:45 Т/с
15:55, 19:50 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
«Криміналісти:
17:00 Досвідос
17:40, 21:45 Віталька
мислити як
18:25 Чортівня щодня
злочинець»
18:50 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
22:45 Т/с «CSI: Нью21:15 Кузня зірок
Йорк»
22:00 Веселі мамзелі
00:15 Х/ф «Первісний 22:25 Рай, гудбай
23:00 Дурнєв + 1
жах»
23:25 Т/с «Надприродне»

05:30 Легенди

карного розшуку

07:20 Смартшоу
07:50, 18:40 Секретні
території
08:50 Таємні знаки
09:50 Галапагоси
10:50 Секрети
минулого
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Правила
виживання:
катастрофи
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Д/ф «Продана
революція»
16:50, 20:30 Шукачі
17:40 Містична
Україна
19:30 Д/ф «Беніто
Муссоліні»
21:30, 22:30 Як
створити планету
00:30 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х.
Слідство триває
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»
22:15 Черговий
по країні Михайло
Жванецький
23:15 Дівчата
23:50 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25 Православний календар
06:30, 07:40 Гість студії
06:35, 07:30 Глас народу
06:40, 07:20 Заголовки
06:45 Вести.Ru
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 20:55 Офіційна хроніка
09:40 Світло
10:05, 15:50 Т/с «Маруся»
11:00 Всеукраїнська нарада з
питань захисту прав дитини за
участю Президента України В.
Ф. Януковича
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:35, 17:45, 21:20
Діловий світ
12:35 Хай щастить
12:55 «Секрети успіху» з Н.
Городенською
13:30 Х/ф «Товариш генерал»
15:15 Euronews
16:35 Т/с «УГРО»
19:05 Д/ф «1000 днів. Ціна
стабільності»
19:55 221. Екстрений виклик.
Тиждень
20:50 Світ спорту
21:30 Соціальне шоу
«Адреналін»
22:55 Трійка, Кено, Максима

07:00, 17:00, 19:00

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
08:25, 18:20
06:45 Очевидець
Неймовірна правда
07:30, 08:30, 19:00
про зірок
Репортер
10:05 Таємниці
09:00, 16:55 Т/с «Не
Х-фактора
родись вродлива»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с
11:10 Х/ф «Мрії з
«Вороніни»
пластиліну»
13:15, 14:20 Kіds Tіme
13:10 Битва
13:20 М/с «Сильвестр
екстрасенсів
і Твітті - детективи»
16:00 Все буде добре 14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
18:00, 22:00 Вікна15:50 Т/с «Молодята»
Новини
19:40 Піранії
20:10 Куб
20:00 Т/с «Закрита
22:20 Детектор брехні школа»
00:35 Т/с «Доктор
22:05 Т/с «Кухня»
23:10 ФБР
Хаус»

7

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, 13:20
Міський дозор
17:10 Т/с
«Справедливі»
18:25 Служба
порятунку
20:00, 0:50 Тимчасово
доступний
21:25 Київські історії
22:00 Т/с «Рані»

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 Суд присяжних.
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»
21:10 Сьогодні.
Підсумки
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
«Мілан». (Італія) «Зеніт». (Росія)
23:40 Головна дорога

дружину

22:05 Т/с «Кухня»

22:25 Один за всіх

23:10 Весілля буде

00:25 Куб

по-моєму

06:50 Огляд преси
07:10, 08:10, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30 Новини
Київщини
09:20, 13:35, 14:20,
15:15, 16:15 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 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
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 «Синдром
Дракона»
23:55 Вечірній Ургант

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 «Акули»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
08:55 Т/с «Кремлівські
курсанти» .
09:55 Т/с «Усі жінки відьми»
10:55 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:55, 19:25 Богиня
шопінгу
12:20 Косметичний
ремонт
12:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:00, 21:15 Кузня зірок
14:25, 14:55, 20:25, 20:50
Дайош молодьож
15:20 Вайфайтери
15:55, 19:50 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 21:45 Віталька
18:25, 23:00 Чортівня
щодня
18:50 БарДак
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Надприродне»

06:00, 16:00 Все буде 06:40, 07:05, 07:40,
добре
07:45, 18:20

08:45 Підйом
06:45 Найшокуюче
07:30, 08:30, 19:00

Неймовірна правда

Репортер

про зірок

09:00, 16:55 Т/с «Не

09:35, 10:40 Зіркове

родись вродлива»

життя

09:55, 17:55, 21:00 Т/с

11:40 Х/ф «Аліса

«Вороніни»

назавжди»
13:45 Битва

13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»

екстрасенсів. Війна

14:45, 15:50 Teen Tіme

світів

14:50 Т/с «Друзі»

18:00, 22:00 Вікна-

15:55 Т/с «Молодята»

Новини

19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита

20:00 Фермер шукає

школа»

2+2

06:30 Ранок на К1
08:15, 09:30 «Ульотне 07:30 М/с
09:00 Т/с «Баффі
відео» по-російськи
08:35, 19:15 ОбломUA - переможниця
вампірів»
09:00, 21:00 Новини
11:00 Т/с «Сабріна2+2
юна відьма»
10:05, 12:40, 18:15,
12:30 Т/с «Академія
20:00 «Шалене відео»
танцю»
по-українськи
14:00 Орел і Решка
11:10 Помста
15:00, 18:00 Звана
природи
вечеря
13:50 Х/ф «Ас серед
16:00, 19:00 Шопінгасів»
монстри
16:00 Х/ф «Підняти
17:00 Дім на заздрість
перископ»
усім
20:35 ДжеДАІ
20:00 Велика різниця
21:25 6 матч-день.
21:00 Розсміши
Ліга чемпіонів УЄФА. коміка
Мілан - Зеніт
22:00 Щоденник
23:40 Про Лігу
вагітної
чемпіонів + огляд
22:40 Три сестри
23:00 Жіноча ліга
ігрового дня
06:00 М/с

07:20 Смартшоу
07:50, 18:40 Секретні
території
08:50, 17:40 Таємні
знаки
09:50, 21:30 Як
створити планету
10:50 Секрети
минулого
11:50 Ти можеш
краще
12:50 Правила
виживання:
авіакатастрофи
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:50 Загадки
планети
15:50 Д/ф
«Берлінська стіна»
16:50 Шукачі
19:30 По той бік Стіни
20:30 Україна: забута
історія
22:30 Таємниці
природи

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х.
Слідство триває
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Мережива»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «По гарячих
слідах»
21:25 Спеціальний
кореспондент
22:25 Ікона
23:35 Вісті+
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06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25 Православний календар
06:30, 07:40 Гість студії
06:35, 07:30 Глас народу
06:40, 07:20 Заголовки
06:45 Вести.Ru
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
10:15, 15:50 Т/с «Маруся»
11:00 В гостях у Д. Гордона
12:10, 15:35, 18:45, 21:25
Діловий світ
12:35 Українська пісня
13:20 Х/ф «Танк КВ»
15:15 Euronews
16:35 Т/с «УГРО»
19:05 Бенефіс Ю. Гальцева та
Г. Вєтрова
20:50 Мегалот
21:20 Світ спорту
21:35 Фестиваль пісні та
гумору в Коблево
21:55 Зірки гумору
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:05, 07:00, 08:00,

07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:45 Несекретні
08:05, 09:10 Сніданок
файли
з 1+1
08:45 Факти. Ранок
07:25 М/с «Ескімоска» 09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
10:00 М/с
з Костянтином
10:25, 17:10 Т/с
Стогнієм
«Величне століття.
10:30, 16:30 Т/с «Агент
Роксолана»
національної безпеки»
12:45 Неймовірні
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
перегони
13:45 Дім за тиждень 12:45 Факти. День
13:10, 22:15 Т/с
14:45 Не бреши мені
«Прокурорська
15:45 Сімейні
перевірка»
мелодрами
14:15, 20:15 Т/с
16:45 ТСН. Особливе «Братани»
18:45 Факти. Вечір
20:15
23:40 Факти. Підсумки
Джентльменський
дня
набір
23:55 Х/ф «Бетмен
23:05 Гроші
повертається»

6:00, 11:35
06:20, 16:00 Все буде
Мультляндія
добре
7:25, 1:50 Київ.
08:05, 18:20
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
Неймовірна правда
17:00, 21:00, 23:00,
про зірок
0:25 СТН
9:25 Столиця
09:45 Фермер шукає
10:15 Повнота радості
дружину
життя
13:20, 23:25,
11:45 Х/ф
5:00 Громадська
«Доглядальниця»
приймальня
15:10, 18:00, 0:50
13:55 Битва
Тимчасово доступний
екстрасенсів. Війна
16:10 В центрі уваги
16:50, 23:20 Міський світів
дозор
18:00, 22:00 Вікна17:10 Т/с
«Справедливі»
Новини
19:00 Баскетбол.
20:00, 22:40
Кубок Європи. БК
«Будівельник» (Київ) МайстерШеф
— БК «Німбурк» (Чехія)
00:40 Т/с «Доктор
21:25 Зворотний відлік
22:00 «Київське Віче» Хаус»

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:25, 18:50, 21:25
Економічний пульс
06:35 М/с
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Мільйони Сергія
Мавроді
12:20 Атлас світу
тварин
14:00 Ваші пільги
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
20:00 Ваше здоров’я
21:35 НЛО. Підводні
прибульці
22:35 Х/ф «Весна на
Одері»
00:40 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 21:00 Т/с
«Зворотний бік
Місяця»
11:45, 12:55 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
13:50 Т/с
«Екстрасенсидетективи»
15:50 Х/ф «Вперше
одружена»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
23:15 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
00:15 Парк
автомобільного
періоду

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»
21:10 Сьогодні.
Підсумки.
21:30 Футбол. ЛЧ
УЄФА. «Селтік»
(Шотландія) «Спартак» (Росія)
23:40 Ліга чемпіонів
УЄФА. Огляд

09:00, 19:30 ТСН

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:25 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00 Пісня року2011. Краще
12:00 Нехай говорять
16:00 Право на захист
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с
«П’ятницький»
21:00 Щиросерде
зізнання
21:30 Футбол. ЛЧ
УЄФА. «Шахтар»
(Україна) - «Ювентус»
(Італія)
23:50 Т/с «Подружжя»
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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 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Синдром
Дракона»
23:55 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 Трансмісія-тест
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 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 Х/ф «Подвиг
Одеси»
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 «Акули»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
08:55 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:55 Т/с «Всі жінки відьми»
10:55 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:55, 19:25 Богиня
шопінгу
12:20 Косметичний
ремонт
12:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:00, 21:15 Кузня зірок-3
14:25, 14:55, 20:25, 20:50
Дайош молодьож
15:20 Вайфайтери
15:55, 19:50 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 21:45 Віталька
18:25, 23:00 Чортівня
щодня
18:50 БарДак
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Надприродне»

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»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Молодята»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа» )
22:05 Т/с «Кухня»

06:00 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:25 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35, 20:35 Облом
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05, 20:00 «Шалене
відео» по-українськи
11:10 ДжеДАІ
11:55 Убойне відео
13:00, 19:00 Т/с
«Сармат»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
21:30 Х/ф «На лінії
вогню»
00:25 Х/ф «Зміїна
битва»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:00 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:00 Т/с «Сабрінаюна відьма»
12:30 Т/с «Академія
танцю»
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 Жіноча ліга
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:30, 14:50 Загадки
планети
07:20, 00:30
Смартшоу
07:50, 18:40 Секретні
території
08:50, 17:40 Таємні
знаки
09:50 Як створити
планету
10:50 Секрети
минулого
11:50
Мегакатастрофи
12:50 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф «Беніто
Муссоліні»
16:50, 20:30 Шукачі
19:30 Д/ф
«Берлінська стіна»
21:30, 22:30 Таємниці
природи

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 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 «Мережива»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «По гарячих
слідах»
22:20 Марина Голуб
23:20 Вісті+
23:45 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, 18:20 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80
днів навколо спорту
06:25 Православний
календар
06:30, 07:40 Гість студії
06:35, 07:30 Глас народу
06:40, 07:20 Заголовки
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
09:45 Книга.ua
10:10, 15:45 Т/с «Маруся»
11:00 Здоров›я
12:10, 15:30, 18:45, 21:20
Діловий світ
14:35 Країни від А до Я
15:15 Euronews
16:30 Т/с «УГРО»
18:10 Останнє
попередження
19:00 «Жарт» з В.Винокуром
19:55 Іспит для влади
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 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, 21:45 Чотири
весілля
23:15 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Ділові факти
07:45 «Максимум» в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:25, 20:15 Т/с
«Братани»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
23:55 Х/ф «Бетмен
назавжди»

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
«Капітанські діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 НЛО. Підводні
прибульці
12:20 Атлас світу
тварин
14:00 Ваше здоров’я
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
20:00 Ваше житло
21:35 Отруєння
ревнощами
22:35 Х/ф «З вечора
до полудня»

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, 21:00 Т/с
«Зворотний бік
Місяця»
11:45, 12:55 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
13:50 Т/с
«Екстрасенсидетективи»
15:50 Х/ф «Усе
можливо»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Подробиці.
Неформат
23:15 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
07:00, 17:00, 19:00
подія
08:00, 11:00, 14:00,
Події
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні
07:25 Ранок з
таємниці
Україною
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
09:25, 13:10, 22:00
11:25 Остаточний
вердикт
Т/с «Слід»
12:35 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
10:00, 20:00 Т/с
14:25 Прокурорська
«П’ятницький»
перевірка
15:40 Говоримо і
12:00 Нехай говорять показуємо
17:35 Т/с «Літєйний»
16:00 Право на захист
19:35 Т/с «Дикий»
17:15 Критична точка 21:30 Сьогодні.
Підсумки
18:00 Т/с «Джамайка» 21:50 Футбол. ЛЄ
УЄФА. «Партизан»
19:20 Говорить
(Сербія) - «Рубін»
(Росія)
Україна
00:00 Ліга Європи
23:00 Т/с «Подружжя» УЄФА. Огляд

6:00, 11:35, 18:00
06:20, 16:00 Все буде
Мультляндія
добре
7:25, 1:50 Київ.
08:00, 18:20
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
Неймовірна правда
17:00, 19:00, 21:00,
про зірок
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
09:40 Один за всіх
10:15 Повнота радості
11:45 Х/ф
життя
«Посміхнись, коли
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
зірки плачуть»
приймальня
13:45 Битва
15:10, 20:00, 0:50
Тимчасово доступний екстрасенсів
16:10 В центрі уваги
18:00, 22:00 Вікна16:50, 19:20, 23:20
Міський дозор
Новини
17:10 Т/с
20:00, 22:40 Зважені
«Справедливі»
18:25 Зворотний відлік та щасливі
21:25 Прогулянки
00:40 Т/с «Доктор
містом
Хаус»
22:00 Т/с «Рані»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
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 «Синдром
Дракона»
00:05 Вечірній Ургант

2+2

23:10 Парад порад

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:25 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30, 19:30 Хроніка
дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
16:15 Акцент
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 Crime news

06:00 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 19:00, 19:30
«Ульотне відео» поросійськи
08:35, 11:10 Облом
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:05, 19:15 «Шалене
відео» по-українськи
11:55 Убойне відео
13:00 Т/с «Сармат»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
19:40 6 матч-день.
Ліга Європи УЄФА.
Дніпро - АІК
21:55 6 матч-день.
Ліга Європи УЄФА.
Інтер - Нефтчі
00:00 Про Лігу Європи
+ огляд ігрового дня

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:00 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:00 Т/с «Сабріна юна відьма»
12:30 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Камеді-клаб
21:00 Велика різниця
22:00 Щоденник
вагітної
22:40 Три сестри
23:00 Жіноча ліга
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:10 Х/ф «Відплата»
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 «Зграя»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Випадковий
свідок

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка»
08:55 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:55 Т/с «Усі жінки відьми»
10:55 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
11:55, 19:25 Богиня
шопінгу
12:20 Косметичний
ремонт
12:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:00, 21:15 Кузня зірок
14:25, 14:55, 20:25, 20:50
Дайош молодьож
15:20 Вайфайтери
15:55, 19:50 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
17:00 Досвідос
17:40, 21:45 Віталька
18:25, 23:00 Чортівня
щодня
18:50 БарДак
22:00 Веселі мамзелі
22:25 Рай, гудбай
23:25 Т/с «Надприродне»

06:50, 14:50 Загадки
планети
07:50, 00:30
Смартшоу
08:50 Містична
Україна
09:50, 17:40 Таємні
знаки
10:50, 21:30 Таємниці
природи
11:50 Секрети
минулого
12:50
Мегакатастрофи
13:10 Ефект
Нострадамуса
13:50, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:50 Д/ф «По той бік
Стіни»
16:50, 20:30 Шукачі
18:40 Секретні
території
19:30 Д/ф «Сигари
для Фіделя»
22:30 Планета Земля

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х.
Слідство триває
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Мережива»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «По гарячих
слідах»
21:25 Двобій
23:00 Вісті+

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Найшокуюче
07:30, 08:30 Репортер
09:00 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»
14:40, 15:45 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Молодята»
16:50 Т/с «Віола
Тараканова»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»
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2+2
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25 Православний календар
06:30, 07:30 Гість студії
06:35, 07:25 Країна on lіne
06:40, 07:20 Заголовки
06:45 Вести.Ru
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Д/ф «Назарій Яремчук.
Місія, позначена небом»
10:10 Т/с «Маруся»
10:50 Д/ф «Контингент»
11:20 Віра. Надія. Любов
12:00, 15:15, 21:10 Діловий
світ
12:10 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:40, 14:00, 15:20, 17:00 Наш
спорт. Біатлон
12:45, 15:30 Біатлон. Кубок
світу
14:20 Околиця
14:45 Euronews
17:15 Т/с «УГРО»
18:55 Шляхами України
19:15 Зірки гумору
20:05 «Осінній жарт» з О.
Воробей
20:35 After Lіve (За лаштунками
«Шустер-Lіve»)
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

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

07:00 Т/с

09:00, 19:30 ТСН

«Леся+Рома»

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

07:40 Ділові факти

07:00 Ранкове espresso
08:30 З вечора до
полудня
09:00 Т/с «Капітанські
діти»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Отруєння
ревнощами
12:20 Атлас світу
тварин
14:00 Ваше житло
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
18:50, 21:30
Економічний пульс
19:00 Спортивне життя.
Наталя Добринська
19:40 Магія природи
20:00 Ваші права
21:40 У гостях у Дмитра
Гордона. Геннадій
Хазанов
23:45 Х/ф «Живі і
мертві»

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

08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/с «Ескімоска»
10:00 М/с

08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30, 00:40
«Надзвичайні новини»

10:25, 17:10 Т/с

з Костянтином

«Величне століття.

Стогнієм

Роксолана»

10:30, 16:40 Т/с «Агент

12:45 Неймовірні

національної безпеки»

перегони

12:30, 13:00 Анекдоти

13:45 Дім за тиждень
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні

по-українськи
12:45 Факти. День

мелодрами

13:15 Т/с

16:45 ТСН. Особливе

«Прокурорська

20:15 Київ вечірній

перевірка»

22:00 Добрий вечір
23:00 Х/ф «Сім
секунд»

09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Зворотний
бік Місяця»
11:45, 13:15
Т/с «Серафима
Прекрасна»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:50 Неформат
21:00 Вечірній
квартал
23:00 «Велика
політика» з Євгенієм
Кисельовим

14:25 Т/с «Братани»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Х/ф «Ялта»

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»

06:00 Т/с «Єфросинія» 06:40 Жіночий погляд.
Катерина Гордон
07:00, 17:00, 19:00
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
Події
подія
07:25 Ранок з
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
Україною
08:20, 01:15
09:25, 13:10 Т/с
Рятувальники
08:55 До суду
«Слід»
10:00 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
10:00, 20:00 Т/с
Остаточний вердикт
«П’ятницький»
12:35 Т/с «Вулиці
12:00 Нехай говорят розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
16:00 Право на захист перевірка
15:40 Говоримо і
17:15 Критична точка
показуємо
18:00 Т/с «Джамайка» 17:30 Т/с «Літєйний»
19:30 Х/ф
19:20 Говорить
«Повернення»
21:20 Х/ф «Муха»
Україна
23:30 Х/ф «Біжи не
22:00 Т/с «Сліпа куля» озираючись»
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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 Шустер-Lіve
09:30 Школа юного
суперагента
11:40 Зелений коридор
11:50 А. Демиденко «На
відстані душі»
13:40, 15:55 Біатлон.
Кубок світу. Гонка
переслідування
14:35 Зірки гумору. К.
Новикова, В. Винокур
15:25 Золотий гусак
16:55 Ювілейний вечір К.
Новикової
19:00 Світ атома
19:20 Star-шоу
20:55 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:15 Кабмін: подія тижня
21:25 Українська пісня
22:00 «Осінній жарт» із С.
Дроботенком
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:35 Справжні лікарі

06:40 М/с
06:50 Ф-стиль
07:10 Будь у курсі
07:50, 17:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
09:00 Шамварі: територія
диких тварин
09:40 80 островів навколо
світу
10:00 Виховання
немовлят
11:05 Х/ф «Гіперболоїд
інженера Гаріна»
13:05 Борис Черток.
Постріл у Всесвіт
14:25 Арт Cіty
15:00 За сім морів
16:50 Україна-Європа:
маятник Фуко
17:50 Щоденник для
батьків
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Спортивне життя
19:35 Магія природи
20:00 «Ронін» з Дмитром
Видріним
20:40 У гостях у Дмитра
Гордона
21:45 Цікаве кіно
22:50 Х/ф «Крах інженера
Гаріна»

05:15 «Велика

06:30 Х/ф

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом

«Доглядальниця»
08:20 Х/ф «Я не
повернуся»

06:45 Очевидець.
Найшокуюче
07:30, 08:30 Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Віола
Тараканова»

18:00, 22:00 Вікна-

10:00, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»

Новини
18:10 Х/ф «Кавказька

13:25, 14:25 Kіds Tіme
13:30 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»

полонянка, або Нові

14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»

пригоди Шурика»

15:45 Т/с «Молодята»
19:40 Піранії

20:00, 22:40 Танцюють
всі

20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»

00:30 ВусоЛапоХвіст

23:10 Україна чудес

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 Чекай на мене
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Олена Ваєнга.
Концерт
23:50 Вечірній Ургант

06:00 Х/ф «Перша

07:40 Мультик з Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
08:30 Ранковий
сімейка»
«Свідок»
08:55 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:00 Кримінальні
09:55 Т/с «Усі жінки справи
відьми»
10:55 Т/с «Та, що
10:00 Т/с «Слідство
говорить з привидами»
веде Да Вінчі»
11:55, 19:25 Богиня
11:00 Т/с «NCIS: Лос- шопінгу
12:20 Косметичний
Анджелес»
ремонт
12:00 Т/с «Детективи» 12:55, 18:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
12:30 Т/с «Зграя»
14:00 Кузня зірок
14:25, 14:55, 22:00 Дайош
14:35 Т/с «Літєйний»
молодьож
16:45, 19:00 Свідок
15:20 Вайфайтери
17:00 Т/с «Псевдонім 15:55 Одна за всіх
16:35 У ТЕТа тато
«Албанець»
17:00 Досвідос
17:40, 21:15 Віталька
19:30 Т/с «Майор
19:50 БАгиня шопінгу
Вєтров»
20:25 Шури-Мури
23:30 Х/ф «Гангстери 22:40 Слава зі Славєком
Славіним
в океані»
23:00 Чортівня щодня

кінна»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
смішно
моря»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
07:25 Будинки
07:55 Караоке на
Час новин
мажорів
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Майдані
Бізнес-час
09:00 М/с «Роги і
07:30 Клуб 700
08:55 «Сніданок» з
копита: Повернення» 08:30 Не перший погляд
Юлією Висоцькою
09:10 Інтелект.ua
09:35 М/с «Пінгвіни з 09:35, 19:25 Тема тижня
09:05 Їмо вдома
10:15 Здорові історії
Мадагаскару»
11:10 Трансмісія
10:10 ВусоЛапоХвіст 10:00 Готуй
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
10:55 Х/ф «Кавказька 11:00 Наші у «Раші»
13:10 Шлях до перемоги
полонянка, або Нові
12:00 Прокинутися
13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
знаменитим
пригоди Шурика»
14:25 Гра долі
15:15 «Кіно» з Яніною
13:00
Т/с
«Татусеві
12:25 Зважені та
Соколовою
дочки»
16:15 Арсенал
щасливі
15:35 ШоумаSтгоуон 17:25 Феєрія мандрів
17:00, 17:55 Зіркове
18:15 Акцент
19:00 Х/ф «Хроніки
18:40 Київський час
життя
19:30 Машина часу
Нарнії»
20:10 «Портрети» з
19:00, 22:35 Х-Фактор
Сергієм Дорофеєвим
21:55 Х/ф «Брати
21:10 Велика політика
21:15 Таємниці
Гримм»
21:40 Вікно в Америку
Х-фактора
22:00 В кабінетах
00:20 Х/ф «Ласкаво
22:30 «Майстер-клас» із
00:00 Детектор брехні просимо до Лейквью» Наталкою Фіцич

06:35 Х/ф «До Чорного 06:40 Зроби мені

06:00, 08:00, 11:00,
14:00, 17:00 Сьогодні
апельсин
06:15 Лотерея
«Золотий ключ»
Кисельовим
07:00, 19:00 Події
06:45 Державна
08:00 Позаочі
житлова лотерея
07:25 М/с «Ну,
07:25 «Готуємо» з
09:00 Орел і Решка
Олексієм Зиміним
постривай»
10:00 Україно,
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний
07:35 Т/с «Інтерни»
вставай
двобій
10:50 Сімейний пес
10:00 Квартирне
08:00 На валізах
питання
11:55 Х/ф «Два квитки 09:00 Найкращий
11:25 Т/с «Шериф»
13:10 Своя гра
до Венеції»
кухар на селі
14:20 Слідство вели....
13:55 Х/ф «Понаїхали
15:20 Очна ставка
10:00 Додому на
16:20 Огляд.
тут»
Надзвичайна подія
свята
17:55 Вечірній
17:25 Професія 11:00 Т/с «Подружжя» репортер
«Квартал»
17:55 Програма
20:00 Подробиці
максимум
14:10, 23:20 Т/с
19:00 Російські сенсації
20:25 Червоне або
«Слід»
20:00 Ти не повіриш
21:00 Реакція
чорне
17:00, 19:20 Х/ф
Вассермана
22:20 Х/ф
21:35 Мітла
«Андрійко»
22:30 Промінь Світла
«Настоятель»
23:05 Школа лихослів›я
21:20 Х/ф «Окреме
00:20 Х/ф «Сімейка
23:55 Т/с «Справа
Крапивіних»
доручення»
Адамсів»

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 17:55 Новини
06:10 Х/ф «Тегеран-3»
07:30 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики.
Нові пригоди
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Життя під
каблуком
12:15 Абракадабра
14:40, 15:10 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.
Елементарно

06:25 Інший футбол

06:00 Срібний

06:00 М/с
07:00 М/с «Бен-10»
08:15, 09:10 «Ульотне
відео» по-російськи
08:35 ОбломUA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 «Шалене відео»
по-українськи
11:10, 20:00, 21:30
Сильний аргумент
11:55 Убойне відео
13:00, 19:00 Т/с
«Сармат»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Лісник»
18:00 Т/с «Десант є
десант»
23:00 Всесвітня серія
боксу: Італія - Україна

07:50 Смартшоу
08:50 Секретні
території
09:50, 17:40 Таємні
знаки
10:50 Таємниці
природи
11:50 Секрети
минулого
12:50 Мегакатасрофи
13:10 Ефект
Нострадамуса
13:50 Загадки Всесвіту
14:50 Загадки планети
15:50 Д/ф «Сигари для
Фіделя»
16:50 Україна: забута
історія
18:40, 19:30, 20:30
Секретні історії
21:30 Д/ф «Загадки
Рихарда Зорге»
22:30 Д/ф
«Засекречений герой
СРСР»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:00 Т/с «Баффі
- переможниця
вампірів»
11:00 Т/с «Сабріна юна відьма»
12:30 Т/с «Академія
танцю»
14:00 Орел і Решка
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВН-2012
21:40 Розсміши
коміка
22:40 Три сестри
23:00 Жіноча ліга
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:40, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час
10:00 Інтерв›ю з
Дмитром Медведєвим
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
13:45 Т/с «Кровинка»
14:45 Вісті. Чергова
частина
15:50 Т/с «Мережива»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Юрмала-2012
20:40 Х/ф «Золоті
небеса»
22:35 Х/ф «Зграя»
00:25 Х/ф «Суто
англійське вбивство»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 16:40
Мультляндія
07:35 Кулінарна
06:55 Козирне життя
7:25, 3:10 Київ.
академія
07:30 Останній герой Музика
08:00 Світське життя 08:50 Звезда YouTube 8:00 СТН
9:30 Київські історії
09:00 Хто там?
10:00 Дача
10:00, 0:50 Якісне
10:10 М/с «Чіп і Дейл»
життя
10:30 Квартирне
10:30, 1:20 Зроблено
11:00 Світ навиворіт
питання
в Києві
12:15 Дикі та смішні
11:00 Нова адреса
11:25 Екстрений
12:10 Актуальна тема
13:00 М/ф
виклик
12:40 Повнота радості
«Попелюшка»
життя
12:45 Дивитися всім
14:45 М/ф «Бригада
13:45 Нас відповідей
13:45 Х/ф «Ялта-5»
18:15 Світовий рекорд
М»
української пісні
17:45 «Максимум» в
16:35 Київ вечірній
19:15 Х/ф «В очах
незнайомця»
18:30 Розсміши коміка Україні
21:00, 23:50 СТН.
18:45 Факти. Вечір
19:30 ТСН
Тижневик
20:00 Х/ф «Службовий 19:00 Х/ф «Бетмен»
21:30, 1:50 Х/ф
«Обмінятися
21:50 Х/ф «Бетмен.
роман»
дружинами»
23:15 Х/ф «Соціальна Темний лицар»
23:00 «Київське Віче»
мережа»
0:20 Гаряча лінія «
00:55 Наша Russіa

політика» з Євгенієм

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 Інтелект.UA
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 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

06:10 Х/ф «Сашка»

07:40 Малятатвійнята
07:45 Т/с «Прямуючи
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
на південь»
09:00 Мультик з
09:45 Залізний Оскар Лунтіком
09:25 М/с «Білка та
10:30 Круті 90-ті
Стрілка. Пустотлива
11:30 Речовий доказ. сімейка»
09:45 М/с «Чорний
Вирок для психіатра
плащ»
12:00, 23:00 Головний 10:45 Єралаш
11:30 Т/с «Моя
свідок
прекрасна няня»
13:45 Одна за всіх
13:00 Х/ф «Помста 14:45 Х/ф «Знову ти»
16:50 М/ф «Роботи»
мистецтво»
18:45 Х/ф «Шість днів,
15:00 Т/с «УГРО»
сім ночей»
20:50 Кузня зірок
19:00 Т/с «Павутиння»
21:55 Дайош
молодьож
00:00 Х/ф
23:00 Х/ф «Брама»
«Ретроград»
00:55 Comedy Woman

2+2

08:15 М/с «Бен-10»
10:15 «Ульотне відео»
по-російськи
10:55 Х/ф «Подорож
до центру Землі»
15:00 Х/ф
«Смертельне
завоювання Робіна
Кука»
19:00 Х/ф
«Ліга видатних
джентльменів»
21:05 Х/ф «Сурогати»
23:00 Х/ф «Людинаневидимка-2»

06:00 В обіймах

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
09:00 М/с «Казки
Ганса Крістіана
Андерсена»
10:05 М/ф «Котиаристократи»
11:50 Х/ф «Піди,
розберися»
13:45 Подаруй собі
життя
15:00 Х/ф «Сині, як
море, очі»
16:55 Щоденник
вагітної
17:20 Пороблено в
Україні
18:50 КВН
21:30 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с «Чорна
лагуна»

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
06:10, 09:10, 12:20
08:00 Суперкораблі
Місцевий час. ВістіМосква
10:00
06:20 Військова
Мегакатастрофи
програма
11:00 Таємниці
06:50 Планета собак
07:25 Суботник
природи
08:05 Хто наступний?
12:00 Планета Земля 09:20 Городок.
Дайджест
13:00 Top Gear
09:55 Справа однієї
15:00 Ти можеш
хвилини
краще
10:55 Вісті. Чергова
частина
16:00
11:25 Чесний
Нострадамус-2012
детектив
12:30 Гонитва.
18:00, 19:00, 20:00,
Інтелектуальна гра
21:00, 22:00, 23:00,
13:35 Нова хвиля
00:00 Секретні
15:50 Танці з Зірками
18:00 Вісті у суботу
території
18:45 Х/ф «Не йди»
21:00 Містична
22:30 Х/ф «Весілля»
00:25 Гаряча десятка
Україна
смерті
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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
08:55, 12:25 Футбол.
Клубний чемпіонат
світу-2012
10:50 Крок до зірок
11:30 Шеф-кухар країни
14:20, 15:25, 17:00 Наш
спорт. Біатлон
14:25, 15:30 Біатлон.
Кубок світу. Естафета
17:05 Діловий світ.
Тиждень
17:40 Концерт О.
Гавриша
20:40 Україна інноваційна
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Головний аргумент
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Я вродлива і

07:05 Квартирне

6:00, 8:30 Мультляндія
7:25, 14:20, 2:05 Київ.
Музика
07:50 Марійчин
08:15 Анекдоти по8:00, 23:25 СТН.
кінозал
українськи
Тижневик
08:10 Ремонт +
08:35 Дача
9:30 Нова адреса
09:00 Лото-забава
09:20 Дивитися всім
10:00 Столиця
10:10 М/с «Чіп і Дейл»
11:40 Корисна
10:25 ОлімпіЛяпи
11:00 Кулінарна
11:30 Козирне життя розмова
академія
12:15 Блага звістко
12:00 Інший футбол
11:25 Давай, до
16:15 Х/ф «В очах
12:30 Х/ф «Бетмен.
побачення
незнайомця»
12:55 Чотири весілля Початок»
18:00 День знань
14:15 Голос. Діти
15:35 Х/ф «Бетмен.
Університету Культури
16:15 Х/ф «Службовий
19:00 Х/ф
Темний лицар»
роман»
18:45 «Факти тижня» з «Громадянин Кон»
19:30, 23:10 ТСН21:00, 23:55 СТН.
Оксаною Соколовою
Тиждень
Спорт. Тижневик
19:45 Останній герой
21:25, 0:20 Х/ф «Де
20:15 Голос. Діти
Ви? Я тут»
22:00 Світське життя 21:15 Х/ф «Петля
5:00 Громадська
часу»
23:55 Х/ф «Життя,
приймальня
гірше за звичайне»
23:45 Наша Russіa

06:45 Х/ф «Афоня»

струнка»

питання

08:40 «Сніданок» з

06:45 Великі махінатори
07:35, 20:40 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Гоша Куценко.
Хлопець з нашого міста
10:00 Будь у курсі
10:40 Ф-стиль
11:05 80 островів
навколо світу
11:45 Х/ф «Звичайне
диво»
13:45 Магія природи
14:50 За сім морів
15:30 АртCіty
17:00, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:10 Точки перетину
17:50 Велике
фотополювання Дага
Гарднера
18:30 Світ за тиждень
19:00 Спортивне життя.
Яна Клочкова
19:35 Магія природи
20:15 Кумири
21:05 Пані удача Павла
Луспекаєва
22:10 Х/ф «Червоний
намет»

07:00 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 Весільний розмір
12:30 Д/ф «Любов очима
жінок»
13:35 Т/с «Наказано
знищити»
17:50 Х/ф «Дід»
20:00 Подробиці тижня
21:00 Х/ф «Дружба
особливого призначення»
23:00 Х/ф «На краю стою»

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф
«Легендарна подорож
капітана Дрейка»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Легенди
11:00, 13:00, 00:30
Т/с «Слід»
16:00 Т/с «СОБР»
18:00, 20:00, 21:00
Т/с «Інтерни»
19:00 Події тижня
23:00 Великий
футбол

Банк запрошує на роботу
спеціаліста до 30 років.
Вимоги: ВО, відповідальність,
уважність, ініціативність,
вміння проводити роботу
із залучення клієнтів.
Тел: (097) 812-55-51

Перетяжка
меблів

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Тегеран-3»
07:25 Смак
08:00 Служу Вітчизні
08:40 Смішарики.
Пін-код
08:50 Здоров›я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:20 Х/ф «Сім
няньок»
14:55 Таємні знаки
кінця світу
16:00 Великі
перегони. Братерство
кілець
17:40 Х/ф «12»
21:00 Недільний «Час»
22:00 Настя
23:15 Познер
00:30 Х/ф «1000
доларів - в один бік»

(067) 698-99-69

З ЮВІЛЕЄМ!
Від усього серця ВІТАЄМО з 50-річчям
Вадима Геннадійовича ГАЛАКТІОНОВА!
Желаем, чтобы удалось
В реальность воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбылось,
Чтоб было интересно жить.
Дружина та син
Продається приватне підприємство
у м. Вишгороді.
Система оподаткування — єдиний податок.
Тел: (098) 341-99-79 Дмитро
Загублене посвідчення дитини з багатодітної
сім’ї АІ № 002157 на ім’я Максима Ігоровича ПОДОБЄДОВА, видане Вишгородською районною
державною адміністрацією 06.10.2010, вважати
недійсним.
Загублене свідоцтво про право власності на житло
та технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у
власності Сергія Васильовича ОРЕХІВСЬКОГО, Тамари Яківни ОРЕХІВСЬКОЇ, Олени Василівни ОРЕХІВСЬКОЇ та Василя Олексійовича ОРЕХІВСЬКОГО,
видані Вишгородською міською радою на адресу: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 6, кв.
38. згідно розпорядження від 24 листопада 1997 р., №
145, вважати недійсними.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної
сім’ї на ім’я Бориса Михайловича НИЖНИКА,
серії АІ 019517, видане 22.08.2012 року, вважати недійсним.

Вона повернула
багатьом людям віру,
бо вони вже втратили її,
втомилися від невдач...
Якщо у вас чорна смуга
у житті, не впадайте у відчай! Ангеліна
допоможе вам. Допоможе хворим,
одиноким, наведе лад у сім’ї та бізнесі.
Вартість прийому — 100 грн.
Запис за тел: (096) 084-34-57

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогодні
06:15 Російське лото
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.
«Терек» - «Динамо»
13:30 Буває ж таке
14:20 Розлучення поросійськи
15:20 І знову здрастуйте
16:20 Надзвичайна
подія
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання.
18:50 Центральне
телебачення
19:35 ЦТ. Одкровення
20:35 ЦТ. Вечірнє
21:15 Х/ф «Дубля не
буде»
23:05 Т/с «Справа
Крапивіних»

Юлією Висоцькою
08:50 Їмо вдома
09:55 МайстерШеф
14:00 Караоке на
Майдані
15:00 Х-Фактор
19:00 Битва
екстрасенсів.
Апокаліпсис
21:45 Х/ф «Під
прицілом кохання»
00:05 Х/ф «На мосту»

07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Будинки мажорів
09:15 М/с «Роги і
копита»
09:55 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:20 Шоу «Шара»
11:20 Недільний офіс
12:20 Т/с «Щасливі
разом»
14:20 Х/ф «Брати
Гримм»
17:00 Х/ф «Хроніки
Нарнії: принц Каспіан»
20:00 ШоумаSтгоуон
23:05 Прокинутися
знаменитим
00:15 Х/ф «Знайомство
зі спартанцями»

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 Велика політика
10:10 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Машина часу
16:15 Фактор безпеки
17:15 Палата
17:30 Новини Київщини
18:15 Вікно в Європу
18:40 Київський час
19:30 «РесПубліка» з Анною
Безулик
20:50 Тема тижня
21:00 Час: підсумки тижня
21:40 Час-тайм
22:00 «Кіно» з Яніною
Соколовою
22:35 Територія закону
23:40 Хроніка тижня

08:15 М/с «Бен-10»
09:35 Журнал Ліги
чемпіонів УЄФА 20122013
10:15 «Ульотне відео»
по-російськи
11:00 Х/ф
«Блискавка»
13:05 Х/ф «Підняти
перископ»
15:05 Х/ф «Капітан
Рон»
17:10 Х/ф «Тернер
і Хуч»
19:10 Х/ф «Навколо
світу за 80 днів»
21:30 ПроФутбол
22:40 Х/ф «Секрети
Лос-Анджелесу»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/с
08:30 М/ф «Котиаристократи»
10:15 Х/ф «Піди,
розберися»
12:10 Х/ф
«Повернення в
Хелловінтаун»
14:05 Х/ф «Невдахи»
16:00 Щоденник
вагітної
16:25 Пороблено в
Україні
18:00 Розсміши
коміка
19:00 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
07:20 Т/с «Майор

07:40 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
11:30 Легенди
09:00 Мультик з
Лунтіком
карного розшуку.
09:25 М/с «Білка та
Стрілка»
Чистилище СМЕРШа 09:45 М/с «Чорний
плащ»
12:00 Агенти впливу
10:20 М/ф «Битва за
планету Терра»
13:00 Т/с «Батюшка»
12:10 М/ф
15:00 Т/с «Павутиння» «Повернення
Джафара»
19:00 Т/с «По гарячих 13:30 Альо, директор?
14:35 М/ф «Роботи»
16:30 Х/ф «Запасний
слідах»
план Б»
23:00 Круті 90-ті
18:45 Одна за всіх
19:50 Віталька
00:00 Х/ф «Фанат»
21:05 Кузня зірок-3
22:10 Дайош
молодьож
ТРК
22:45 Х/ф «Мріяти не
«ВишеГрад»
шкодить»
Вєтров»

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

Куплю
квартиру
Тел: (050) 353-29-09

А Н Е К ДО Т И

режисер
06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
08:20 Місцевий
час. Вісті-Москва.
Тиждень у місті
09:00, 12:00 Вісті
09:10, 12:30 Х/ф
«Зимове танго»
12:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:25 Аншлагу - 25
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «В
очікуванні весни»
21:30 Недільний вечір
23:20 Х/ф «Ірландець»

ПРОДАМ

Майстер-клас поруч

Фраза «Я тебе ніколи не забуду» звучить
ніжно і лагідно.
А ось «Я тебе запам’ятав» вже якось загрозливо.
***
Історики стверджують, що інквізитори спалювали відьом не тому, що ненавиділи, а тому
що їм просто не вистачало жіночого тепла.
***
Ми посперечалися з мамою, що в психлікарні нереально накласти на себе руки, типу
м’які стіни і все таке. Але можна видерти жмут
волосся і вдавитися ними! Завтра йдемо до
психіатра...
***
Якщо гроші міряти купками, то в мене –
ямка.
***
Мені з ранку кров здавати.
Але враховуючи її склад, не я кров здам, а
вона мене!
***
Прочитавши склад чіпсів, вирішив, що корисніше буде зїсти упаковку від них.
***
Українська студентка з’їла чорнобильську
капусту, і її груди збільшились вдвічі... тепер
їх чотири!

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

05:30 Сам собі

Безкоштовні оголошення

Майбутня професія

Тобі 10 або 16 років. Ти маєш гостре око,
хочеш ловити неповторні моменти, мрієш
про власне фотоательє чи всесвітню славу
фотомитця? Розпочати шлях до цього можна
вже сьогодні.
Вишгородський міський Центр творчості «Джерело» запрошує учнів 5 - 11 класів до
ФОТОгуртка.
Довідки за адресою: м. Вишгород. вул. В.
Симоненка, 3-а, тел.: 54821, 067 266-21-73,
095-632-22-87 (Дмитро)

06:00 В обіймах смерті
08:00 Суперкораблі
10:00 Мегакатастрофи
11:00 Планета Земля
13:00 Top Gear
15:00 Ти можеш краще
16:00 Кінець світу:
пророцтво
18:00 Д/ф «Загадки
Рихарда Зорге»
19:00 Д/ф
«Засекречений герой
СРСР»
20:00 Д/ф «Гример»
21:00 Україна: забута
історія
22:00 Секретні історії

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

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

ділянку, с. Демидів, 12 соток. Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86, (098) 270-02-09
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. + 12
сот. під садівництво. Ціна договірна
098-0741770
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. під
забудову. Ціна договірна.
098-0741774
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під
забудову. Ціна договірна
098-0741775
Ділянку с. Нові Петрівці, (біля музею)
18 сот. Ціна договірна
067-7600073
Ділянку с. Нові Петрівці, 10 сот.
Ціна договірна 067-7600073
Ділянку м. Вишгород, 9 сот. під
забудову. Ціна договірна
067-7600073
Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
Ціна договірна 096-9738455
Ділянку с. Новосілки, 12 сот. під
забудову. Ціна договірна
096-9738399
Ділянку с. Новосілки, 1 га під
садівництво. Ціна договірна
096-9738399

КУПЛЮ

Ділянку с. Жукін, с/т
«Інтернаціоналіст». Ціна договірна
098-0741770
1 кім. пр.Шевченко, 2-д. 40/18/10.
Ремонт. Меблі. Ціна договірна
067-5899888
1 кім. Київська, 18. 3/9 цегла,
40/20/9,5. Ціна договірна 098-1510830
1 кім. Симоненко, 7. 4/5 панель,
35/18/7. Ціна договірна 067-2911588
1 кім. пр. Шевченко, 7. 1/9 цегла
38/20/8. Ціна договірна 067-7600073
1 кім. Набережна, 2. 9/9 цегла
37/20/7. Ціна договірна 098-3086090
1 кім. Київська, 6. 4/5 цегла 31/19/5,5.
Ціна договірна 098-3086090
2 кім. Дніпровська, 4. 2/5 цегла,
40/26/6. Ціна договірна 098-1510830
3 кім. Кургузова, 11-а. 7/9 цегла,
71/44/10. Ціна договірна 098-3086090
3 кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
70/41,5/9,5. Ціна договірна 098-3086090
Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на
6м.Висота 2,3м.Сухий, чистий.
Ціна договірна 067-7600073

2-кім. кв. на вул. Н. Шолуденка, 6-в/6-г.
Готівка/ терміново. 098-1510830

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

1, 2, 3-кім. кв. у господаря.

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

НАЙМУ

098-0741775

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.
Ремонт. Меблі. 3500 грн. + ком. послуги
067-7600073
1 кім. Симоненка, 1-б. 4/5 цегла. 35/16/7.
Середній стан. 2 400 грн.+ком.послуги
098-3086090
3 кім. Мазепи, 12. 5/9 пан. 65/38/8. Середній
стан. 4 500 грн.+ком.послуги 067-7600073

1-2 кімнатну квартиру без посередників
(097) 932-16-46
Складське приміщення. 215 кв. м.
Рампа. Світло. 098-0741774
Будинок с. Хотянівка, с/т «Каскад».
Газ. Вода. Ціна договірна
067-7600073
Будинок 100м2. с.Старі
Петрівці,двоповерховий будинок.
Ремонт.Меблі. 900 у.о.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
Домашній майстер
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням.
Тел: (063) 100-90-08 Доставка/встановлення безкоштовно. Тел: (096) 702-51-82

ІНШЕ

ПОДАРУЮ
ОБМІНЯЮ

Щурів (дівчинку та хлопчика), 1-річні. У добрі руки! (093) 487-77-47
Гараж 3-поверховий на землю Осещина/Хотянівка (095) 924-11-17

Молодіжний квартал

Вишгород

1 грудня

У ритмі французького вальсу
Танець — це не просто красиві
рухи. Це насамперед емоції. До того
ж, кожен танець має свою історію…
колективу спортивно-бального
танцю «Афіна» центру творчості «ДИВОСВІТ» були літні збори.
Тренер Анна Хилько підготувала для нас
багато цікавого: і йогу, й ігри, і щодня
пікнічок (дощової погоди, «пікніки» ми
проводили у танцкласі). Все це так мені
запам’яталося, адже було вперше.
Якось ми обідали, і Анюта увімкнула пісню Мірей Матьє «Pardonne moi ce
caprice d’enfant» — «Пробач мені мій дитячий каприз». Я почала підспівувати.
— Ти що, знаєш цю пісню? — запитала
тренер.
Я посміхнулась…
А ритм був вальсовий «раз-два-три».
Так народилась ідея нової постановки.
Незабаром розпочався навчальний
рік, а разом з ним підготовка до відкриття
«Диво-сезону». А які ж у нас будуть костюми? У дівчат — пишні спідниці, чорні

У

у білий горошок, та білі танцювальні купальники, чорні пояси та дуже красиві
горжетки на шию. Всі, як одна, — елегантні мадемуазелі. У мене як вокалістки костюм трохи інший: така ж гарна сукня, але
біла у чорний горошок, чорненький пасочок та горжеточка.
…Настав довгоочікуваний день концерту. Партнери в одній кулісі, партнерки
в іншій, ведучі на сцені оголошують номер. А я на східцях до сцени, за крок до
виступу, до моєї жаданої мрії. Хвилини
минають, стою і чекаю, подумки повторюю слова пісні…
Все, вже мій час, пора, — думала я. —
Господи, допоможи…
Звучить останній такт вступу, виходять
гарні, як на підбір, партнери. І дівчата до
них ідуть правим поворотом.
Як було все далі — важко описати.
Але, мабуть, здорово.
За кілька хвилин пісня добігала кінця.
Останнє «Vivre sans toi» («Для тебе»), і виходить мій партнер. Ми дотанцьовуємо
вальс. І зал вибухає бурхливими оплесками, вигуками «молодці!», «браво!», зал
скандує: «Нас-тя! Нас-тя!».
Ми вклоняємось глядачам. У мене з
очей бризнули сльози щастя, та й мама

У світі є багато різних мов, і кожна
з них особлива. Тому не можна засуджувати людину за те, що вона віддає перевагу одній із них.
априклад, як в Україні, де, зокрема, намагаються зменшити вживання саме російської.

Н

Лист у номер

«Надія» —
особлива школа

Знай наших!

Ось ми — найкращі та найдружніші. Люблю свій колектив.
розчулилася.
За ці прекрасні хвилини радості дякую невтомним, творчим, чудовим жінкам — Ірині Федорівні Безі — моєму
вчителеві з вокалу, викладачу Вишгородської музичної школи, та, звісно ж,

найкращому тренеру Анюточці Хилько.
Адже вони допомогли здійснити мою
мрію!
Нас у подальшому чекають репетиції,
а вас, любі глядачі, — нові феєричні виступи, бо ж працюємо для вас.

Найкраща мова

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

11
ФОТО — архів «Афіни»

Анастасія ВІНІЧЕНКО, учениця 7-А
класу Вишгородської ЗОШ №1, гурток
журналістики ЦТ «Джерело» (керівник
гуртка — Валентина Яковенко)

2012 року

Вважаю, що це не зовсім правильно. Бо
як бути людям, які довгий час мешкали в
іншій державі, вивчали російську мову,
але волею долі опинилися в Україні? Чи
зможуть вони одразу розмовляти українською? До таких належу і я, адже 11
років жила в Росії.
Опанувати споріднену мову трудніше за несхожу. Українська давалася
мені дуже важко. Знадобилося декілька
років, щоб навчитися правильно читати,
майже без помилок писати і вміти висловлювати свою думку українською.
Нелегко давалося написання літер «е»

та «є» (в російській, відповідно, «э» та
«е»), а також слів з «ї». Щоб збільшити
свій український словниковий запас, я
читала і переписувала десятки творів.
У спілкуванні з рідними й близькими
віддаю перевагу російській. Мові, до
якої я звикла, з якою виросла і дізналася
дуже багато.
Заборонами не змусиш любити, а
українська мова — тепла й емоційна, до
того ж — місточок до інших — східно- і
західноєвропейських мов.
Цікаво, що ніхто не закидає вірменам
чи, скажімо, афганцям або корейцям на

ринку, що вони не розмовляють українською, і не влаштовує з цього приводу
демонстрацій і телешоу. А у Великобританії, Франції чи США є китайські, українські, арабські, італійські квартали — і
люди все життя спілкуються там рідною
мовою.
Гадаю, не так вже й принципово —
якою мовою говорить людина в побуті.
Головне — її ставлення до найкращої
для неї мови. Доречним вважаю вислів
Х. Арце: «Мова зникає не тому, що її не
вчать інші, а тому, що нею не говорять
ті, хто її знає».

«Рум’янок» у Баварії

Наталія ВОЙТЮК,
учениця 6-Б класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка — Валентина
Яковенко)
Коли я вперше йшла до школи «Надія», де навчаються діти з обмеженими
можливостями, то трішки побоювалася. Але, поспілкувавшись із ними, переконалася, що вони такі ж, як і ми, але
в них є проблеми зі здоров’ям. Учні тут
дуже добрі, чемні, вони не агресивні,
як це буває в інших школах. Люблять
спілкуватися, грати в різні ігри.
дного разу я виступала там на
святі до Дня вчителя. Під час
концерту побачила, що діти
гарно співають, грають на музичних інструментах та декламують напам’ять вірші. Цьому їх навчають турботливі вчителі.
Учні школи беруть участь в міжнародних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», де
потрібно відповісти на ряд запитань. У
минулому році «Золотий колосок» виборола Діана Мережа.
А нещодавно учень 8 класу Коля Григорьєв став одним із кращих у районній
олімпіаді з біології — посів друге місце.
«Надія» — особлива школа, де панують доброзичливість і щирість. Але хочеться, щоб до цих дітей добре ставилися не лише тут, а й за межами закладу. І
люди, які мають добре здоров’я, не були
до них байдужими.

О

Побратимство
Ольга ДУМАНСЬКА
ФОТО — архів «Рум’янка»

Давні теплі стосунки між містами-побратимами Вишгородом та
німецьким Айхенау підтримуються
не тільки на рівні високих посадових
осіб, але й на рівні культурно-мистецьких відносин.
нещодавній поїздці до баварських друзів, яка відбулася на
честь 20-річчя встановлення
партнерських відносин, взяв участь ансамбль сопілкарів «Рум’янок» на чолі з
його керівником Оленою Могиль з районного центру творчості «Дивосвіт». Відвідини побратимів були недовготривалими,

У

всього один день, та зустрічали так гостинно, що сопілкарям буде що згадувати: насичена культурно-розважальна
програма з цікавою екскурсією містом
та його околицями, смачне пригощання,
зустріч в мерії, концерт у ратуші.
Не менше враження залишили по
собі і наші юні таланти. Громада Айхенау була у захваті від виступу дітей, які
виконували як українські народні, так і
сучасні мелодії. А коли ансамбль зіграв
гімн Німеччини, то публіка встала, на
очах багатьох слухачів бриніли сльози.
Це був справжній фурор.
Найбільше баварцям сподобалася
чітка злагодженість нашого колективу й
те, як діти невимушено поводили себе

на сцені: сопілки змінювалися барабанами, швидко перевдягали костюми —
усе, як у справжніх артистів. Дітей довго не відпускали зі сцени, викликали на
«біс», аплодували, водночас і посміхалися, і плакали від захвату. Наприкінці керівники громади Айхенау висловили побажання на подальшу співпрацю і надію
ще не раз побачити і почути ансамбль
«Рум’янок», тому й запросили приїздити
їх на гостинну баварську землю.
Вихованці колективу та керівництво
«Рум’янку» щиро вдячні голові Вишгородської райдержадміністрації Олександру Приходьку та голові райради
Олександру Носалю, які сприяли їм у
цій поїздці.
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Пам’яті жертв голодоморів

Вишгород

Де впав — там і ховали

Свічок вогні святі та поминальний хліб
Марина КОЧЕЛІСОВА

хованих без труни й молитви пом’янули
хвилиною мовчання та заупокійною
літургією (о. Тарас, собор ВишгородЧетвертої суботи листопада на ської Богородиці УГКЦ) і проповіддю (о.
Ольжину гору несли букети і кошики Олександр, церква свв. Бориса і Гліба,
квітів під прапорами — державним УПЦМП).
і міста Вишгорода… Напередодні
Про три хвилі голодоморів в Україні
біля пам’ятника жертвам Голодо- говорив голова Вишгородської райдермору зібралися керівники
жадміміста й району, працівники
Дев’ять мільйонів загиблих, а може — ністраустанов, організацій, ко- 10? Взимку 1932-1933-го в Україні поми- ції. «Не
мунальних
підприємств, рало 17 людей у хвилину, 25 000 — що- т р е б а
дитячих садків, шкіл та дня (половина з них — діти). За даними з зводипозашкільних навчальних різних джерел, на Вишгородщині помер- ти разакладів, мешканці Гори і ли від голоду від 1,5 до 3-х тисяч.
хунки з
Пісків, депутати, представминуники громадських організацій та ре- лим, — сказав Олександр Приходько, —
лігійних громад.
але те, що ми знаємо і пам’ятаємо, має
ід дзвони пам’яті лунали бути уроком». Вишгородський міський
страшні цифри — 21-22-й, 32- голова Віктор Решетняк у 80-ту річницю
33-й, 46-47-й — і трагічні слова сумної дати попросив запалити свічки
— скільки померло і скільки не народи- — святий вогник, що зігріє душі загилося… Неоплаканих і невідспіваних, по- блих, світло очищення заради нашого
майбутнього.
І реквіємом пролунали рядки Івана
Гончара «Народе мій, тебе хотіли вбити» від голови районного товариства
політв’язнів і репресованих Надії Романів.
Кущі калини прикрасили меморіал
пам’яті жертвам голодомору 1932-1933
років: їх посадили керівники міста й району, а кожний присутній на мітингу поклав до пам’ятника квіти і вінки та відломив по шматочку поминального хліба.
Рівно о 16-й годині 24 листопада вікна осель по всій Україні заяскріли свічками пам’яті. У моїй родині був вечір
спогадів: мама (1926 року народження)
— розповідала.
Про калинівське диво: як із простріКалина — символ
леного двома бійцями ГПУ хреста на
єднання поколінь
роздоріжжі до Ольхівки, що на ВінниФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Без протекторату

Сучасному козацькому руху — 520! Чи 1520?

Анатолій МИСЬКО, м Вишгород
За теперішньою історієграфією,
початком українського козацтва є
козацьке лігво («притон» за визначенням Д. Яворницького) на острові
Мала Хортиця, яку вибрав для фортеці знаменитий Дмитро Вишневецький
(Байда) у 1552 (чи 1554-55р.р.), щоб
відбиватись від турок і татар. Вишневецький був українським магнатом,
та не таким, як сьогоднішні магнатибалакуни. Майстерно володів не тільки шаблею...
айда опанував Малу Хортицю
(раніше цей острів називався
Канцерівський), бо на Велику
Хортицю, неприступну фортецю, створену самою природою, його не пустили
косаки, які на Запоріжжі вже перебували
більше 700 років. Косаки — це високий
військовий сан у суспільстві за часів Святослава Ігоровича (рідновіра).
З пітьми історії прозирає факт участі
косаків на чолі з православним князем
Острозьким у битві з тевтонами під Грюнвальдом 1410 року — тобто за 150 років
до спроби Вишневецького організувати
Січ на острові Мала Хортиця. А на острові Хортиця до нашого часу збереглося
практично недоторканим капище рідновірів дохристиянського періоду України.
У Конституції Пилипа Орлика про
генезу козаків ідеться так: «...народ козацький давній та відважний, раніше
званий Хозарським, спочатку підніс себе
безсмертною славою, широкими володіннями та героїчними діяннями, яких не
лише сусідні народи, а й сама Візантійська імперія на морі й на суші боялась...»
«Байдина» Січ — прообраз майбутніх козацьких Січей — проіснувала недовго —
з 1552 (1557) по 1558 р.
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чині, потекла кров.
Про те, як першокласників із лісгоспу
возили до школи — і
на узбіччях вони бачили тіла померлих
від голоду (їх там і
ховали). Старші діти
ходили до школи
пішки, але не поКвіти — до пам’ятника жертвам голодоморів
одинці, а зграйкакульті), то когось із даху потяга на ходу
ми, не менш як по
скидали гачком. Дечому і дивувалися:
п’ятеро — через людожерство.
Як мама з дому виносила по крихті родичі Колобови, які жили на центральслоїк смальцю для шкільних подружок ній вулиці Почаєва, що веде до Лаври,
— Валі Бойко із дитбудинку (у Янові Ка- голоду не знали (щоправда, не знали
линівського району в замку графа Хо- й колгоспів): орали, косили й в’язали
лоневського сиротами було заповнено снопи, тож хліб мали. Дівчата виміняли
300 кімнат), Рити Ржепецької, мама якої святкові оксамитові з переливом хустки
працювала там вихователькою (через на зерно і борошно — взяли, скільки мопідпали, грабунки і вбивства тих страш- гли донести.
Онуки слухали серйозно й уважно
них років родина залишилася без даху
— не з книжок, не з фільмів, а від бабусі
над головою).
Як потайки, щоб не побачили оперу- почули, як було насправді. Отака у нас
повноважені, у сусідському сарайчику, вийшла родинна поминальна молитва.
норою під сіном прокрадаГолодомор — масовий, штучно організовалися до підвалу з жорнами, щоб змолоти жменьку ний сталінським режимом, зокрема на теритоборошна. Як у селах після рії УРСР, голод у 1932—1933 роках. Голодомор
голодомору худоби майже пережили також і в 1921—1923 роки, після гроне лишилося, а свинячу мадянської війни, вивезення хліба на тлі посухи та
шкіру зобов’язували зда- неврожаю на півдні України, Кубані та Поволжя, і у
1946—1947 роки, коли із СРСР вивезли 350 тисяч
вати на вичинку взуття.
Як у 1947-му 19-річною тонн зерна до Румунії, 600 тисяч тонн зерна — до Чешколяркою (війна пере- хословаччини, 900 тисяч тонн хліба — до Польщі; в
рвала навчання) мама їз- той час, як у Молдові, Бессарабії й південних обласдила до родичів у Почаїв тях України лише за перше півріччя 1947-го офіцій(Тернопільщина) — і скіль- но зареєстровано 130 випадків людожерства через
ки жаху натерпілися удвох голод.
24 країни офіційно визнали Голодомор геноциіз двоюрідною сестрою: то
дом
українського народу: загальна кількість людна вокзалі бив людей по
ногах «утюгами» інвалід- ських втрат — 3 941 000 і 6 122 000 — ненароджених.
(Вікіпедія)
напівсамовар (замість ніг

1620 року переможець Москви гетьман Сагайдачний змушує вступити усе
військо Запорізьке до Київського православного братства і підтримати своєю
військовою потугою київського митрополита Йова Борецького. Це і є початок
функціонування Запорізької Січі як духовно-мілітарної сили на службі християнізму.
Постійна боротьба проти поневолення України зовнішніми загарбниками
(Московське царство, Польща, Турція,
Кримські татари) супроводжувалась
створенням і загибеллю Запорізьких Січей.
Томаківську Січ (ХVI ст. — 1593 р.)
зруйновано, коли 80-тисячна татарська
армія напала на Січ за відсутності там
основних козацьких сил.
Базавлуцьку Січ (1593 — 1638 р.р.)
зруйнувало польське кварцяне військо.
Микитинська Січ (1639-1652р.р.; тут
Б.Хмельницький почав свою державницьку діяльність; це територія сучасного міста Нікополя) занепала після виходу
Б. Хмельницького назустріч польській
армії М. Потоцького.
Чортомлицька Січ (1652-1709 р.р.) —
існувала до погрому під Полтавою. Знищена московським військом під командуванням полковника П. Яковлева.
Кам’янська Січ (1709-1711, 17301734 р.р.) розпалась не без участі Москви.
Олешківська Січ (1711-1728 р.р.)
розгромлена козаками під керівництом
І. Гусака.
Нова Січ (1734-1775р.р.) існувала до
її розорення «дружніми» військами під
командуванням генерала Текелі за Указом російської імператриці Катерини ІІ.
Цікаво, що навесні 1775-го року запорожці допомогли Москві здолати Крим-

ське ханство.
Задунайська Січ (1775-1828 р.р.)
зруйнована місцевим населенням після
переходу кошового Йосипа Гладкого до
Москви.
Козацький рух в Російській імперії
був придушений, але не знищений. Після
проголошення Незалежності України почалося відродження і українського козацтва. Цьому сприяв Указ Президента Л.
Кучми від 7 серпня 1999 року № 966/99.
День козацтва призначений на Покров пресвятої Богородиці. Чому? Загадка. Коли князь Аскольд з косаками
оточив Царгород під час свого першого
походу у 860 році на Візантію, перелякані
царгородці у соборі Софії благали Богородицю врятувати їх. Богородиця потопила козацький флот у Босфорі 14 жовтня 860 року. Чому козаки мають її за це
величати — незрозуміло.
На сьогодні в Україні зареєстровано
52 козацьких об’єднання. Існує Координаційна рада з питань розвитку Козацтва
в Україні, голова — єсаул Селіванов.
Основне заняття — представництво.
Хто де може — там себе і представляє.
Де-не-де провадиться робота з молоддю. Рідше з дорослим населенням —
тобто з потенційними козаками. Закон
про Козацтво Верховною Радою не прийнятий.
Діючих козацьких осередків в органах
влади немає, так само як і впливу на органи влади козаків.
Шукаючи свого родоводу, я знайшов
славних предків. У першому козацькому реєстрі, складеному 431 рік тому
(1581-й), серед імен 500 козаків містечка Трахтемирова — Акула Бобровянин,
Барабаш Черкащанин, Васько Туровець,
Гришко Полочанин, Іван з Вінниці, Йохим
Сиза, Кіндрат Щербина, Лукаш Козу-

ля, Мартин Киянин, Мисько Брагінець,
Остап з Дубна, Путило з Путивля, Степан
з Чорнобиля, Тишко з Острога, Федір з
Рогачова.
А ось кілька записів з реєстру козаків Богдана Хмельницького, зроблених
через 73 роки опісля, тобто у 1654-му:
Кузьма Петренко (Чигиринська сотня),
Мисько Правденко (Лубенська сотня),
Федько Новицький (Чигиринська сотня), Мисько Рябченко (Переяславський
полк).
Колись с. Вишгород входило до складу Київської сотні та полку (з 1649 р). А
нині у Вишгороді — козацька флотилія
«Вільні вітрила», головна канцелярія
одного із козацьких об’єднань України,
умовно існує Вишгородська сотня українського козацтва. Її керівник Володимир
Даниленко загинув минулого року — козак поліг на бойовому посту.
Щорічно організовують і проводять
регати «Козацькі звитяги під вітрилами» — «Меморіал героїв Дніпра», «Біля
Межигірського Спаса», «Кубок княгині
Ольги», «Козацька чайка» та сухопутні
заходи — співочий фестиваль до Різдва
княгині Ольги, до Всеукраїнського дня
художньої самодіяльності. Гурт козачокберегинь «Гайдамаки», бере участь у масових заходах, присвячених державним і
релігійним святам, у Вишгороді, в Києві,
в інших містах.
У спеціалізованій школі «Сузір’я» —
козацькі змагання до Дня Збройних сил
України за участю стршокласників (організатори — козаки з флотилії «Вільні вітрила»).
Козаки Вишгорода діють без протекторату... Наші ЗМІ — це газета «Вишгород», районне радіо, телебачення.
Україна — козацька держава! Козацькому роду не буде переводу!

Людина

Вишгород

1 грудня

Фермер Терещенко

Земля — годувальниця
Марта КВІТКА
ФОТО — автор

Про знаменитий козацько-міщанський рід меценатів Терещенків (на
честь яких є в Україні навіть монета з їх
зображенням) Іван Борисович знає, та
з жодного боку не вважає себе їх ріднею. Коли ж прискіпливіше подивишся
на його життя, вникнеш у справи, виникає сумнів щодо цих його родинних коренів. Хоча Іван Терещенко переконаний у тому, що «земля ніколи не робила
багатим, а тільки — горбатим».
аючи за плечима 73 роки, одну
працюючу руку (та й ту ліву),
Іван Борисович на 36 гектарах
землі вирощує зернові, картоплю, трави,
коренеплоди, тримає 10 голів великої рогатої худоби, свиней.
Щодня на Козелецький молокозавод
Чернігівської області з його подвір’я надходить до 60 літрів молока. Утім, завод
приймає молоко по 1,20 грн за літр, а реалізує утричі дорожче.
У столичному супермаркеті «Ашан»
можна купити фермерське молоко за ціною 10 грн за літр. Черги за ним, щоправда, немає. Але тішить душу те, що молоко
те не навпіл з водою, а справжнє — жирне,
духмяне, без домішок.
Таке здає і Іван Борисович. Тільки ж
на заводі своя технологія. З одного літра
фермерського виготовляють літрів десять
нежирного, розведеного. То скільки ж прибутку дає цьому молокозаводу лише один
нижчедубечанський фермер!
А відносно м’яса і писати соромно. Перекупники, що добре знають, де живуть
Терещенки, пропонують 7 гривень за кілограм живої ваги гов’ядини. І оком не моргнуть при цьому. Мовляв, наш транспорт,
ви ж не на Хрещатику живете.
Іван Борисович погоджується — немає у нього часу на реалізацію власної
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продукції, яку ті ж перекупники здають
м’ясокомбінату, а той накручує ціну до
70-100 грн за кілограм. Стільки коштує
гов’ядина на столичних ринках.
Але, попри майже постійні форсмажорні обставини (то посуха, то навпаки — дощі), Іван Борисович і не думає позбавлятися того, що нажив своїм горбом.
Землю приватизував, має державні акти
на всі 36 гектарів. Правда, попоходив по
кабінетах — не один, а сім років. Знає, що
таке приватизація землі, співчуває таким
же, як сам.
Це літо було для Терещенка вдалим.
Із гектара картоплі накопав 270 центнерів
бульб, частину відклав на насіння, а все
інше закагатував, зібрав 11 тонн зернових
— пшениця дала по 30 центнерів на круг.
Для худоби запасся сіном, силосом. Польові роботи завершено, і техніка вся тепер біля хати — два тракторці Т-40, плуги,
сівалки, культиватори. Більшу частину механічних помічників зібрав удвох із сином із
списаного радгоспом металобрухту.
Син Станіслав працює в КСП імені Шо-

луденка трактористом, його дружина Віка — за фахом кулінар,
але у фермерському господарстві
вона і доярка, і кулінар одночасно.
Дочка Люба живе неподалік, її діти
Ігор та Яна вже дорослі. Двоє дітей сина — теж добрі помічники.
Цього літа такою великою бригадою вибирали картоплю і справились до дощів.
Іван Борисович народився у
Нижчій Дубечні. Тут жили і поховані його батьки. Тут він мало не загинув, коли із своїми однолітками
розміновував німецький снаряд.
Відірвало руку — так війна ще раз
увійшла в його життя.
Після школи він отримав професію лісника і працював у Вищедубечанському держлісгоспі. Але
не по силах була та робота, яка вимагала фізичної сили, принаймні двох рук.
Перейшов на більш спокійну — в «Ощадбанк». Вишгородська філія «Ощадбанку»
довго існувала у цьому селі, і всі ці роки її
очолював Іван Борисович. Поки раз і назавжди не повернувся обличчям до землі.
Він ні про що не шкодує, приймає життя
таким, яким воно є. І ні на хвилину не припиняє роботу. Це тільки на перший погляд
здається, що осінь і зима — перепочинок
для хлібороба. Насправді, у селі перепочинку немає. Якщо біля обійстя 36 гектарів
землі, а на подвір’ї — худоба, свині, птиця.
І всім їм треба дати лад.
…На святкування Дня працівників сільського господарства і продовольства
цього року до столичної академії Івана
Борисовича не запросили — не один він
фермер у нашому районі, є інші, і теж заслужені. Але він не образився. Впевнений:
чим більше у районі фермерів — тим вищою буде і урожайність, і продуктивність
худоби. Бо гуртове, кажуть, чортове. А господар — він і є господар.

Дім. Сад. Город

Тепла грядка
За матеріалами клубу
органічного землеробства,
м. Вишгород
Така грядка — справжня знахідка для
дачників: на два тижні урожай можна
зібрати раніше.
зробити грядку дуже просто.
Треба глибоко перекопати землю, вкрити її шаром трохи зіпрілої трави, а зверху покласти приблизно
15-сантиметровий шар гною. Після цього
грядку засипати землею (з якої вибрати
бур’яни) з додаванням попелу і перегною.
Цей шар становить приблизно 20-25 см.
Знизу грядка підігрівається гноєм.
Рослинам у такій теплій землі комфортно.
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Облаштовувати таку грядку слід у
місці, де б її нагрівало сонечко. Після
збирання врожаю посіяти на ній сидерати, наприклад, жито чи листову гірчицю.
Коли рослини підростуть, зрізати їх, подрібнити і вкрити всю грядку. Мікроорганізми, що живуть у землі, перероблять
сидерати.
Якщо немає можливості зробити велику грядку, можна обійтися й теплими
лунками, технологією для однієї рослини.
Дуже зручні такі лунки для огірків і кабачків.
На другий рік можна посіяти моркву,
досипати землі з піском, а де огірки — з
перегноєм. Земля буде пухкою, практично без бур’янів.

Календар
1 грудня — Всесвітній день боротьби
зі СНІДом; День працівників прокуратури
1913 року —на заводах Форда введено
безперервну складальну лінію
Народилися:
1884 — Карл Шмідт-Ротлуфф німецький
художник-експресіоніст
1935 — Вуді Аллен — американський
актор,кінорежисер, сценарист і письменник
Іменини: Роман, Іларіон
2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства
Іменини: Авдiй, Варлам, Iларiон, Павлина
3 грудня — Міжнародний день інвалідів
1621 — Галілео Галілей винайшов телескоп
1910 — на Паризькій автовиставці впер-

Розмножуємо черенками
Щеплення — один із видів вегетативного
розмноження рослин (головним чином для тих
із них, які важко вкоріняються і не можуть розмножуватись черешками).
ри щепленні на черешку (привої) мають
бути бруньки, які не почали розвиватися,
тобто перебувають у сплячому стані. Нарізають черешки у листопаді-березні і до щеплення
зберігають при температурі не вище плюс 2 градуси.
Черешкам кісточкових краще на вулиці: на
плівку насипати вологу тирсу, покласти черешки,
укутати їх ганчіркою, обкласти підмерзлою тирсою
шаром 20-30 см, зверху насипати шар сухої тирси.
Для черешків обирають однорічне бокове гілля
без квіткових бруньок, відрізане з південного боку
крони. Видаляють листя, залишають довжину біля
1 см. А весною прищеплюють.
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Цей день в історії
ше продемонстровано неонову лампу
Народилися:
1722 — Григорій Сковорода — український просвітитель-гуманіст, філософ, поет,
музикант
1937— Іван Сльота — український хоровий диригент
Іменини: Анатолій, Ганна, Григорій
4 грудня — Введення в храм Пресвятої
Богородиці Третя Пречиста
1964 — У Великобританії вийшов альбом
Бітлз «Beatles for Sale»
Народилися:
1932 — Олег Тимошенко — український
хоровий диригент, педагог
Іменини: Барбара, Всемилий, Марiя,
Любомила
5 грудня — Міжнародний день волон-

терів; День працівників статистики
1848 — президент США Джеймс Полк
підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, спровокувавши цим «золоту лихоманку».
Народилися:
1803 — Федір Тютчев — великий російський поет
1966 — Патриція Каас — французька співачка
Іменини: Михайло, Петро
6 грудня — День Збройних Сил України
Іменини: Олександр, Олексій, Григорій,
Макар
7 грудня — День пам’яті Святої Великомучениці Катерини; Міжнародний
день цивільної авіації; День місцевого
самоврядування
1237 — Початок навали монголо-татар
на Русь під проводом хана Батия
Іменини:Катерина

2012 року
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Ідемо на
щеплення!
Дарія ДМИТРАШ,
лікар-епідеміолог
Імунізація населення
– основний метод профілактики інфекційних
захворювань. «Інфекція»
означає зараження, проникнення до організму
людини мікроорганізму,
що спричиняє хворобу.
Але можна запобігати
захворюванню.
ебезпечні інфекційні хвороби найчастіше вражають
дітей. Щорічно у світі гине
від них біля 9 мільйонів малюків, з них майже 3 мільйони — від інфекцій, проти
яких є вакцини. Основна
мета вакцинації — формування імунітету та створення тривалого захисту організму.
Перебуваючи у материнському лоні, дитя захищене від хвороб антитілами (захисними факторами)
матері. Коли дитина народжується, то мама передає
їй свої антитіла. Маля начебто нашпиговане імуноглобулінами, які знищують
бактерії, що потрапляють
до організму. Саме тому
наші діти до 3-6 місячного
віку вкрай рідко хворіють
на інфекційні захворювання. Вигодовування малюка
грудним молоком також
забезпечує надходження
додаткової кількості антитіл. Все це передбачила
природа, тому що маля
лише починає пристосовуватися до світу і ще не
здатне самостійно продукувати власні антитіла.
У віці 3-6 місяців загроза в дитини захворіти стає
особливо високою, адже
«мамині»
імуноглобуліни
до цього віку вже зруйновуються.
***
Для чого дитині потрібні профілактичні щеплення?
Щеплення створюють
в організмі маляти основу
імунітету (протистояння інфекціям).
Чи може захворіти
щеплена дитина?
Так, може. Жодна вакцина не дає стовідсоткового захисту. Однак, якщо
навіть малюк і захворіє, недуга перебігатиме у легкій
формі, без ускладнень, і
дитина не загине.
Якою може бути реакція на щеплення?
Може підвищитися температура тіла, почервоніти,
припухнути місце щеплення. Температура утримується зазвичай протягом
трьох днів, спадає після
вживання жарознижувальних препаратів. Проте такі
випадки трапляються з незначною кількістю дітей.
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Живемо ЗДОРОВО
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Вишгород

Золотий стандарт – вакцинація

Рецепт

Грип страшний ускладненнями
Підготував С. СОЛТИС, лікар-інфекціоніст
Грип – найбільш поширена інфекційна хвороба
у світі. Вперше згадав про нього іще Гіппократ. А
перша документально зафіксована пандемія (глобальна епідемія), що сталася в 1580 році, забрала
багато життів.
умнозвісна «Іспанка» 1918-1920 рр. – найстрашніша з відомих пандемій, унесла більше 20 млн людей. Абсолютно здорові вранці
до обіду заражалась і до ночі вмирали. Ті ж, хто вижив,
вмирали від ускладнень, викликаних грипом.
Збудник захворювання – вірус грипу, відкритий у
1931 році. Вперше ідентифікований англійськими вірусологами в 1933 році. Трьома роками пізніше виділили
вірус грипу В, а в 1947 році — вірус грипу С.
Найбільший ріст захворюваності — у країнах Північної півкулі. В Україні на грип та гострі респіраторні інфекції (ГРІ) щороку хворіють від 9 до 16 мільйонів
осіб. Половина — саме у короткий період епідемії (4-8
тижнів). При важкому перебігу грипу виникають безповоротні порушення серцево-судинної та центральної
нервової систем, дихальних органів, які провокують захворювання серця і судин, пневмонії, трахеобронхіти,
менінгоенцефаліт.
Вірус грипу — нестійкий до фізичних та хімічних
факторів, швидко гине при висушуванні та нагріванні,
а також при дії УФО.

С

Милосердя

Допомогати
можна
по-різному

Таміла ОРЕЛ, голова
Вишгородського районного
Товариства Червоного
Хреста України
Щороку людство відзначає Міжнародний день
інвалідів. До них недарма
прикута увага урядів і громадськості всіх країн світу.
Ці люди, обтяжені хворобами, мають відчувати себе
не самотніми, а потрібними
суспільству, усім нам.
айонна організація Товариства
Червоного
Хреста України постійно опікується інвалідами, надає
їм інформаційну, медичну, матеріальну та соціально-побутову допомогу, особливо тим, хто
потрапив у скрутне становище.
Так, 10 грудня ц. р. із Територіальним центром районного
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Джерело інфекції — хвора людина. Вірус грипу
легко передається найчастіше повітряно-краплинним
шляхом. Іноді — через предмети вжитку. 2-3 м довкола
хворого — заражена зона з максимальною концентрацією аерозольних часток.
Інкубаційний період — від кількох годин до 1-2 днів.
Початок захворювання гострий, з ознаками інтоксикації (підвищення температури до 39-40 градусів, лихоманка, головний біль, переважно в лобній частині,
ломота в тілі, порушення свідомості). Другого дня закладає ніс, сухий кашель супроводжується болями за
грудиною. Такі ознаки тривають від трьох до п’яти діб.
Якщо на 5-6-й день недуги тримається температура і не
настає покращення — ймовірні пневмонія, отити, синусити, гайморити, менінгіти.
Перебіг хвороби залежить від загального стану
здоров’я, віку, від того, чи контактував хворий з цим типом вірусу раніше. Групами ризику є діти, вагітні жінки,
люди похилого віку (через фізіологічний імунодефіцит).
Тільки лікар може правильно оцінити стан хворого.
Самостійно приймати антибіотики неприпустимо —
вони не перешкоджають ускладненням, а часом сприяють виникненню алергічних реакцій.
При цьому всі хворі на грип, незалежно від тяжкості
хвороби, мають отримувати:
— рясне пиття (2-3 літри на добу) — гарячий чай,
узвар, журавлиний чи брусничний морс, лужні мінеральні води (боржомі та ін.);

управління праці і соціального
захисту та церквою Бога Живого у приміщенні церкви за
списками голів сільських рад
надаватимемо продуктові набори найнужденнішим інвалідам.
Яка радість для хворої,
одинокої людини відчути, що
вона не одинока, що про неї
піклуються! І ще більша радість знати, що ти не тягар, а
часточка суспільства. Давно
вже час розробити державні
та місцеві програми надання
людям з обмеженими можливостями роботи на дому, в
онлайн-режимі.
Працівники Червоного Хреста звертаються до керівників
підприємств усіх форм власності по милосердя. Приймаємо будь-які пропозиції, наш
телефон: (04596) 5-26-38.

— жарознижуючі засоби (при температурі тіла 39
градусів і вище);
— сольові розчини для полегшення носового дихання;
— аскорбінову кислоту, полівітаміни.
Профілактика захворюваності:
— вакцинація — золотий стандарт;
— хіміопрофілактика (індуктори ендогенного інтерферону та препарати з прямою противірусною дією)
Під час епідемії грипу слід:
— уникати місць громадського скупчення;
— регулярно гуляти на свіжому повітрі;
— провітрювати кімнати та робити їх вологе прибирання;
— мити руки з милом 2-3 рази на день;
— раціонально харчуватися, висипатися.

Вірус не зважає на кордони,
раси, соціальний статус СтопСНІД
Валентина КАШКА, старша медична
сестра Вишгородського РОТЧХ
XX ст. — час бурхливого розвитку науки
і техніки. Здавалось, людство позбавилось
хвороб. Але нове інфекційне захворювання
страшніше за ядерну чи економічну кризу.
Наркоманія, сексуальна розбещеність, проституція стали живильним середовищем
недуги, що вже сьогодні забирає тисячі
людських життів.
ерші випадки невідомої хвороби зареєстрував у червні 1981 року Центр
контролю захворювань в Атланті
(США) — «синдром набутого імунодефіциту»
(СНІД).
СНІД став тавром: не брали на роботу, позбавляли житла, не пускали в готелі та лазні,
медики цуралися пацієнтів із цією хворобою. Це
викликало відповідну реакцію хворих на СНІД —
від демонстрацій протесту до бажання помститися за свою нещасливу долю і заражати інших.
Україна посідає одне з перших місць за
темпами розвитку ВІЛ-інфекції у Східній Європі. Серед понад 85 тисяч зареєстрованих ВІЛ-
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інфікованих вісім з половиною тисяч — діти.
І хоча переважну частину становлять наркозалежні особи, останнім часом значно збільшилась кількість людей, які заразилися через незахищений секс.
Не передається вірус імунодефіциту (ВІЛ)
при потисканні рук, обіймах, через загальний
посуд, іграшки, предмети шкільного вжитку,
їжу, воду, повітря. Не підтвердилась і здатність
кліщів, комарів та інших комах переносити ВІЛ.
Він може жити лише в організмі людини і розмножуватися внутрішньоклітинно. Цей вірус —
нестійкий і відносно швидко знищується основними антисептиками та дезінфектантами.
Вірус імунодефіциту не зважає на кордони,
раси, соціальний статус.
Ми маємо об’єднатися, аби подолати епідемію, забезпечити правовий захист і підтримку
ВІЛ-інфікованих і водночас поліпшити обізнаність громадян, особливо молоді. Потрібна
кропітка освітня робота із статевого виховання
дітей, підлітків і молоді, формування безпечної
статевої поведінки. Тому запитуйте, дізнавайтеся все про ВІЛ/СНІД. Наш телефон: (04596)
5-26-38.

Життя зі СНІДом
Марта КВІТКА
ФОТО — автор

Заступник головного лікаря
Вишгородської ЦРЛ, лікар-інфекціоніст Наталія Шилан аналізує ситуацію з ВІЛ/СНІДом
у районі: на обліку 121 ВІЛінфікований (12 дітей), хворих
на СНІД — 17, з них — двоє дітей.
Двоє отримують АРТ-терапію.
З початку року померли від цієї
хвороби десятеро: найстаршому з них — 58 років, іншим — від
20 до 30 років.
е — офіційна статистика.
Але до медиків звертаються на всі, кому потрібна допомога. Принаймні — інфікованих у кілька разів більше. І
кількість їх зростає.
Аби убезпечити себе від хвороби, слід пам’ятати, що ВІЛ переда-
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Медсестра кабінету довіри Зінаїда Кувшиннікова відбирає сироватку крові для імуноферментного аналізу на антитіла

ється під час сексу без використання презервативу, через кров, від
ВІЛ-позитивної матері до дитини.
Було і таке: під час прибирання
території, яку частенько окуповують наркомани, двірник натрапив
на шприц із голкою і вколов палець. У лікарні обробили рану, взяли кров з вени, зробили швидкий
тест на чотири інфекції — гепатити
В і С, ВІЛ, сифіліс. Кров відправили
до обласної лікарні у лабораторію
боротьби із СНІДом.
Якщо результат позитивний —
людина була інфікована раніше,
оскільки антитіла не виробляються
протягом кількох днів. Починається
тривале лікування.
У Вишгородській ЦРЛ є кабінет довіри. Телефон: (04596)
5-16-87. Звернутися до медиків
може кожен. Мультитести для обслідування безкоштовно передала

громадська організація — Фонд
допомоги «Життя» Міжнародного
альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні. Ці
соціальні працівники готові безкоштовно допомогти всім, хто живе
з ВІЛ-інфекцією, та їх близькому
оточенню.
По понеділках, середах, четвергах і п’ятницях представники організації чергують у кабінеті довіри.
Наркозалежним надають путівки
до спеціалізованих диспансерів
у Києві, Полтаві, Одесі та інших
містах. Мами з дітьми отримують
продукти. Якщо хворому потрібна
комп’ютерна томографія, домовляються про безкоштовну процедуру.
— Їхня допомога неоціненна, —
говорить Наталія Шилан. — Хворі
розуміють, що вони не сам-на-сам
із своєю бідою, що про них щиро
турбуються не лише медики…

Вишгород

Все ЗАКОННО

1 грудня

2012 року
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Прокурори відзначають своє професійне свято
зі змінами у законодавстві

Розмовляла Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Цього року органам прокуратури України виповниться 21 рік.
У переддень свята в інтерв’ю з
прокурором Вишгородського району Павлом Чуніхіним поговоримо про те, які завдання сьогодні
поставлені перед структурою і як
вони виконуються.
— Які основні вимоги на часі до
працівників прокуратури?
— Ефективна протидія корупції,
боротьба з правопорушеннями у
сфері земельних відносин, бюджетній сфері, захист прав громадян
на оплату праці, пенсії, захист конституційних прав громадян під час
досудового слідства — це основні
завдання прокуратури. Ми забезпечуємо дотримання законності,
а також виконуємо правозахисну
функцію, реалізація якої пронизує всі
напрямки нашої роботи. Ну і, звісно,
мають бути порядність, відповідальність — суто людські якості.
До речі, у прокуратурі зараз немає посад помічників. Є лише старші
прокурори та прокурори.
— І наскільки успішно ці завдання виконуються Вишгородською прокуратурою?
— Свої функції прокуратура виконує достатньо ефективно. Підвищилась результативність перевірок
дотримання законодавства.
Звісно, у нас не все ідеально, але
є потенціал. Стараємося виконувати
свої функції на належному рівні. Захищаємо інтереси громадян і держави в суді, реагуємо на порушення
закону шляхом притягнення до відповідальності посадовців, домагаємось відшкодування шкоди. Так, в
інтересах держави заявлено позови, за якими підлягають поверненню
у державну та комунальну власність
понад 200 га земель.
— На що скаржаться звичайні
громадяни?
— Цього року до прокуратури надійшло понад 600 звернень.
Найбільше — з питань земельних правовідносин, оскарження дій
та рішень органів міліції. Скаржаться і на порушення особистих, трудових, майнових і житлових прав.
Значна кількість скарг, зокрема з
питань соціального захисту, не належить до компетенції прокуратури.
Проте у всіх випадках заявникам
роз’яснюють вимоги чинного законодавства, а у разі встановлення порушень – прокуратура реагує: притягує винних до відповідальності,

звертається до суду з позовами.
— Які повноваження є у прокуратури у площині реальної допомоги людям?
— Добиваємось, щоби жоден
злочин не залишився нерозкритим,
жодна винна особа не залишилась
непокараною. Захищаємо порушені права громадян, які в силу різних
обставин неспроможні самостійно
звернутись до суду. Так, за останні
два роки за втручання прокуратури
виплачено понад 5 млн грн заборгованої заробітної плати – поновлені
права близько 3 тис працівників підприємств району.
Постійну увагу прокуратура приділяє захисту прав дітей. Саме цей
напрямок визначається Генеральним прокурором України як пріоритетний у нашій діяльності. Робота
прокуратури спрямовується на захист та поновлення майнових та
житлових прав дітей, забезпечення
їх права на якісну освіту та дозвілля,
профілактику дитячої злочинності
та бездоглядності. За цей напрямок
нагляду відповідає одна з найкращих працівників прокуратури Наталія
Василіва. Завдяки її зусиллям цього
року поновлені права понад 50 дітей.
— Цього тижня підбиватимете
підсумки ще одного року діяльності, як оцінюєте свою роботу і
що побажаєте колегам з нагоди
свята?
— Що стосується правозахисної
та наглядової діяльності, то оцінку
прокуратурі дають люди, які до нас
звертаються по допомогу. Від себе
хочу сказати, що, насамперед, я ціную у своїх підлеглих чесність, порядність і відповідальність і не приймаю формального ставлення до
службових обов›язків, адже часто від
нашого правильного рішення залежить доля людини.
Працюватимемо над покращенням якості роботи. Успіхів у вирішенні цих першочергових завдань, про
які сьогодні велася мова, бажаю всім
працівникам прокуратури. Користуючись нагодою, хочу через газету
привітати всіх наших колег — сьогодні у Вишгородській прокуратурі
працюють зі мною 18 фахівців — із
професійним святом. Колектив у нас
молодий, злагоджений, ініціативний.
Особливо хочу відзначити прокурорів Наталію Василіву, Сергія Кривошею та свого заступника Дмитра
Синюка.
Усім міцного здоров’я, сили й
енергії, адже попереду ще багато
роботи, і, звичайно ж, розуміння та
підтримки з боку рідних.

Про зміни у законодавстві з питань
повноважень прокурорів розповідає
заступник прокурора Ганна Буренок:
— Підписаний Президентом України
Закон «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо удосконалення
діяльності прокуратури» (далі — Закон)
набуває чинності сьогодні — в суботу, 1
грудня 2012 року. Законом змінені та деталізовані повноваження органів прокуратури з питань нагляду за додержанням і
застосуванням законів. Новим законом не
передбачено таких документів прокурорського реагування, як припис та протест;
разом з тим, розширені підстави для внесення подань. Так, згідно з новою редакцією ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», подання – це реагування прокурора
на виявлені порушення закону з вимогою
щодо: 1) усунення порушень закону; 2)
притягнення осіб до відповідальності; 3)
відшкодування шкоди; 4) скасування нормативно-правового акта; 5) припинення
незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб.
Діяльність прокуратури переорієнтовано на захист конституційних засад підприємницької діяльності, у зв’язку з чим
змінено засади проведення органами
прокуратури перевірок підприємств: у постанові зазначаються підстави для їх проведення. Прокурорський нагляд зосереджуватиметься на перевірках додержання
законів органами державної виконавчої
влади, місцевого самоврядування та органами державного контролю.
Також слід зауважити, що законодавцем дещо обмежені повноваження прокурора щодо представництва інтересів
громадян у суді. Зокрема, виключено таку
підставу для представництва, як тяжкий
матеріальний стан громадянина. Тепер за
законом прокуратура захищає в суді громадян, які неспроможні самостійно захистити свої права через фізичний стан, неповноліття чи похилий вік, недієздатність чи
обмежену дієздатність.

Про «Єдиний реєстр досудових
розслідувань» розповідає заступник
прокурора Дмитро Синюк:
— Із 20 листопада 2012 року вступив
в силу новий Кримінальний процесуальний кодекс України, який кардинально змінив правову основу та головні
аспекти діяльності правоохоронних органів та органів судової влади.
Цим кодексом повністю змінено
процедуру реєстрації злочинів.
Зокрема, заяви та повідомлення про
вчинене кримінальне правопорушення
не пізніше 24 годин з моменту надходження вносяться до Єдиного реєстру
досудових розслідувань, який являє собою єдину електронну базу даних про
кримінальні правопорушення в межах
держави. Інформація до реєстру вноситься як слідчим, так і прокурором, які
мають відповідний електронний ключ, і
одразу після внесення слідчий розпочинає досудове розслідування. Новим
кодексом збільшено роль прокурора під
час досудового розслідування, зокрема передбачено, що по кожному кримінальному провадженню призначається
конкретний прокурор, який здійснюватиме нагляд за додержанням законів під
час досудового розслідування у формі
процесуального керівництва.
За перший тиждень роботи реєстру
по Вишгородському району внесено інформацію по 150 кримінальних правопорушеннях.
Слід відзначити, що новий кодекс
базується на сучасних демократичних
засадах та втілює у собі прогресивні
досягнення світової практики у сфері
захисту прав як потерпілих від злочину,
так і підозрюваних та обвинувачених.
Зокрема, в кодексі закріплений принцип рівності сторін обвинувачення і захисту, згідно з яким адвокату надане
право збирати докази нарівні з обвинуваченням для подальшого їх представлення в суді.

У грудні дні народження святкують:
22 грудня – Наталія Валеріївна САКЕВИЧ –
начальник фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської міськради
Депутати Вишгородської міської ради VI скликання:
2 грудня – Надія Володимирівна НЕЧИТАЙЛО
23 грудня – Богдан Михайлович РУДЕНОК
25 грудня – Світлана Іванівна СВИСТУН
Нехай чари у вашому житті будуть тільки світлими, сни – солодкими, а дні –
сонячними та зігрітими теплом дружніх сердець!
Щиро вітаємо з днем народження, зичимо щастя, успіхів, любові, вірних
друзів та світлих мрій!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

16 1 грудня
Власн. інф.

цього з гумором.
Колись Катерина Велика, педантична німка
на російському престолі, написала: «Ще не забути, що завтра — кінець світу». Сьогодні мало
хто веде щоденники, але можна таке написати в
«Ютубі», «Твіттері», «ЖЖ», щоб потім посміятися
над цим.
А що кажуть вчені?
Галина Єршова, директор Мезамериканського центру ім. Кнорозова, професор:
— У календарі майя просто зафіксовано кінець одного циклу і початок іншого. Для таких
цивілізацій ідея кінця світу взагалі неприйнятна.
Апокаліпсіс від майя — вигадка американської
жовтої преси, падкої на сенсації і страхіття. А вже
із США звістка розлетілась по всьому світові.
Валерій Гузель, кандидат психологічних
наук:
— Є версія, що жерці майя оволоділи спосо-

Букмекери всього світу приймають ставки на кінець світу, пропонуючи різні варіанти
— вторгнення позаземної цивілізації, природну чи техногенну катастрофу. Кінець світу заплановано на 21 грудня 2012 року (з подання знавців календаря майя та фантазерів
Голівуду).
е стало модним трендом, на якому
вже зароблено чимало реальних грошей. Люди страхуються на випадок
кінця світу, скуповують місця у бункерах, будують підземні сховища. Вірити чи не вірити у
кінець світу — особиста справа кожного. Вчені
підрахували, що повідомлення про кінець світу
з’являються у середньому раз на п’ять років. І
сильно травмують людей з нестійкою психікою
чи душевнохворих. Здорові люди ставляться до

Ц

ФОТО – архів ХК «Вишгород»

Хокей знаний своєю видовищністю і швидкістю. Хокеїст
– миттєва реакція, хороша координація і міцна статура. Приклад
цьому – ХК «Вишгород» (капітан
команди Сергій Рублівський).
же третій рік поспіль змагаються вишгородські хокеїсти у чемпіонаті аматорської
ліги AHL. Турнір важкий, і суперників
чимало, і клас їхній високий. Плюс
нова формула змагань – усі команди
грають між собою в одне коло, потім

шість кращих у другому турнірі виборюють призи, а шість гірших грають
у втішному, теж двоколовому турнірі.
У групі «А» —10 команд. Зіграно
сім ігор. Попереду ще 18. 24 листопада ХК «Вишгород» зійшовся у
батлі із ХК «Шторм». Наша команда
впевнено перемогла із рахунком
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ХК «Вышгород»
Альянс
Шторм
Лисы Киева
Рось-Арсенал
777-2
Торнадо(Черкассы)
ТФК
X-МEDIA
Заир

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
01.12.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

бами переміщення у часі і просторі і вирушили
кудись дуже далеко. Ці пересування пов’язані з
розміщенням планет, оптимальна дата їх повернення припадає як раз на 21 грудня 2012 року…
Таким чином, календар майя — не передбачення, а штучно створена програма, згідно з якою
ми живемо.
Думка священика протоієрея Олексія
(Гомонова):
— Кінець світу описаний в Євангелії і Акапаліпсісі.. в останні дні повстане народ на народ
через оскудіння любові. А любов щезне через
беззаконня… Ніяка боротьба за екологію, за довге життя людей не призведе до вічного життя
ані самої Землі, ані людей на ній. Ознаки того,
що цей процес розпочався, — виснаження землі, повітря і води. І головне — все помітніше знищення одвічної чистоти душ людських. Але день
кінця світу, як сказано у Писанні, знає лише Бог.

ВИШГОРОД подолав ШТОРМ

Торі ШУМ

У

Вишгород

Одна бабця сказала…

Апокаліпсис 21 грудня

Вболівай за своїх

Мозаїка

2012 року

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

7
7
9
8
8
8
9
8
8
6

5:1 і має усі шанси вибороти 1 місце. Що ж, побажаємо їм штурмом
взяти хокейну «фортецю».
Підтримайте своїх. Найближчі
ігри: 30 листопада о 20:30 (м. Київ,
вул. Л. Гавро, 4-г, в’їзд з вул. Приозерної) та 1 грудня о 20:00 (каток
«Атек», вул. Честяковська, 20).
7
5
4
4
3
4
4
3
1
0

0
0
1
0
2
0
0
1
2
2

P.S.
Кінець
світу
відміняється,
ми ще
не одружені

0
2
4
4
3
4
5
4
5
4

39-14
31-17
38-41
35-31
28-29
33-38
29-34
28-31
40-48
13-31

14
10
9
8
8
8
8
7
4
2

Перетяжка меблів
крісла, дивани, кухонні
куточки, стільці.
Тел: (067) 710-25-01,
(063) 433-60-82 Андрій

Книжкова полиця

«Українські
таємниці Франції»
Власн. інф.
До видання третьої книжки з
серії про Гетьманщину-Україну
вишгородець Олександр Дробаха підійшов з повним «арсеналом» документальних свідчень,
фотографій, висновків політиків, один із яких і допоміг випустити збірку у видавництві «Смолоскип», Київ, 2012 — у кількості
1000 примірників.
епутат Київської обласної ради, перший заступник голови Київської
облдержадміністрації Ярослав Москаленко,
про якого йдеться вище, нещодавно обраний до Верховної Ради України, у розмові з автором підтверджує, що
«вся політика – це місцева політика» і що цілком реально
стати Вишгороду містом міжнародного масштабу, принаймні — 200-річчя з дня народження Т. Шевченка на обласному рівні логічно провести тут, де свого часу побував
великий Тарас.
Але не тільки про це йдеться у книзі, головна тема якої
– збереження українських коренів у французькій культурі,
близькість за духом наших націй. Про це і у розмові автора з українським французом Іваном Ничипорком – головою асоціації «Січ», з вишгородським міським головою
Віктором Решетняком, при якому розширені міжнародні
зв’язки між містами-побратимами Сансом, Льорахом і
який на запитання автора «як рухається проект створення
у Вишгороді дендропарку чи культурно-паркової зони»,
відповів, що робитимуть це з французькими друзями.
До речі, резюме автора перекладено німецькою та англійською мовами (перекладач Юлія Кузьменко).
Книга цікава всім, кому не байдужа історія України,
один з корінців якої веде до нашого міста.
Про автора: Олександр Дробаха, 1938 р.н. поет, публіцист, педагог, краєзнавець, голова Вишгородського
об’єднання товариства «Просвіта»), автор кількох поетичних збірок, двох книжок проекту «Велике серце Гетьманщини» («Просвіта», 2008), «Царство Катерини» («Смолоскип, 2011), почесний громадянин міста Вишгорода.
Книгу «Українські таємниці Франції» можна придбати у
книжкових кіосках Вишгорода — в адмінбудинку і будинку
торгівлі на площі Г.Строкова, а також прочитати у районній бібліотеці для дорослих.
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