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Зичимо здоров’я > 4-5

Їхній голос чуєм крізь роки

На карті Вишгорода з’явився
ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
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а-Фішка

Вшануймо
світлу пам’ять!
22 червня, у День скорботи і вшанування жертв
війни в Україні, запрошуємо колективи підприємств,
установ, організацій і громадськість міста вшанувати
світлу пам’ять полеглих у
Великій Вітчизняній війні.
09:45 – збір на площі
біля адмінбудинку (пл. Т.
Шевченка, 1);
10:00 – урочиста хода
до меморіалу «Братська
могила» (вул. Шкільна);
10:15 – мітинг-реквієм,
покладання квітів.
Не будьмо байдужими
до героїчних сторінок нашої історії!
Вишгородська міська рада,
міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Почесну місію розрізання стрічки – відкриття центру – доручили поважним гостям – голові Вишгородської РДА
Олександру Приходьку, міському голові Віктору Решетняку, президенту Національного Товариства Червоного Хреста
Івану Усіченку та голові Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста Петру Бондаренку

Політика добрих справ
Особистості
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Ти це можеш

Сучасний мер сучасного міста

Можна розмінюватись на довгі та улесливі монологи, кажучи красиво і багато ні про що, так би
мовити, лити водичку. Але є люди, за кого говорять їхні справи. Саме таким є Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк. Шостий рік поспіль Віктор Олександрович працює на благо
Вишгорода та безпосередньо його жителів. Ця
людина поєднує у собі іпостасі лікаря-професіонала, не побоюся цього слова – від Бога, науковця – кандидата медичних наук і справжнього господарника, відповідального мера дивовижного
міста. Віктор Решетняк тримає руку на пульсі суспільного життя та продовжує лікарську практику в
позаробочий час. І при такому напруженому графіку все встигає – як Юлій Цезар.
Обіцяти фантастичні горизонти та «будувати» повітряні замки – не його стихія. Адже він, як
кваліфікований хірург, у прямому і переносному
значенні цього слова, оперує конкретними ідеями поліпшення рівня життя вишгородців.
Вікторія ШМИГОРА

У керманичі міста, Вікторові Решетняку, вдало
поєднались такі риси успішного керівника, як цілеспрямованість, харизматичність, людяність та уміння
працювати на конкретний результат. Завдяки його
золотим рукам багато жінок народили здорових дітей. Навіть у Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що таких фахівців по всій Україні не більше десятка.

Мало хто знає, що у пошуках корисного досвіду та
знань, до яких він спраглий, нинішній господар міста
свого часу побував у «гарячій точці» – Ефіопії (одній
із найвідсталіших африканських країн). Хоча працювати доводилося в складних, форс-мажорних умовах
– для нього це безцінний досвід не лише в професійному плані, а й незамінна школа життя.
Для близьких, друзів та колег по «лікарняному
цеху» рішення Віктора Решетняка балотуватися на
посаду мера м. Вишгорода було несподіваним. Хоча
саме так й мало статись. Адже, як людина, пройнята
патріотичними почуттями, яка любить і шанує своє
місто, він не міг залишитися осторонь його проблем.
І буквально за п’ять років при владі маємо очевидний
результат!
Цьогоріч реалізується програма з благоустрою
міста, до якої залучено не лише комунальні служби,
а й мешканців: облаштовані сквери, прибрані прибудинкові території, висаджено безліч дерев та кущів,
квітів, очищено озера…
Невдовзі на нас чекає грандіозна та водночас відповідальна подія – «Формула-1 на воді» – змагання
світового масштабу. Віктор Олександрович зазначив, що міжнародні змагання, які відбудуться у липні,
– це реальний шанс «підтягнути місто» до європейського рівня: «На нас чекає значуща спортивна
подія не тільки для України, а й для світу. Чудово
розумію, що це шанс зробити вагомий крок уперед. Водночас – це і величезна відповідальність.
Федерація «F1H2O» оприлюднила вимоги до проведення чемпіонату (на 52-х сторінках!).

www.vyshgorod.osp-ua.info

Ведуться інтенсивні роботи на набережній
Київського моря, до завершення наближається
реконструкція дороги на в’їзді до Вишгорода.
І загалом, усе це просто необхідне для нашого
міста. «Формула» пройде, а все зроблене залишиться. Це стимулює. Тим більше, що подія – під
патронатом першої особи України – Президента
Віктора Януковича. Підтримують в усіх починаннях і ініціатори – губернатор Київської області
Анатолій Присяжнюк та його перший заступник
Ярослав Москаленко. Тісно співпрацюємо із головою Вишгородської РДА Олександром Приходьком та головою райради Олександром Носалем.
Я координую свою роботу на основі чотирьох
векторів: створення сприятливого бізнес-клімату, залучення інвестицій, розвиток комунальної
інфраструктури і рекреацій, індустрії відпочинку
та розваг.
У майбутньому бачу Вишгород багатофункціональним – діловим, туристичним, спортивним,
рекреаційним центром.
Велику увагу сконцентровано навколо створення нових зон відпочинку. На місці промзони
та вздовж Київського водосховища ми хочемо
створити міський пляж із облаштованою набережною, побудувати торговельні, торговельнорозважальні й офісні центри. Фінансові витрати
ляжуть на плечі інвесторів, яких відбиратимуть на
конкурсній основі.
Далі — стор. 3

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Найвища цінність — життя

Соціум
Вітаємо!

Дорогі медичні працівники!
З нагоди вашого професійного свята прийміть щирі вітання і слова заслуженої
подяки за вашу плідну, таку важливу для суспільства працю.
Відомо, що людське життя – найвища цінність. Якщо для декого це просто пишні слова, то для вас зняти біль, вилікувати, врятувати життя – це повсякденна праця, щоденний подвиг. Ваша робота не обмежується робочими годинами, ви завжди і щомиті готові прийти на допомогу.
Скільки б нових ліків не винайшла медицина, яким би сучасним не було обладнання, без людини, без лікаря всі ці відкриття безсилі. Лікар завжди буде цілителем
не тільки тіла, а й душі. В його компетенції добрим словом полегшити страждання,
вселити надію і віру в одужання. Саме тому основою професії медика є людяність,
милосердя і самопожертва.
Уклін вам за вашу важку працю, самовідданість, професіоналізм. Бажаю вам
міцного здоров’я, сімейного благополуччя, успіхів, миру та злагоди вашим родинам!
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації

Знайомство зблизька

Вишгород

Ви даруєте людям
найдорожче – здоров’я!

Лікар у кожного пацієнта вкладає часточку своєї душі, іскорку свого гарячого
серця і виводить із тенет хвороб на щасливу дорогу життя без недуг. Либонь, саме
гаряче серце і не дозволяє лікареві бути байдужим, бо воно змушує його завжди
бути привітним і люб’язним, терпляче вислуховувати всі скарги – пов’язані не лише
з хворобою, а й з нелегким життям.
Він завжди має «бути у формі»: (бо його зовнішній вигляд також впливає на самопочуття хворих): уміти заспокоїти, адже слово теж лікує. За порогом свого будинку лікар залишає домашні проблеми і негаразди, а до хворого іде з вірою і надією на подолання недуг. Отака у нього робота. Так велить йому неспокійне серце.
Що не кажіть, а здоров’я – це найцінніше багатство для кожної людини. І не дивно, що коли ми вітаємо рідних чи знайомих із святом, то перш за все зичимо їм
міцного здоров’я. Адже це той неоціненний, Богом даний дар, який зобов’язана
берегти кожна людина. Та не завжди це вдається, і тоді на допомогу поспішають
лікарі, інші медичні працівники.
Бажаю вам, колеги, хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної
зарплатні і вагітного гаманця!
Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова

Олександр Приходько: «Всі гілки влади
працюють на одну мету. Нам ділити нічого»

Нечасто у наш прагматичний час
зустрінеш таку щиру людину (тим
більше, чиновника, який обіймає високу посаду), як голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько. «Погляд звисока»
– це не про нього.
Із нагоди Дня державного службовця ми звернулися до Олександра
Олексійовича із проханням розповісти про плани та перспективи Вишгородщини.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

– Олександре Олексійовичу,
минув майже рік з дня Вашого призначення на посаду голови Вишгородської районної державної адміністрації. Термін невеликий, але він
дає змогу проаналізувати результати зробленого. Що Ви можете сказати з цього приводу?
– За останні роки зроблено чимало,
починаючи із міста Вишгорода. Я неодноразово наголошував, що Вишгород
– наша столиця, тому ми спільними зусиллями підтягуємо його до європейського рівня. Основне наше завдання
– поліпшення рівня життя мешканців
міста й району.
Зараз ревізуємо підприємства,
земельні ділянки. Діємо професійно,
по-господарськи. Зустрічаємося із керівництвом, переконуємо їх укласти
договори оренди за новою грошовою
оцінкою (від 3 % до 12 %). Якщо підприємство працює, але має певні проблеми, ставимо мінімальну орендну ставку
на рік чи два, щоб дати йому змогу розвиватися, закріпити позицію. Адже це
робочі місця, можливість погасити податкову заборгованість.
До
всього
я
підхожу
погосподарськи, оскільки маю деякий досвід ведення бізнесу.
Нещодавно заступник губернатора
Київщини Ярослав Москаленко провів форум «Бізнес та влада», 30 червня
відбудеться ще один етап. Зустрічаюся часто із представниками Асоціації
роботодавців Вишгородщини та Спілки підприємців Вишгородщини з метою визначення оптимальних шляхів
розв’язання проблем у цій сфері діяльності. Прийняли мораторій на півроку для узаконення самовільного будівництва. Але чомусь, особливо по м.
Вишгороду, звернулося лише кілька
підприємців, хоча саме тут найбільше
проблемних підприємств (зокрема промзона).
Особливо акцентуємо на охороні
здоров’я та пропагуванні здорового
способу життя. Закупили укомплектовані машини «швидкої», обладнання

у лікарню, ремонтуємо сільські фельдшерсько-акушерські пункти. Здорова
нація – це крок у світле майбутнє.
– Президент довірив Вам бути
своїм представником у Вишгородському районі. Чи важко було звикати до нової роботи, і який із напрямків розвитку Вишгородщини Ви
вважаєте пріоритетним?
– Обсяг роботи чималий. Оскільки
у країні нині є господар – Президент, –
чітко вибудовується вертикаль влади.
Кожен знає свої обов’язки – тому це полегшує роботу. Для мене демократія –
це дисципліна, відповідальність за свої
дії і слова.
Мені неважко було стати головою
РДА, бо до 2005 року працював заступником голови адміністрації. До цього
у Вишгородському районі працював
головним інженером радгоспу, потім – директором. Уже була команда, я
прийшов і знав ситуацію та проблеми
району. Та й стажу роботи у державних
установах маю більше двадцяти років.
Мене дуже підтримують з області,
зокрема, – губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк та його перший заступник Ярослав Москаленко, районна
й міська влади. Коли були вибори до
місцевих рад, я неодноразово наголошував, що працюватиму із головами
міських, районних та селищних рад –
обранцями громад. І зараз можу підтвердити, що ми тісно співпрацюємо з
усіма гілками влади.
Вишгородщина – це не тільки садові
товариства, бази відпочинку й туризму.
Готельний та ресторанний бізнес платить «аж» 200 грн! за місяць, тому наповнити таким чином бюджет нереально.
Я – за розвиток промислових підприємств та сільськогосподарської галузі
(із 53 фермерських господарств ефективно працює 10). Розвивається птахівництво та тваринництво. Співпрацюємо
із райспоживспілкою щодо забезпечення власними продуктами харчування за

цінами виробника, без неконтрольованих накруток (на кшталт заготівельних
контор).
Великий мінус – відсутність генерального плану розвитку сіл, де б було
чітко визначено розвиток певної галузі.
Надаю перевагу роботі напряму, а
не через посередників. Двері мого кабінету завжди відчинені.
– Ви співпрацюєте із районною
та міською владою. Що сприяє такому тісному контакту та взаєморозумінню?
– Нам нічого ділити, об’єднує спільна мета – покращити рівень життя мешканців міста та району.
Мер Вишгорода Віктор Решетняк та
голова Вишгородської районної ради
Олександр Носаль – професіонали.
Мені дуже легко з ними працювати.
– Олександре Олексійовичу, Ви,
зокрема, відзначили, що одне з найголовніших завдань – залучення інвестицій у розвиток району взагалі
й у місто зокрема. Розкажіть про це
конкретніше.
– Цьогоріч, наприклад, інвестиції
комплексу «Агромарс» у розвиток Вишгородського району сягнули 100 млн
євро. ВАТ «УкрГідроЕнерго» минулого
року виділило 34, 5 млн грн на реконструкцію мостового переходу (через
греблю ГЕС).
Цього року сподіваємося, що запрацює технопроект «Київщина» (у районі верхньої промзони) – 230 га землі
– суттєве наповнення бюджету не тільки Вишгородщини, а й усієї Київщини.
Плануємо запустити другу чергу одного із провідних підприємств «Кен-Пак
Україна».
Нещодавно у Вишгороді запрацював ВАТ НВП «Прецизійні абразиви»
(виготовлення якісного алмазного порошку, який експортують в різні країни).
– І одне з найболючіших питань
сьогодення Вишгородщини, та, мабуть, і всієї України – державна програма заміни комунікаційних мереж.
Зрозуміло, що самостійно держава
неспроможна її вирішити. Тому необхідна співпраця тріади «держававлада-громадськість». Які прогнози
на найближчий час?
– Наразі у Вишгороді й районі чимало проблем. Місто почало розбудовуватись із 1960-х рр, і відтоді інженерні
мережі практично не замінювалися. Та і
прокладалися вони хаотично. Інвестори
зводили будинки, не замінюючи комунікаційні мережі, бо це суттєво вплинуло
би на вартість житла.
Ми разом із міською владою підходимо до розв’язання цієї проблеми. Усім
забудовникам у проект обов’язково
включаємо заміну інженерних мереж.
Мер укладає договір із міськбудом

на забудову земельної ділянки на території лікарні (невеличке містечко), тобто
втілює програму доступного житла.
Друге складне питання – це транспорт. Тендери проводить облдержадміністрація. Добре, що нова влада погоджує це питання із міською та районною
владою. Ймовірно, введуть талони на
перевезення пільгових категорій населення. Із досвіду інших регіонів ми зможемо визначити кількість пільговиків, які
користуються послугами перевізників.
Плануємо продовжити колію дизель-потяга до зупинки «Комсомольська». Обов’язково збільшимо кількість
вагонів. У перспективі – можлива заміна
дизеля на швидкісні трамвайчики.
– Останнім часом райдержадміністрація спілкувалася з багатьма жителями району. Які проблеми
найсуттєвіші нині?
– Благоустрій населених пунктів,
розвиток сільського господарства та
підприємств, які розташовані на тій чи
іншій території.
Мені імпонує запал та професіоналізм голів сільських і селищної рад.
Вони справді працюють на благо своєї
громади.
– У липні на Вишгород чекає
грандіозна спортивна подія – «Формула-1 на воді». Що хотіли б з цього
приводу відзначити?
– Так, подія не тільки грандіозна,
а й відповідальна. Ми презентуємо не
лише Вишгород, а й Україну. Сюди приїде безліч гостей. Тому перед нами стоїть завдання організувати все на найвищому рівні. Також це реальний шанс,
заручившися підтримкою перших осіб
держави та області, очолити рейтинг
найпрогресивніших регіонів не лише
Київщини, а й усієї України.
– Відомий вислів, що кадри вирішують усе. Яка Ваша точка зору у
кадровій роботі?
– Безперечно, найголовніше – професіоналізм. Також, що не менш важливо, коли працівники проживають у
Вишгороді чи районі, бо ці люди ближчі
за переконаннями.
– І на завершення. Ваше життя,
як і кожної людини, не обмежується
лише роботою. Олександре Олексійовичу, розкажіть про свою сім’ю,
Ваші захоплення.
– Із дружиною познайомився, коли
працював інженером. І ось уже 25-й рік
живемо душа в душу. Маю двох чудових
дітей: донька – закінчила Київський університет ім. Т. Г. Шевченка, подарувала
нам маленьке диво – онука Віталія, син
– студент, майбутній юрист.
Я «в оренді у держави» – вільного
часу практично немає. Але тільки випадає вільна хвилинка, із задоволенням
проводжу її із рідними.

Наше місто

Вишгород

Сучасний мер
сучасного міста

Особистості

(Початок на стор. 1)
Цей проект плануємо втілити
найближчим часом. Загалом, усі
наші зусилля спрямовані на те,
щоб вишгородці жили, працювали і з задоволенням відпочивали
у рідному місті.
Ми маємо благодатне підґрунтя для створення таких умов.
Адже Вишгородщина – осередок
тисячолітніх історичних традицій
– споконвіку славилась своїми
талановитими
особистостями,
мальовничою природою та щедрістю землі, відома своїми святинями і пам’ятками культури.
Невдовзі на центральній площі біля адмінбудинку височітиме
пам’ятник святим покровителям
міста – Борису й Глібу.
За ініціативи жителів міста
плануємо побудувати каплиці на
центральному кладовищі.
Набагато полегшує планування затверджений Генплан розвитку Вишгорода. До його втілення
залучаємо молоді кадри.
Радує, що у нас талановита та
креативна молодь, яка неодноразово гідно представляла Вишгородщину й на Міжнародному рівні. Це – спортсмени, юні науковці
та, звісно ж, мистецькі колективи. Двері мого кабінету завжди
для них відкриті. Я прислухаюся
до їхніх пропозицій і побажань.
Матимемо у місті власний
скейт-парк (для любителів екс-

Подія

триму), обладнаємо велодоріжки.
Пішохідні переходи облаштуємо світлофорами, зробимо чітку розмітку. Вишгород – місто
енергетиків. Тому зараз розробляємо грандіозний проект освітлення міста. Оголосимо тендер.
Це буде просто «бомба», в найкращому сенсі цього слова – увечері місто матиме просто фантастичну атмосферу: ілюмінації,
обов’язкові підсвітки вивісок.
Не розкриватиму всі карти, одне
лиш скажу – буде яскраво…» – із
захопленням розповідає Віктор
Олександрович.
Зацікавлений міський голова і в
співпраці із закордонними партнерами. Значно поглибилося співробітництво з польським Вишкувом,
Льоррахом (Німеччина), дружніми
містами: Раквере (Естонія), Делче-

во (Македонія), Сансом (Франція),
Суздалем (Росія). Так, до них приєдналося іще одне провідне російське
місто – Бєлгород…
Віктора Олександровича цілком
заслужено можна назвати сучасним
мером. Він цікавиться інноваційними технологіями та впровадженням
їх на підприємствах Вишгородщини.
Неодноразово наголошувалось,
що Вишгород так би мовити, «виріс
із районних штанців». Статус міста
обласного значення відкриє перед
Вишгородом нові перспективи, а це
в свою чергу дасть поштовх наміченим планам. Сподіваємося, невдовзі
саме так і буде.
Надворі літо – Вишгород буквально потопає у зелені та різнобарв’ї
квітів. Він згадав найкращі молоді
літа, свою молодість, і дає нам змогу
побачити й запам’ятати її такою ж.

Із перших вуст:
Ольга, 27 р.: – Останнім часом
часто гуляємо з чоловіком вулицями міста. Приємно споглядати
розкішну зелень, акуратні газони
та чисті тротуари. Раніше після
важкого робочого дня намагалася якомога рідше виходити з
квартири. Донечка просто обожнює грати на облаштованому
дитячому майданчику в дворі, що
раніше нагадував кадри із фільму
жахів.
Андрій, 15 р.: – Від друзів чув,
що невдовзі у нас буде скейтпарк. І це – круто, нарешті матимемо місце, де об’їжджу свій
скейт. Маю в запасі кілька козирних «фінтів». Приємно, що і про
любителів екстриму подбали.
Світлана Михайлівна, 65 р.: –
Із Віктором Олександровичем познайомилась у складний час, коли
доньку у тяжкому стані доставили
в лікарню. Завдяки його професіоналізму тішусь красунею-онучкою Катрусею. Вдячна безмежно.
Бачу, що він не тільки лікар-професіонал, а й господарник.

Ірина, 38 р.: – Знаєте, до політики ставлюсь скептично. Для
мене головне, як і для більшості
жителів – результат, і я його бачу.
Сподіваюся, що після «Формули»
робота не зупиниться… Хочу також, щоб посадовці коректніше
ставилися до прийому людей. Я
розумію, що у них робочий графік
напружений, але ж у прийомні дні
людей чимало, і пробитися майже неможливо.
Володимир Олександрович,
76 р.: – Я проживаю у Вишгороді
близько 50 років. Мені дуже приємно, що мої діти, онуки і навіть
правнуки, маю їх двійко, мешкають у такому затишному, ошатному місті. За останні роки Вишгород розквітнув на очах.
Максим, 20 р.: – Я студент.
Тому на відпочинок часу майже
немає. Та і місць для зустрічі з
друзями у спокійній атмосфері у
нас обмаль, здебільшого всі заклади розраховані на веселощі
«під градусом»… Сподіваюсь, цю
проблему місцева влада невдовзі
розв’яже.
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Ти це можеш!

Політика добрих справ
«Для того, щоб здійснювати благородні вчинки,
необов’язково панувати
над сушею і морями»
Арістотель
І справді, адже всі ми уже звикли до того, що
президенти, губернатори, депутати і мери іноді проводять якісь добродійні акції, дарують
дитячим будинкам різні подарунки, організовують фонди боротьби «з усім чим завгодно»
і захисту «кого тільки потрібно». І це прекрасно! А що говорити про часи, коли в країні починається чергова кампанія виборів «кого б то
не було» — тут вам і лавочки з майданчиками, і
гречка із згущеним молоком, а якщо вже надто поталанило, то і валюта національна.
Вишгородcький форум - vforum.com.ua

Та чи багато хто з нас, простих громадян, готовий зробити добру справу і допомогти своєму
ближньому? Не для того, щоб «повернулося сторицею», і не для якоїсь там похвали, а просто, від
душі. Адже саме за нашими вчинками люди, та й
ми самі, судимо про те, хто ми є у цьому світі.
І неважливо, чи говорять про це в газетах або
на телебаченні. Якщо ви комусь допомогли, значить — ваш день не пройшов даремно, тому що ви
зробили добру справу! Ви зробили когось щасливішим, і ваш день мав сенс.
Саме тому на Вишгородському форумі створений розділ Політика добрих справ. Він для тих, хто
ще здатний робити добрі справи, хто хоче і може
допомагати. Першим кроком нашої «політики»
стала акція «Прийму в подарунок комп’ютер».
У багатьох завалялося в коморі старе
комп’ютерне «залізо», яке без діла вкривається
пилом. А в цей час є люди (і не в далеких голодуючих африканських країнах, а в нашому маленькому
місті), які не мають можливості дозволити собі навіть найпростішого комп’ютера, — і це у наше ХХІ,
комп’ютеризоване століття! Ось вам і нагода зробити ту саму добру справу, яка, як з’ясувалося, не
вимагає зайвих витрат або фінансових вкладень.
Користувачі Форуму вже обговорюють і пропонують наступні «кроки» політики добрих справ. Є
ідеї щодо одягу і взуття, що пріє без діла в наших
шафах, і т. ін. Із величезним задоволенням підтримаємо пропозиції й ідеї форумчан із цього приводу!
Було б чудово, якби більше жителів нашого міста захотіло раптом стати політиками саме у цьому
напрямку — у політиці добрих справ!
Вишгородський форум - vforum.com.ua.

На карті Вишгорода з’явився ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ

Вишгород розквітає з кожним
днем. Ремонтуються дороги, тротуари, будинки. Скрізь кипить робота.
Особливу увагу влада приділяє
охороні здоров’я: оновлюється лікарня, закупляються медикаменти.
Та справжньою подією обласного
значення стало відкриття Вишгородського районного центру медико-соціальної допомоги Товариства
Червоного Хреста (ТЧХ) України у
Київській області.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

В атмосфері тепла, щирих емоцій, з посмішками на устах відкривали довгоочікуваний заклад. У затишному куточку на
вул. В. Симоненка, 5 зібралися всі ті, кому
не байдуже наше чудове місто, здоров’я
та добробут його жителів.
Голова районної організації ТЧХ України – приємна й активна жінка – Таміла
Орел (НА ФОТО) у вступному слові від
щирого серця дякувала голові Вишгородської РДА Олександру Приходьку, якого
охрестили «батьком» центру, міському

голові – «хрещеному батькові» – Віктору
Решетняку й голові районної ради Олександру Носалю за допомогу в благородній справі й від імені Національного Товариства Червоного Хреста нагородила їх
почесними грамотами.
Вони, в свою чергу, поздоровили всіх
присутніх з такою знаковою подією, відзначили, що Вишгородський районний

центр медико-соціальної допомоги
ТЧХ – єдиний в усій Київській області, а
отже, має фактично всеукраїнське значення, й пообіцяли безкоштовну оренду
приміщення.
До слова запросили також президента Національного Товариства Червоного
Хреста Івана Усіченка (відзначимо його
особисту турботу про створення центру,
допомогу з медичним обладнанням) та
голову Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста Петра Бондаренка, який підкреслив, що основним
завданням новоствореного медико-реабілітаційного центру є профілактичні,
реабілітаційні роботи та пропаганда медичних знань.
Із словами подяки й вітаннями виступив голова районної ради ветеранів
Петро Головко.
Таміла Орел подякувала спонсору –
депутату міської ради Світлані Свистун,
яка протягом тривалого часу спонсорує
програму «Гаряче харчування» та організовує волонтерів, які обслуговують 20
інвалідів, що потребують допомоги.
На відкритті були також присутні
протоієреї вишгородських храмів Димитрій Денисенко й Богдан Николин.

Осередок тепла й турботи освятили
й виголосили проповідь. Почесну місію
розрізання стрічки – відкриття центру
– доручили поважним гостям – голові
Вишгородської РДА Олександру Приходьку, міському голові Віктору Решетняку, президенту Національного Товариства Червоного Хреста Івану Усіченку
та голові Київської обласної організації
Товариства Червоного Хреста Петру
Бондаренку.
У відремонтованому приміщенні
перших відвідувачів очікували затишні,
обладнані кабінети. А при вході підтримати тих, хто цього потребує, допомагала спеціальна коробка з надписом
«Зроби свій внесок».
Благодійний фонд святої Ольги подарував центру величезний телевізор,
який знадобиться для навчання волонтерів.
Новий осередок Червоного Хреста
стане опорою й соціальною підтримкою людям похилого віку, інвалідам і
всім, хто цього потребує. Тел.: (04596)
5-26-38. Відкритий: пн. – пт. з 09.00 до
16.00. (м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5, 8-й під’їзд (де раніше була
молочна кухня). У добру путь!
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Зичимо здоров’я

Вишгород

Сторінку підготували Марина КОЧЕЛІСОВА, Вікторія ШМИГОРА, Катерина ЗУРМА, Олена ПЛОТНІКОВА, ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Артеріальна
Розквітає наше рідне місто,
зеленіють його вулиці, сквери.
З’являються все нові дитячі майданчики, збільшується кількість велосипедистів, майбутніх футболістів.
Красивішим і ошатнішим стає місто
Вишгород, це не може не спонукати
кожного жителя до здорового способу життя.
Катерина ХОМЯК,
лікар-кардіолог Вишгородської ЦРЛ

У переддень професійного свята
медичних працівників вважаю своїм
обов’язком застерегти жителів Вишгородщини від загрозливих ускладнень
гіпертонічної хвороби. Нині щороку у
нашому місті реєструється більше п’яти
тисяч хворих на артеріальну гіпертонію.
А скільки не зареєстрованих? (Виміряйте свій артеріальний тиск!)
Артеріальною гіпертонією (АГ), згідно з рекомендаціями ВООЗ та Міжнародного товариства боротьби з АГ, вважають стійке зростання систолічного
артеріального тиску (АТ) до 140 мм рт.
ст. і вище чи рівня діастолічного АТ до

Одна з глобальних проблем усього світу нині –
охорона здоров’я. Щороку
кількість хворих на такі найпоширеніші недуги, як СНІД,
гепатит, артеріальна гіпертонія і чимало інших, невпинно зростає. З’являються й
нові хвороби.

90 мм рт. ст. і вище.
Гіпертонічна хвороба – найпоширеніше
захворювання серцево-судинної системи.
За даними епідеміологічних досліджень,
підвищені цифри АТ в
розвинутих країнах виявляють у 25-30% дорослого населення. Артеріальна гіпертонія – визнаний
фактор ризику ішемічної
хвороби серця та інфаркту міокарда, основна причина розвитку хронічної
серцевої недостатності та
порушень мозкового кровообігу. На частку АГ припадає близько 50% смертей від серцево-судинних
захворювань.
У переважної більшості хворих до появи
ускладнень АГ протікає безсимптомно.
Приблизно 90% хворим не вдається
з’ясувати причину підвищеного тиску.
У таких випадках діагностують первин-

ну артеріальну гіпертонію, або гіпертонічну
хворобу. У 10% вдається виявити причинний
фактор, і тоді встановлюють діагноз вторинної
(симптоматичної
АГ).
Існує кілька факторів,
які сприяють підвищенню
АТ, а також розвитку серцево-судинних захворювань. Людина сама може
на більшість впливати,
але деякі з них змінити неможливо.
Фактори ризику підвищення АТ, на які можна
вплинути:
надлишкова вага
надмірне вживання
солі
надмірне вживання
алкоголю
недостатня фізична активність
стресові ситуації.
Фактори ризику підвищення АТ, на
які неможливо вплинути:

Одним з найпоширеніших захворювань нині є жовтуха, або гепатит.
Хвороба передається повітрянокрапельним шляхом та має явно
виражені ознаки: при гострій формі розвитку спостерігаються погіршення загального стану хворого, інтоксикація організму та порушення
функції печінки (підвищення температури тіла, у ряді випадків розвиток
жовтяниці та ін.).
Хронічна форма може розвиватися
самостійно (наприклад, при хронічному
отруєнні етиловим спиртом) або продовжувати розвиток гострого гепатиту (вірусні гепатити В, D).
Клінічна картина при хронічному гепатиті — захворювання довгий час протікає безсимптомно. Відмічають стійке
збільшення розмірів печінки, тупі болі у
правому підребер’ї, непереносимість
жирної їжі та ін. У більшості випадків хронічний гепатит, який не лікували, призводить до розвитку цирозу печінки. Тому

(на обліку такі діти протягом 18 місяців). На
щастя, 50 із них виявилися повністю здоровими.
Нині на обліку перебувають дві дитини. У
однієї з них – СНІД – проводиться лікування
задля підтримання життя.
На базі Вишгородської поліклініки функціонує кабінет «Довіра». Саме тут – безкоштовні анонімні опитування та тестування
на ВІЛ-інфекцію. Тел.: (04596) 51-687.
Також можна звернутись до Всеукраїнської
безкоштовної телефонної гарячої лінії з питань ВІЛ/СНІДу: (800) 500-45-10.
Оскільки вакцини проти СНІДу не існує,
єдиним способом запобігти інфекції є уникнення ризикових ситуацій, таких як спільне
використання голок та шприців або практикування небезпечних статевих відносин.
Треба використовувати лише латексні презервативи із змазкою на основі води. Ризик
передачі інфекції від матері до майбутньої
дитини значно зменшується, якщо вона під
час вагітності та пологів приймає AZT, а
її дитина отримує цей препарат протягом
перших шести тижнів життя.
Тільки уявіть, що сорок два мільйони чоловіків, жінок і дітей інфіковані нині вірусом
імунодефіциту, що викликає СНІД. Щодня
заражається більше шести тисяч чоловік, і
якщо не вживати термінових заходів, то до
кінця десятиріччя число інфікованих сягне
110 мільйонів.

так важливо вчасно пройти
профілактику та попередити захворювання.
Про стан захворюваності на гепатит у місті й
районі та його профілактику розповів лікар-інфекціоніст Вишгородської районної
лікарні Сергій СОЛТИС.
Захворюваність населення України на вірус гепатиту зростає з кожним
роком. Пацієнтам не завжди доступне
лікування лабораторно-діагностичними
методами. На ранньому етапі захворювання багато людей не можуть самостійно виявити хворобу й звертаються
до лікарів уже на тяжчій стадії. Ще однією причиною зростання кількості хворих є неврегульованість питання на законодавчому рівні.
Статистика по району за 2010-2011
роки:
гепатит В: гострий гепатит 2010 р. – 2
випадки захворювання; 2011р. – 1, хро-

спадковість (родичі мають підвищений АТ)
вік (після 45 років АТ підвищується)
стать (у чоловіків відмічається
більший ризик підвищення артеріального тиску, ніж у жінок).
Ризик розвитку АГ і, відповідно,
серцево-судинних захворювань можна
знизити, змінивши стиль життя.
Здоровий спосіб життя знижує підвищений АТ та сприяє ефективності терапії гіпертонічної хвороби.
Здоровий спосіб життя означає:
зниження ваги тіла та зміна раціону харчування
обмеження вживання солі до 5 г на
день(1 чайна ложка)
не вживати алкоголь
відмова від паління
регулярні заняття фізичними
вправами, ходьба пішки до 3–5 км на
день
відвідування лікаря для перевірки
стану здоров’я та корекції лікувальних
заходів.
Доброго вам здоров’я, дорогі вишгородці!

Синець – ознака травми

Чума XXI століття
Чумою XXI століття став Вірус імунодефіциту людини/Синдром набутого
імунодефіциту (ВІЛ/СНІД). За добу у світі цією хворобою заражається чотириста
тисяч осіб. Сам СНІД несмертельний,
але функціонування його вірусу в організмі так впливає на імунну систему, що
навіть нежить може призвести до смерті.
У більшості людей після зараження ВІЛінфекцією немає жодних симптомів. Іноді
через кілька днів з’являються симптоми, що
нагадують грип: збільшення лімфовузлів,
лихоманка, втрата 10% ваги тіла впродовж
двох місяців, слабкість. Проте ці симптоми
за кілька тижнів минають. Безсимптомний
етап може тривати до 10 років.
В Україні процент поширення ВІЛ/СНІДу найвищий серед країн Східної Європи і
Центральної Азії – 1,1% дорослого населення. Щодня в Україні реєструють 48 випадків
захворювання ВІЛ-інфекцією, зростає кількість ВІЛ-інфікованих жінок.
Ситуація на Вишгородщині також неприваблива. За 2010 рік ВІЛ-інфікованих виявлено 7 осіб, хворих на СНІД – 6.
За перший квартал 2011 року: ВІЛінфіковані – 3 особи, хворі на СНІД – 2.
Найжахливіше те, що ця хвороба здебільшого спадкова – страждають діти. Із
2002 року у Вишгородському районі від ВІЛінфікованих матерів народжено 52 дитини

гіпертонія

Давайте згадаємо: майже
кожен з нас коли-небудь мав
синця або незначну травму якоїсь частини тіла. А чому? Через
власну необережність або «допомогу» сторонніх. А скільки
таких випадків трапляється щодня, щогодини, щохвилини…
Здавалося б, травми та
синці – не привід для хвилювання. Та скільки тисяч людей
гинуть через внутрішні травми,
термічні опіки, струси мозку…
Травматологи з посмішкою
приймають усіх пацієнтів. Вони
багато страшного бачили, тому
намагаються
підбадьорити
травмовану людину.
Районний лікар-травматолог Анатолій КАТУРГА розповів
нам, що травми бувають різного
характеру й тяжкості: переломи,
вивихи, травми нервів й спинного мозку, розтягнення, розтрощення, травми внутрішніх органів та багато інших.
Статистика з травматології
просто вражає.
За 2009 рік у Вишгороді було
травмовано дорослих – 2843,
підлітків – 135, дітей – 479. У
2010 році: дорослих – 2949, під-

нічний гепатит 2010
р. – 2; 2011 р. – 3, носії гепатиту 2010 р. –
4 особи; 2011 р. – 7;
гепатит С: гострий гепатит 2010
р. – 3; 2011 р. – 1,
хронічний гепатит 2010 р. – 19; 2011 –
8, носії гепатиту 2010 р. – 26; 2011 – 13.
Усі виявлені носії вірусу знаходяться на диспансерному обліку в кабінеті
інфекційних захворювань (КІЗ) у Вишгородській районній лікарні. Хворі найчастіше потребують детального дообстеження з метою уточнення діагнозу та
подальшої методики лікування.
Статистика переходу з пасивного
стану вірусу в активний – невтішна, інфекційного в хронічний при гепатиті В
складає до 30%, гепатиті С – до 70%. Із
2000 року по Вишгородському району
зареєстровано 98 осіб, хворих на хронічні вірусні гепатити В та С, та 236 осіб,
які є носіями антитіл цих гепатитів.

Жовтий
ворог

літків – 34, дітей – 549.
У районі ситуація не краща.
2009-го року травмовано дорослих – 5640, підлітків – 288,
дітей – 944. За 2010 рік: дорослі – 5470, підлітків – 189, дітей
– 986. Як бачимо, спостерігається тенденція до збільшення
кількості травмованих.
На жаль, травматологи досить часто стикаються з летальними випадками.
За 2009 рік у районі від
травм померло 65 осіб (5,4 %
від загальної кількості померлих
з інших причин). У 2010 році –
63 людини (5,6 % від загальної
кількості померлих з інших причин).
Отже, треба бути обережним, намагатися не потрапляти у травмонебезпечні місця й
ситуації. Адже будь-яка травма
дасть про себе знати в майбутньому, коли організм почне старішати. А у літньому віці отримати травму – означає надовго
прикути себе до ліжка.
Травматологи запевняють:
запорука появи травм – власна
обережність й відповідальність
за своє здоров’я.

Є кілька методів боротьби з цією
хворобою та способів її попередження.
Згідно із законами України, всім дітям
у перший день народження, в місяць
та у півроку роблять профщеплення від
гепатиту В. Дорослих вакцинують після
обстеження на гепатит за бажанням.
Щодо гепатиту С, то вакцина ще не
розроблена. Саме специфічна профілактика на 90% захистить від хвороби.
Для надійнішого захисту треба дотримуватися неспецифічної профілактики: вести здоровий спосіб статевого
життя, користуватися високоякісними
контрацептивами, обмежити відвідування салонів татуювання й пірсингу.
Тож будьте обережні, не дозволяйте
хворобі загнати вас у глухий кут. При
перших ознаках захворювання звертайтесь до лікаря!
У Вишгородській районній лікарні
регулярно в кабінеті інфекційних захворювань проводимо бесіди, роздаємо
санбюлетені, ведемо санпросвітроботу.

Вишгород

Зичимо здоров’я

… І голлівудська

На щастя, медицина в нинішньому розвиненому суспільстві досягла високого
рівня. Лікарі успішно долають
недуги. Проте не варто забувати, що без власної гігієни,
здорового способу життя та
статевих стосунків зусилля
медиків будуть марними.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Світлана Степанівна – старша медсестра
Вишгородської стоматологічної поліклініки
– вважає, що їй дуже пощастило з колективом. Бо ж завдяки їхній дружбі і згуртованості завжди вдається знайти вихід із будь-якої
ситуації та успішно розв’язувати всі проблеми. Адже тут творять справжні «скульптори
голлівудських усмішок».

18 червня

Світлана Соболєва працює старшою медсестрою
у Вишгородській стоматологічній поліклініці 20 років.
Юною, енергійною, завзятою свого часу вступила
до Львівського медичного
училища. Доля звела із військовим В’ячеславом Соболєвим, а роль дружини
військового,
погодьтеся,
непроста. Часто переїжджали, навіть навчання завершувала у Ярославлі (Ро-

сія).
Плекала разом із коханим чоловіком двох дітей: сина Євгена та доньку Людмилу, яка нині
мешкає у Ярославлі, але щороку відвідує батьківське гніздечко.
Дивлячись на цю милу, ніжну, красиву жінку,
просто не віриться, що має аж 50(!) років медсе-

2011 року

5

усмішка

стринського стажу. Але це й не дивно, бо веде активний спосіб життя. Щоранку ця тендітна жінка добирається із с. Хотянівки і о 8:00 приступає до своїх безпосередніх обов’язків.
Досі займається спортом – плаває. Обожнює поратися на
грядці, квіти – її стихія. Вихлюпує своє творче єство на тканину – вишиває, також любить плести спицями, в’язати гачком.
Колеги відгукуються про Світлану Степанівну як про першокласного спеціаліста, доброго порадника. «Вона чудова людина,
кваліфікований фахівець, контактна, поміркована, а це у нашій роботі дуже важливо. Сумлінне ставлення до своїх обов’язків, високе почуття відповідальності за доручену справу, добросовісність
– усе це визначає характер нашої любої Світлани Степанівни» –
зауважує завідуюча районною стоматологічною поліклінікою Валентина Супрун.
Невдовзі Світлана та В’ячеслав Соболєві відзначатимуть золоте весілля. Крізь усе життя пронесли чисте почуття, досі дивляться одне на одного так, що погляди наповнені теплом і любов’ю.
Запитую: «Світлано Степанівно, ви щасливі?». Загадково посміхається і не замислюючись відповідає: «Так!».
Колектив Вишгородської районної поліклініки від щирого серця вітає Світлану Соболєву із знаменними подіями у її
житті: днем народження та золотою порою сімейного життя.
«Сторицею хай повертаються до вас добро, турбота і тепло, які ви щедро даруєте всім, хто потребує захисту, уваги,
співчуття і допомоги. Успіхів вам у професійній діяльності,
низький уклін за вашу самовіддану працю, сімейного затишку! Нехай робота приносить вам радість і задоволення,
вдячність колег і пацієнтів. Бажаємо здоров’я і щастя, успіхів і бадьорого настрою, мирного неба і всього найкращого
в житті».

Пульсація життя
Врятувати життя… Можливо, це і є найбільший
подвиг людини. Для цього необов’язково кидатися під колеса машини чи у прірву. Щодня, щоб
врятувати життя інколи зовсім незнайомій людині, віддають частину своєї крові донори.
Про цих героїчних людей, донорство у місті розповіла нам медсестра пункту переливання
крові (ППК) Вишгородської центральної районної
лікарні (ЦРЛ) Лариса Чернишова.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО автора

У донорському кабінеті не завжди аншлаг. Найчастіше люди приходять тоді, коли близька людина
потрапила до лікарні й потребує донорської крові (нещодавно у Нових Петрівцях у пошуківця Володимира
Даниленка вибухнув у руках бойовий патрон – тож у
ППК зараз чимало родичів, що намагаються допомогти постраждалому).
Але є й такі, що безкорисливо, безоплатно віддають свою кров усім, хто цього потребує. Віталій Дер-

РайСЕС
19 червня відзначає День медичного працівника колектив державного закладу «Вишгородська
районна
санітарно-епідеміологічна станція» Міністерства охорони
здоров’я України, який завдяки високому професіоналізму, глибоким
знанням, самовідданості стоїть на
варті здоров’я населення району.
Адміністрація
та профспілковий комітет райСЕС

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд охоплює всі сфери життєдіяльності людини: умови проживання,
роботи, харчування, відпочинку, виховання і навчання дітей. Тому санітарноепідеміологічна служба займає ключову
позицію в системі охорони здоров’я країни.
Контроль за якістю та безпечністю
продукції, що виробляється та реалізується в районі, здійснюється фахівцями
санітарно-гігієнічного, епідеміологічного відділів, бактеріологічної, хімічної та
радіологічної лабораторій, які сертифіковані за міжнародними стандартами.

кач – добра й чуйна людина – постійний донор ППК
Вишгородської ЦРЛ.
Кров можна здавати раз на два місяці, проте не
більше п’яти разів на рік. Усім донорам, за потреби, видають довідки на місце роботи. Середній вік
донорів у нашій лікарні становить 35 років.
У цілому за 2011 рік по Вишгородському району (разом із ППК в обласній лікарні у Білій Церкві)
отримано 71,52 літра крові.
Нині у місті вистачає донорської крові, реципієнти безперешкодно отримують необхідні порції
крові.
14 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день донора. У Вишгородській лікарні все
у сталому робочому графіку. Адже й у святковий
день здоров’я важливіше за все!
У кабінеті переливання крові все стерильне й чисте. А донорів частують прохолодним яблучним соком.
На стіні – «Подяка донору», останні рядки якої:
– Спасибі Вам, доноре, – шепоче матуся. –
Як сонцю, Вам в пояс я низько вклонюся,

За те, що минула нас лиха година,
Спасибі Вам, доноре, спасибі за сина!
Наше життя тримається на взаємодопомозі, взаємній любові й співчутті. У кожного є шанс допомогти
ближньому, підтримати в горі. І тоді світ стане кращим, а люди добрішими!

Здоров’я людей – наша мета
Нині
санітарно-епідеміологічна
станція має сучасне
обладнання, засоби обчислювальної
техніки, що допомагає на високому
рівні контролювати об’єкти району.
Проводиться комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з метою зменшення шкідливого впливу агресивних факторів
довкілля на здоров’я людей.
Здійснюють санепіднагляд у районі
50 спеціалістів з вищою та середньою
медичною освітою. Це й ветерани, які
більше 30 років сумлінно, добросовісно працюють у сфері охорони здоров’я:
завідуючий епідеміологічним відділом,
лікар-епідеміолог Віктор Піскун, завідуючий дезінфекційним відділенням Леонід Кононенко, лаборант бактеріологічної лабораторії Марія Щербак, помічник
санітарного лікаря Лідія Дмитренко,
медстатист Віра Шайдецька та молоді
спеціалісти, які нещодавно закінчили
вузи та середні спеціальні заклади.

Вирішуючи складні та багатогранні
завдання із забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення району, колектив державного
закладу «Вишгородська районна санітарно-епідеміологічна станція» докладає всіх зусиль для забезпечення стабільної ситуації в районі з інфекційної
захворюваності населення, попередження спалахів та масових інфекційних
захворювань, належного санітарно-гігієнічного стану об’єктів. Хоча проблем

багато, спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби високо несуть професійне звання санітарного лікаря.
Із нагоди професійного свята сердечно вітаємо усіх медиків зі святом та
зичимо успіхів у професійній діяльності,
міцного здоров’я, енергії, добробуту та
благополуччя вам і вашим родинам!
Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають.
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання і успіхи вінчають!

Колектив державного закладу
«Вишгородська районна санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ
щиро вітає головного лікаря Ірину
Валентинівну КОБИЛЕВСЬКУ з Днем
медичного працівника та з нагоро-

дженням грамотою й медаллю Кабінету Міністрів України за багаторічну,
сумлінну працю, досягнення високих
показників у роботі, за забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення району.
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2011 року

Ранок 22 червня

Війна минула —
спогади болять…
Все більше часу віддаляє нас
від Другої світової, і все менше залишається людей, які
пам’ятають ті роки, сповнені горем і слізьми.
І тим дорожчими стають спогади свідків тих подій. Адже саме з
них складається велика історія.
Олена МАРТИНЕНКО,
науковий співробітник
музею-заповідника

Національний музей-заповідник
«Битва за Київ у 1943 році» зібрав
та опрацював чимало ветеранських
спогадів про початок Великої Вітчизняної війни. Ось один із них.
«Я пам’ятаю перший день війни,
— розповідає політрук Тихон Петрович Новіков, — цього дня о п’ятій
годині ранку нашу бригаду та роту
бомбили дев’ять німецьких літаків,
вони кружляли на висоті пташиного
польоту.
Ми, звичайно, злякалися, але я як
політрук кулеметно-зенітної роти
1-ої повітряно-десантної бригади
командую: «Від кулеметів ні кроку!»
Зі всіх крупнокаліберних кулеметів
рота стала вести вогонь по німецьких літаках. Літаки вже робили третє коло, у нас з’явилися поранені.
Та ми взяли себе в руки, і в третьому зальоті вдалося збити фашистський бомбардувальник.
Три німецьких льотчики приземлилися на парашутах, ми їх забрали. Вони поводилися дуже зухвало,
зверхньо, були впевнені у своїй перемозі та перемозі Гітлера.
Їхній командир заявив: «Дарма ви
воюєте, все одно через три-чотири
тижні перемога буде за Гітлером, і
він займе Москву». На це ми їм відповіли: «Ні! Так не буде. Ми вашу
армію зупинимо, знищимо та переможемо!»
І ми перемогли! Ми були впевнені
у справедливості нашої справи. Ми
любили Батьківщину, вірили в організаційні здібності нашої партії та у
воєнне мистецтво наших полководців».
Тихон Петрович пройшов усю війну. Йому присвоєно військове
звання капітана. Під час оборонних
та наступальних операцій в боях за
м. Київ був тяжко поранений.
У битвах за межами України участі
не брав, оскільки Сталін видав наказ — тяжко поранених офіцерів за
кордон не відправляти. Мало хто
дійшов до Берліна, але слава загиблих, їхні імена живуть у наших
серцях.
Нам, слава Богу, не довелось зазнати жахів війни: чути свист куль,
шум моторів ворожих літаків, бачити жах у дитячих очах, чути плачі
страждаючих матерів. Ми не знаємо важкої картини бою і його наслідків, не були свідками страждань
людей, які залишилися без домівки,
втратили близьких і рідних. І тільки
уявляємо почуття жінки, яка отримала звістку про загибель свого чоловіка, дитини.
Саме
тому
маємо
завжди
пам’ятати той ранок 22 червня 1941
року. Тоді на нашій землі почалась
війна не на життя, а на смерть. Саме
того ранку всі подорослішали і на
довгі наступні роки забули про спокій.
Вічна слава і вічна пам’ять тим,
хто захистив наше мирне і щасливе
життя!

Ніхто не забутий

Вишгород

Їхній голос чуєм крізь роки

Вони говорять. Без крапок. Без ком. Майже без слів
Із концтаборів. Із одиночних камер. Із охоплених вогнем будинків.
Говорять загиблі із солдатських трикутників, листів-заповітів. На цегляній шорсткій стіні — розчерк тремтячої руки куском скла. Кров’ю — на
підлозі бараку розписалось ледь
жевріюче життя…
На забуваймо, пам’ятаймо тих,
хто загинув у немилосердному,
страшному вирі війни.
Меланія БІЛЬКО,
ветеран Великої Вітчизняної війни і праці

Мовою цифр і фактів
22 червня — чергова річниця нападу нацистської Німеччини на комуністичний СРСР. Що трапилось у ті літні
дні? За два тижні, з 22 червня по 6-9
липня, радянські війська втратили
11,7 тисячі танків, 19 тисяч гармат і
мінометів, більше мільйона одиниць
стрілецької зброї. А також 749 тисяч
військовослужбовців убитими, пораненими й зниклими безвісти.
Василь КАРПЕНКО
(За книжкою російського історика Марка
Солоніна «22 июня.
Анатомия катастрофы». Москва, «Яуза»,
«Эксмо», 2010)

Зрозуміти значення цих цифр можна,
лише порівнявши їх із втратами вермахту. До 6 липня німецька армія втратила
64 тисячі осіб убитими й пораненими, а
до 13 липня — 92 тисячі. І 503 танки — до
кінця липня. Таким чином, втрати вермахту, який наступав на 20-30 кілометрів
за день, і втрати Червоної Армії співвідносились як 1 до 10, а техніки — 1 до 20.
Це і є «чудо», яке протирічить військовій науці. В будь-якій війні втрати тих, хто наступає, більші від втрат
тих, хто обороняється. Співвідношення
втрат 1 до 10 було лише в Африці, коли
білі колонізатори з гарматами й гвинтівками наступали на аборигенів зі списами, луками та стрілами.
Але влітку 1941 року на Західному
кордоні СРСР була зовсім інша ситуація:
сторона, що оборонялася, значно переважала в озброєнні, особливо в танках і
авіації.
У цілому перевага СРСР за кількістю танків була восьмикратною при
кращій якості танків (у західних округах
перевага була чотирикратною). Значну частину танкових військ Німеччини
складали танкетки. На німецькі танкетки

(НА ФОТО), озброєні лише кулеметом,
радянський Т-34 міг навіть не витрачати
снаряди, а просто переїхати й розчавити своєю вагою. А пробити броню радянських Т-34 та КВ німці не мали чим,
крім 88-міліметрової зенітної гармати,
та й то зблизька.
Перевага СРСР в літаках була чотирикратною, при тому, що Гітлер мусив
свою авіацію розділити та 40 % літаків
використовувати для бомбардувань
Британії, для ППО Німеччини, для захисту Норвегії та Мальти.
На 10-15 липня 1941 року німці захопили радянську територію (700 тисяч
км2), що у шість разів більше території
Бельгії, Нідерландів і частини Франції,
які вермахт захопив протягом травня

Схилімо голови і згадаймо поіменно
тих, хто ще недавно ходив поруч: Тетяна Петрівна Рудая, Володимир Олександрович Рогозін, Степан Данилович
Шульга, Григорій Кирилович Скуділов,
Володимир Станіславович Янковський,
Юхим Романович Гриневич, Сергій Артемович Білько, Іван Олександрович
Єрмаков, Тетяна Іванівна Дегтяр, Григорій Дорофейович Кучеренко…
Не забуваймо і тих, хто іще живий,
бо їх ряди з кожним днем рідшають. Це
наші шановані ветерани: Іван Романович Швець, Василь Петрович Демчук,

Олександр Іванович Попов, Іван Якович
Єрмоленко, Микола Юхимович Заєць,
Петро Іванович Зайцев, Віктор Прокопович Бабіч, Віктор Іванович Анохін,
Олександр Пилипович Кравченко, Марія Іванівна Зубкова, Іван Іванович Бабишев і…
Усім вам, і мертвим і живим, низький уклін за сонячні і мирні дні, хліб
та сіль, чисту воду із Дніпра… За все
вам — шана і подяка. Тим, кого немає,
— вічна пам’ять, а живим — живіть ще
довго-довго на радість рідним і близьким, друзям.

Ніхто не хотів умирать
1940 року. До того ж, людські втрати німців під час французької кампанії
були в 1,5-2 рази, а танків — у 1,5 рази
менші, ніж їхні втрати у війні з СРСР за
той самий час. Втрати літаків становили
близько 500 одиниць на Східному фронті проти 978 — на Західному.
Причому травневі бої у Франції зовсім не стали взірцем успішно проведеної оборонної операції. Ніхто з
французьких політиків, істориків, письменників поки не здогадався назвати цю
ганьбу «Великою патріотичною війною
французького народу». Навпаки, слова
«травень 1940 року» стали синонімом
катастрофи й найбільшого національного приниження.
До грудня 1941 року СРСР втратив 21
тисячу танків, 17 тисяч літаків, близько
100 тисяч гармат і мінометів, 6 мільйонів
300 тисяч одиниць стрілецької зброї, 3
мільйони 800 тисяч військовослужбовців полоненими, до 1,5 мільйона — дезертирами, близько мільйона зниклими
безвісти або пораненими (яких кинули в
панічній втечі), мільйон 314 тисяч пораненими й хворими (які потрапили в госпіталі), 567 тисяч — убитими й померлими від ран. Із втратами німців ці цифри
неможливо порівняти — у вермахту просто не було такої кількості озброєнь і
солдат.

Т-34

Щодо втрат стрілецької зброї. Її просто так не роздають. Кожна гвинтівка має
номер і видається персонально й під розпис. Бійцям пояснили, що за втрату особистої зброї — трибунал. Втрата більше
6 млн одиниць стрілецької зброї означає
майже таку ж кількість полонених і дезертирів. Для порівняння: незворотні втрати
вермахту в 1941 році становили близько 150 тисяч осіб. Усього за роки війни
втрати німців вбитими та померлими від
ран на Східному фронті становили 2,8
мільйона осіб.
У вермахті солдати, які зникли безвісти, становили невеликий відсоток від
тих, які загинули. Такий відсоток був і в
інших арміях. Те, що відбулося в 1941
році з Червоною Армією, виходить за
межі звичайних уявлень. За офіційними даними, число зниклих безвісти у
10 разів більше за кількість убитих. Іншими словами, масова здача в полон і
дезертирство складали левову частку
незворотних втрат Червоної Армії. Вже
наприкінці липня 1941 року потік військовополонених перевищив можливості вермахту щодо їхньої охорони й

утримання. 25 липня 1941 року виданий
наказ № 11/4590 про звільнення полонених деяких національностей (українців, білорусів, прибалтів). За час дії наказу було звільнено 318 тисяч колишніх
червоноармійців.
Після відходу Радянської Армії на
окупованій території залишилось 5
мільйонів 600 тисяч чоловік мобілізаційних ресурсів. При тому, що територію Західного військового округу німці
захопили в кінці липня 1941 року, територію Київського — у вересні, а територію Одеського ВО — лише пізньої
осені 1941 року. Якщо для збору призовників не вистачило кількох місяців
(замість кількох днів за планом) — це
називається ухилянням від призову.
Але й прибуття у військкомат не гарантувало службу в армії. Так, у Харківській
області відсоток дезертирів із числа
новобранців становив: по Чугуївському
військкомату — 30%, по Сталінському
— 35%, по Ізюмському — 45 %.
Із дезертирством пов’язаний такий
термін, як «призваний повторно». Цим
дивним терміном позначені ті бійці та
командири Червоної Армії, які «загубили» свою військову частину й залишились на окупованій території, а в 19431944 роках були повторно мобілізовані в
армію. Серед них були не тільки рядові,
а й два генерали.
При звільненні радянської території
від німців чоловіків призовного віку влада вважала прихованими дезертирами.
Їх кидали в атаку без реєстрації та часто
з однією гвинтівкою на двох або трьох. У
1944 році «повторно призваних» у Червоній Армії виявилось 940 тисяч осіб. Це
ті, хто вижив після перших боїв.
Зупинити потік втікачів сталінське
керівництво намагалося в різний спосіб.
Перший — це штрафбати й масові розстріли. Так, за чотири роки війни тільки
військовими трибуналами засуджено
994 тисячі військовослужбовців, з яких
157 тисяч (10 дивізій!) — розстріляно.
Для порівняння: у вермахті за 5 років
війни (1939-1944 рр.) розстріляно 7810
солдат і офіцерів. У 20 разів менше, ніж
у Червоній Армії.
Другий спосіб — сім’я військовослужбовця ставала заручником його
поведінки на фронті. Згідно з наказом
радянського керівництва № 270 від
16 серпня 1941 року сім’я полоненого
втрачала державну допомогу (військовополонених трактували як зрадників).
Радянський Союз не лише відмовився
від допомоги Міжнародного Червоного Хреста для полонених, що відрізало
їх від будь-якої підтримки. Восени 1941
року радянська авіація бомбардувала
табори радянських полонених.
Ще один винахід. 12 вересня була
прийнята Директива Ставки про створення загороджувальних загонів (заградотрядов) чисельністю не менше
роти на стрілецький полк. Але червоноармійці продовжували кидати зброю.
Далі буде
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Вишгород

Телепрограма

08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:50 Друга смуга
09:55 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:05 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:35 Право на захист
13:20 Х/ф «Королева
бензоколонки-2»
15:00 Новини
15:35 Т/с «Що сказав
небіжчик» 9 серія
16:35 Новини
16:55 Т/с «Сищик Путилін»
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:35 «Надзвичайна
зіркова зустріч»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Д/ф «Серце
«Євробачення»

06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:25 Кулінарне шоу
з Юрієм Горбуновим
«Смакуємо»
10:00 «Анатомія слави»
10:55 «Даішники»
13:05 Фантастична
комедія «Коротке
замикання - 2»
15:15 Олена Сафонова
у романтичній комедії
«Чоловік у домі»
17:00 ТСН
17:30 «Сімейні драми»
18:25 «Суперняня»
19:30 ТСН
20:00 «Тиждень без жінок»
20:55 «Інтерни»
23:05 «Tkachenko.ua»
23:50 ТСН
00:05 Фантастична
комедія «Коротке
замикання - 2»
02:05 «Інтерни»

07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:05 Спорт
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Убивча сила».
Детектив
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:40 «Таємниці слідства».
14:40 «День «Д»
16:30 «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:15 «Морські дияволи».
Пригодницький телефільм
22:25 Факти. Підсумок дня
22:40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.30, 2.00 Муз. програма
Профілактика на каналі до
14.00, 22.25 Дзеркало
історії
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 17.10, 21.25 У
гостях у Д. Гордона
16.55, 23.20 Світ бізнесу
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою
19.30 Столиця
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
23.30 Громадська
приймальня

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 24 години Бізнес
07:25 Створи себе
07:30 «Життя зі знаком +»
08:00 Це корисно знати
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Таємниці
світобудови
11:50 Жива енциклопедія
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Х/ф «Піратські
острови»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Вавилонська вежа
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Це корисно знати
23:15 «24 години»

04:25 Концерт Ю.
Рибчинського «Любив.
Люблю. Любитиму»
05:45 Концерт М.
Задорнова «Не дай собі
засохнути!»
07:25 Х/ф «Людина невидимка»
09:30 Х/ф «Людина-павук
3: Ворог у відбитті»
12:25 Гумористичний
фестиваль «Юрмаліна
2010»
14:20 Х/ф «Усе можливо»
16:25 «Жди мене»
18:05 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Прем’єра. Т/с
«Серце Марії»
21:35 Т/с «Захист свідків»
23:45 Д/ф «Жертви краси»
00:50 «2 кінські сили»
01:15 Прем’єра. Х/ф
«Широко крокуючи 2:
розплата»

09:00 Підсумки дня
09:50 Друга смуга
10:05 «Легко бути жінкою»
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
13:20 Х/ф «Квартет для
двох»
15:35 Т/с «Що сказав
небіжчик»
16:30 Т/с «Велика
прогулянка»
17:20 Т/с «Сищик Путилін»
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:35 Урочистості з
нагоди нагородження ФК
«Металіст»
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 До дня початку
ВВВ. Концертна програма
«Подвигом вашим живем»
22:45 Трійка, Кено,
Максима

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 Це корисно знати
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Вавилонська вежа
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:30 Х/ф «Піратські
острови»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Вавилонська вежа
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Вода - лінія життя
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

18 червня

2011 року
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Володимир

вдома
Тел.: 22-166,
(068)198-99-07

06:45 М/с «Стюарт Литл»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Дівчина із
Джерсі»
11:45 Хто проти
блондинок?
13:10 Інтуїція
14:35 Т/с «Татусеві дочки»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
17:00 Батьки і діти
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Хто проти
блондинок?
21:00 Інтуїція
22:05 Т/с «Вороніни»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:30 «Київський час»
19:00 «Час новин»
(російською мовою)
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:30 Ток-шоу «Українські
пристрасті»
23:00 «Час-Тайм»
23:15 «Час спорту»
23:30 «Бізнес-час»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події тижня
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3»
11:00 Т/с «Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Небезпечна
правда»
13:50 Т/с «Слід»
15:10 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Рецидивіст»
22:15 Х/ф «Знайомтесь,
Джо Блек»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 Слідство вели...
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
09:55, 01:45 «До суду».
11:00, 00:45 Суд
присяжних.
12:25, 02:45
«Прокурорська перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Лють».
22:35 Чесний понеділок.
23:25 «Школа лихослів’я».
Ток-шоу.
00:10 Головна дорога.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Олексій Булдаков.
«Ну, ви, блін, даєте!»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:55 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Серафима
Прекрасна».

05:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
06:50 Х/ф «Слідством
установлено»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Правда життя».
Перевір себе
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:05 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Близнюки»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:20 Х/ф «Денні зірки»
17:00 Х/ф «Вічний поклик»
10 с.
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Теорія зради»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна няня»
22:00 «Школа»
23:00 «Антураж»
23:30 «Реальна кров»
00:35 «Універ»
01:00 «Дім-2». Спецвипуск
01:25 «Зірки проти
караоке»

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання» (1)
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
10:00 «Сімейні драми»
11:00 Олена Сафонова
у романтичній комедії
«Чоловік у домі» (1)
12:45 «Ілюзія безпеки.
Школа. Територія
виживання»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Золото скіфів»
16:05 «Шість кадрів»
17:00 ТСН
17:25 «Шість кадрів»
17:35 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Брат»
19:30 ТСН
20:00 «Міняю жінку»
21:15 «Інтерни» (2)
21:55 «Інтерни» (2)
22:20 «Ілюзія безпеки.
Віддайте наші гроші»

07:35 Ділові факти
07:45 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Убивча сила».
Детектив
12:45 Факти. День
13:00 Спорт
13:15 «Таємниці слідства».
Детектив
14:15 «Морські дияволи».
Пригодницький телефільм
16:30 «Убивча сила».
Детективний телефільм
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:15 «Морські дияволи».
Пригодницький телефільм
22:25 Факти. Підсумок дня
22:40 «Кодекс честі».
Пригодницький телефільм
00:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
10.55, 22.25 Дзеркало
історії
11.30, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10,20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

05:40 Т/с «Комісар
Рекс»(1)
06:25 «Бізнес+»
06:30 Т/с «Комісар
Рекс»(1)
07:30 Т/с «Кулагін та
Партнери»(1)
08:35 «Чужі помилки.
Жіноча дружба»
09:35 Х/ф «Мандрівка у
закоханість»(1)
11:50 «Нез’ясовно, але
факт»
12:50 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка.
Недитячі пристрасті»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:45 «Правила життя.
Ковбасні обрізки»
20:50 «Правила життя.
М’ясний вирок»
22:00 «Вікна-Новини»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Пастка для
батьків»
12:05 Хто проти
блондинок?
13:15 Інтуїція
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Батьки і діти
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Хто проти
блондинок?
20:55 Інтуїція
22:10 Т/с «Вороніни»
23:15 Замок страху
00:15 Очевидець

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:00 «Час новин»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
17:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Народний
контроль»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2» (1)
11:20 Д/с «Детективи.
Троє»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Різні люди»
13:30 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Три бажання»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 8»
17:00 Д/ф «Снігова
людина. Останні очевидці»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «На сонячному
боці вулиці»
23:30 Д/ф «Зворотної
дороги немає»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Рецидивіст»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Сліпе серце»
13:50 Т/с «Слід»
15:10 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Загарбник»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Прем’єра! Т/с
«Мерсі»
00:45 Х/ф «Знайомтеся,
Джо Блек»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 Очна ставка.
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 Щиросерде
зізнання.
09:55, 02:30 «До суду».
11:00, 01:30 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Лють».
22:35 «НТВшники». Тінь
перемоги». Спеціальний
випуск.
23:35 Кулінарний двобій.
00:35 Т/с «Без сліду».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с
«Серафима Прекрасна».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Т/с «Фортеця».
23:40 Нічні новини

06:50 Х/ф «Денні зірки» (1)
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Близнюки»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства» (1)
15:30 Х/ф «Фара» (1)
17:05 Х/ф «Вічний поклик»
11 с. (1)
18:30 «Речовий доказ».
Пекельне кохання
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»

08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Теорія зради»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Школа»
23:00 «Антураж»
23:30 «Реальна кров»
00:30 Художній фільм
«Ілюзіоніст»
02:10 «Тема з варіаціями»

Для роботи в таксі
потрібні водії зі
своїм авто.
Тел: (093) 981-52-64

07:35 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:45 «Чужі помилки.
Материнська любов»
09:40 Х/ф «Знак долі»
11:55 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка.
Біснуваті»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
20:05 «Україна має
талант!»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Недитячі пристрасті»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ

ЧЕТВЕР 23 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ
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8

18 червня

Телепрограма

2011 року

Вишгород

09:00 Підсумки дня
09:25 На зв’язку з урядом
09:45 Друга смуга
10:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ НА
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
ЗАГИБЛИХ У ВВВ
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:20 До дня початку ВВВ.
Театральні сезони на
Першому.
12:55 До дня початку ВВВ.
Д/ф «Фронтові хроніки»
13:40 Х/ф «Заради
декількох рядків»
15:35 Т/с «Шахраї»
16:30 Т/с «Велика
прогулянка»
17:20 Т/с «Сищик Путилін»
19:35 До Дня початку ВВВ.
Музичний фільм «Великий
День Перемоги»
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання» (1)
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені» «Сімейні зв’язки»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Віддайте наші гроші»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Таємниця Вольфа
Мессінґа»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:10 «Золото скіфів»
16:05 «Особиста справа.»
17:10 ТСН
17:35 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши
мені» - «Мій вітчим кримінальник»
19:30 ТСН
20:00 «Пекельна кухня»
21:10 Артур Смольянинов
у бойовику «На краю стою»
23:00 ТСН

07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:00 Хвилина мовчання
10:20 «Убивча сила».
Детектив
12:45 Факти. День
13:00 Спорт
13:00 «Таємниці слідства».
Детектив
14:00 «Морські дияволи».
Пригодницький телефільм
16:00 «Убивча сила».
Детектив
18:30 Факти. Вечір
18:50 Спорт
18:55 Футбол. Євро-2011
(до21): 1-й півфінал
20:55 Наша Russіa
21:55 Футбол. Євро-2011
(до21): 2-й півфінал
00:00 3-й тайм
00:55 Факти

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
10.55, 22.25 Дзеркало
історії
11.30, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

08:15 «Чужі помилки. На
все заради неї»
09:15 Х/ф «Благословіть
жінку»
11:50 «Правила життя.
Ковбасні обрізки»
12:55 «Правила життя.
М’ясний вирок»
14:00 «Очна ставка. Любов
зла»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Зіркові товстуни»
20:15 «Російські сенсації.
Зірки в законі»
21:05 «Російські сенсації.
Як запалювались зірки»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Скільки коштує стати
зомбі?»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»(1)

05:35 Х/ф «Джерело»
07:05 Х/ф «Вічно молодий»
08:55 Х/ф «Віднесені
вітром»
10:00 Хвилина мовчання
на вшанування пам’яті
за загиблими у Великій
Вітчизняній війні 1941 1945 років
10:01 Х/ф «Віднесені
вітром»
13:30 Х/ф «Три бажання»
16:00 Х/ф «Форрест Гамп»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:40 Батьки і діти
22:35 Замок страху
23:40 Очевидець
00:40 Репортер
00:50 Спортрепортер
00:55 Погода
01:00 Служба розшуку
дітей

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
12:15 «Cканер»
14:20 «5 елемент»
15:00 «Час новин»
15:20 «Здорові історії»
16:00 «Час новин»
16:10 «Погода в Україні»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:10 «Погода у світі»
18:15 «Українська
незалежність»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Акцент»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»

09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Вавилонська вежа
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:40 Х/ф «Вільгельм
Телль»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Вавилонська вежа
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Це корисно знати
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі
02:25 Твій хіт
02:55 «24 години»

06:30 «З новим ранком»
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи.
Жили-були»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Безробітна»
13:30 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Серйозне
рішення»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 8»
17:05 Д/ф «Секретні
сестри Терешкової»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»
23:30 Д/ф «Прокляття
Тамерлана»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Прем’єра! Т/с
«Москва. Центральний
округ - 3. Загарбник»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Небезпечна
правда»
13:50 Т/с «Слід»
15:10 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Прем’єра! Т/с
«Москва. Центральний
округ - 3. Синя панчоха»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 Д/ф «Хто проґавив
початок війни».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Живуть же люди!»
09:55, 02:55 «До суду».
11:00, 01:55 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Лють».
22:35 Д/ф «Брест. Герої
фортеці».
00:00 Квартирне питання.
01:00 Т/с «Без сліду».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с
«Серафима Прекрасна».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:30 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Т/с «Фортеця».
23:40 Нічні новини

07:00 Х/ф «Фара»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Близнюки»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:25 Х/ф «Білий вибух»
16:50 Х/ф «Вічний поклик»
12 с.
18:30 «Правда життя».
Утекти/спіймати
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»

05:45 «Хочу вірити»
06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:05 «Модний вирок»
10:00 «Хочу вірити»
10:55 «Домашній ресторан»
12:45 «Давай одружимося»
13:40 «Теорія зради»
15:30 «Хочу вірити»
16:15 Художній фільм
«Місто Ембер»
18:00 Художній фільм
«Ерагон»
20:00 Художній фільм
«Перлина Нілу»
22:00 «Школа»
23:00 «Реальна кров»
00:00 «Антураж» 3
00:30 «Універ»

09:00 Підсумки дня
09:25 Книга.ua
09:45 Друга смуга
10:00 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:05 Здоров’я
12:00 Новини
12:20 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:35 Х/ф «Ми
одружимось, в усякому
разі - здзвонимось!»
15:35 Т/с «Шахраї»
16:30 Т/с «Велика
прогулянка»
17:20 Т/с «Сищик Путилін»
18:15 Друга смуга
19:00 Концертна програма
М. Поплавського «Наші у
Кремлі»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 After Lіve
22:00 Глибинне буріння

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання» (1)
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:55 «Не бреши мені» «На гачку»
11:55 «Особиста справа»
12:55 «Ілюзія безпеки. Моя
прекрасна відьма»
13:50 «Тисяча і одна ніч»
15:15 «Золото скіфів»
16:15 «Шість кадрів»
17:00 ТСН
17:25 «Шість кадрів»
17:35 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Зозуля»
19:30 ТСН
20:00 Комедія «Операція
«И» та інші пригоди
Шурика» (1)
22:00 «Інтерни» (2)
22:25 «Ілюзія безпеки.
Новорічні фуршети»

07:40 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Убивча сила».
Детектив
12:45 Факти. День
13:00 Спорт
13:05 «Таємниці слідства».
Детектив
15:05 «Убивча сила».
Детектив
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
Пригодницький телефільм
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Кодекс честі».
Пригодницький телефільм
00:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:35 Спорт
01:40 Погода
01:45 Стоп-10

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
10.35, 22.25 Дзеркало
історії
11.30, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

07:40 Т/с «Кулагін та
Партнери»(1)
08:50 Чужі помилки «Вбити
вченого»
09:50 Х/фі «Індійське
кіно»(1)
11:55 «Нез’ясовно, але
факт»
12:55 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка.
Скільки коштує стати
зомбі?»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Моя правда. Тетяна
Догілева»
20:10 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Сповідь маніяка»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»(2)
00:25 Т/с «Клініка»(2)

07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Золотий орган»
11:20 Хто проти
блондинок?
12:55 Інтуїція
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Батьки і діти
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Хто проти
блондинок?
20:55 Інтуїція
22:05 Т/с «Вороніни»
23:10 Замок страху
00:15 Очевидець
01:10 Репортер
01:25 Спортрепортер
01:30 Погода

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
12:00 «Час новин»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя у
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:30 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:00 «Час-Тайм»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 Це корисно знати
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Вавилонська вежа
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:40 Х/ф «Троянський
кінь»
17:50 Вода - лінія життя
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Вавилонська вежа
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Це корисно знати
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи.
Вбивче кохання»
12:00 Новини
12:15 Прем’єра «Знак
якості»
12:55 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Кар’єра»
13:30 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Диван
начальника»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 8»
17:00 Д/ф «Обережно,
НЛО!»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «На сонячному
боці вулиці»
23:30 Д/ф «Останній парад
Василя Сталіна»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід» 09:00
Прем’єра! Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Синя панчоха»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Крістіна
Орбакайте: Все ще буде.
Частина перша»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Московський час»
22:15 Т/с «Слід»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 «Розлучення поросійськи».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Увага: розшук!».
09:55, 02:25 «До суду».
11:00, 01:25 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Лють».
22:35 «Сталін проти
Червоної Армії».
23:30 Дачна відповідь.
00:30 Т/с «Без сліду».
03:25 Особливо
небезпечний!.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:40 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с
«Серафима Прекрасна».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:40 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Т/с «Фортеця». закл.
23:40 Нічні новини

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік» (1)
07:00 Х/ф «Білий вибух» (1)
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Близнюки»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства» (1)
15:25 Х/ф «Охоронець» (1)
17:05 Х/ф «Вічний поклик»
13 с. (1)
18:30 «Легенди карного
розшуку». Останній
законник
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Твою маму!»
15:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Школа»
23:00 «Антураж»
23:30 «Реальна кров»
00:35 «Універ»
01:00 «Дім-2». Спецвипуск
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07:15 Ера бізнесу
07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:20 Король професії
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25. Д/ф «Коростень.
Бункер»
10:00 «Легко бути жінкою»
11:05 Ток-шоу «Віра.
Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:30 Х/ф «Відданий друг»
15:35 Шустер-Lіve
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
ТРК «Ера»
00:00 Підсумки
00:15 Погода

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:55 «Не бреши мені» «Альфонс»
11:55 «Ілюзія безпеки.
Новорічні фуршети»
13:00 «Ілюзія безпеки.
Чаклунська робота»
13:55 «Тисяча і одна ніч»
15:20 «Золото скіфів»
16:20 «Шість кадрів»
17:00 ТСН
17:25 «Шість кадрів»
17:35 Комедія «Операція
«И» та інші пригоди
Шурика» (1)
19:30 ТСН
20:00 Арнольд
Шварценеґґер у бойовику
«Командо» (2)
21:50 Арнольд
Шварценеґґер у
комедійному бойовику
«Правдива брехня» (1)
00:40 «Пекельна кухня»

07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:15 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
14:15 «Морські дияволи».
Пригодницький телесеріал
16:30 «Убивча сила».
Детективний телесеріал.
Фінал
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
Пригодницький телесеріал
22:30 «Кодекс честі».
Пригодницький телесеріал
00:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
10.55, 22.25 Дзеркало
історії
11.30, 5.00 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
Міська варта
15.10 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00 Віра. Надія. Любов
19.30, 0.30 Підсумки тижня

05:25 Т/с «Комісар
Рекс»(1)
06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Комісар
Рекс»(1)
07:00 Т/с «Кулагін та
Партнери»(1)
08:05 Х/ф «Темний
інстинкт»(1)
16:40 Х/ф «За сімейними
обставинами»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 Х/ф «За сімейними
обставинами»(1)
19:55 «Холостяк»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Холостяк»
22:50 «Холостяк. Як вийти
заміж»
00:15 Х/ф «Індійське
кіно»(1)
02:10 «Вікна-Спорт»
02:20 «Бізнес+»
02:25 Х/ф «Одружений
холостяк»(1)

06:45 М/с «Стюарт Литл»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Літні ігри»
11:25 Хто проти
блондинок?
13:05 Інтуїція
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Батьки і діти
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Співай, якщо можеш
00:10 Очевидець
01:05 Репортер
01:20 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «На власні очі»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:50 «Вільна гавань»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
22:45 «Погода в Україні»
23:00 «Час новин»
(російською мовою)

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 Це корисно знати
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Вавилонська вежа
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:30 Х/ф «Друг Тиманчі»
17:50 Вода - лінія життя
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Вавилонська вежа
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Це корисно знати
23:10 Полігон
00:05 Таємниці долі
02:30 Твій хіт

05:00 Т/с «Візьми мене з
собою 2»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
08:00 Новини
08:10 «З новим ранком»
09:00 Новини
09:10 Т/с «Дівоча вечірка»
1-8с. Заключна серія
12:15 Новини
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
22:30 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
01:05 Х/ф «Військові
втрати» (2)
02:55 «Подробиці»
03:25 «Позаочі»
04:05 «Формула любові»
04:45 «Знак якості»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Московський час»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Крістіна
Орбакайте: Все ще буде.
Частина друга»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
00:00 Т/с «Оголошені у
розшук»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 «Історія
всеросійського обману.
Вихід є!»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 Рятувальники.
09:55 «До суду».
11:00, 01:40 Суд
присяжних.
12:30 «Суд присяжних:
головна справа».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 «ЖКГ-потрошитель.
Історія всеросійського
обману».
22:15 «Пісня для вашого
столика».
23:30 Х/ф «Чудовисько у
мороці».
02:40 «Прокурорська
перевірка».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
12:15 «Модний вирок»
13:15 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Серафима
Прекрасна».
16:55 «Чекай на мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «ДО РЕ: Ігор
Ніколаєв»
23:50 Щоденник 33-го
Московського
Міжнародного
кінофестивалю

05:50 Т/с «Інспектор
Деррік» (1)
06:50 Х/ф «Охоронець» (1)
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Близнюки»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства» (1)
15:30 Х/ф «Оскаженілий
автобус» (1)
17:40 Х/ф «Вічний поклик»
14 с. (1)
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Теорія зради»
15:30 «Гола правда»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Теорія зради»
23:00 Телесеріал
«Антураж» 5 c.
23:30 Телесеріал «Реальна
кров»

08:00 Шустер-Lіve
12:30 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
12:50 Глибинне буріння
13:25 Погода
13:30 Країна якості
13:50 Наша пісня
14:30 Феєрія мандрів
14:55 Формула-1. Гран-прі
Європи. Кваліфікація
16:25 Погода
16:30 Зелений коридор
16:40 Погода
16:50 У гостях у Д. Гордона
17:40 Концертна програма
до 75-річчя ФК «Шахтар»
19:40 Майстер-клас
20:00 Контрольна робота
20:30 Золотий гусак
21:00 Підсумки дня
21:45 Фольк-musіc
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Ультра. Тема
23:20 Ера здоров’я

06:00 «Смурфи» (1)
07:10 «Справжні лікарі»
08:05 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00 «Анатомія слави»
10:55 «Шість кадрів»
11:10 «Голос країни»
13:50 «Три втікачі» (1)
15:45 «Самара - містечко»
19:30 ТСН
20:00 Мелодрама «Терор
любов’ю» (1)
00:05 Мел Ґібсон у
фантастичному трилері
«Знаки» (2)
02:00 Арнольд
Шварценеґґер у бойовику
«Командо» (2)
03:25 Фільм жаху
«Полювання на
перевертня» (3)
04:50 Мелодрама «Жінка
для всіх» (1)
05:55 «Справжні лікарі»

06:15 Факти
06:30 Погода
06:35 «Одіссей»
Мультсеріал
07:25 Козирне життя
08:00 «Охоронець».
Художній фільм
10:10 Велика різниця
11:10 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:50 Квартирне питання
12:40 «Бібліотекар-2:
Повернення до Копалень
царя Соломона». Художній
фільм
14:45 Ти не повіриш!
15:40 Під прицілом
16:40 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
19:00 Наша Russіa
19:10 «Шлях». Художній
фільм
21:40 Футбол. Євро-2011
23:45 3-й тайм

6.00, 7.00 СТН

05:50 «Наші улюблені
мультфільми: Бісеня №13,
6.30 У центрі уваги
Пригоди Фунтика»(1)
7.25, 17.50 У гостях у Д.
06:40 Х/ф «Куховарка»(1)
Гордона
08:00 «Караоке на
9.10 Хто в домі господар? Майдані»
9.45, 23.00 Підсумки тижня 09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11.00, 1.30 Як це?
10:50 М/ф «Пінгвіни
11.30, 14.30, 0.10, 5.00
Мадагаскару»(1)
11:50 «Наші улюблені
Мультляндія
мультфільми: Пригоди
12.10, 2.00 Муз. програма
капітана Врунгеля»(1)
12.55 Повнота радості
14:05 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
життя
16:00 «Неймовірна правда
13.45 Час відповідей
про зірок»
16.10 Х/ф «Заради кількох
19:00 Х/ф «За сімейними
рядків»
обставинами»(1)
20.30 Контрольна робота 22:05 Х/ф «Чоловік для
життя, або На шлюб не
21.00, 1.00 СТН. Тижневик
претендую»(1)
21.30 Х/ф «Любити
00:20 «ВусоЛапоХвіст»
людину»
01:35 Х/ф «Беспредел»(2)

04:20 Т/с «Ранетки»
05:55 Х/ф «Принци
повітря»
07:10 М/ф «Зоряні війни:
Війни клонів»
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Доброго ранку, Міккі!»
09:40 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:05 М/ф «Лісова братва»
11:50 Х/ф «Літні ігри»
13:50 Файна Юкрайна
14:50 Т/с «Татусеві дочки»
16:25 Х/ф «Рожева
пантера 2»
18:20 Х/ф «Поліцейська
академія» (2)
20:20 Х/ф «Солдат Джейн»
23:00 Х/ф «Блейд» (3)
01:20 Спортрепортер
01:25 Х/ф «Протокол» (2)
03:10 Зона ночі. Культура
03:15 Мовчазне божество
03:25 Янгол - Демон
03:40 Незнайомка
03:55 Зона ночі

08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:25 «На власні очі»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Автопілот-тест»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16:20 «Арсенал»
17:30 «Феєрія мандрів»
18:10 «Народний
контроль»
18:35 «Київський час»
19:25 «Час інтерв’ю»
20:25 «Українська
незалежність»
21:20 «Машина часу»
21:40 «Бізнес-час»
21:50 «Тема тижня»

09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:40 Японія очима
гурмана з Нардою
11:15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:40 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12:15 Погляд у майбутнє
16:20 Королі професії
17:00 Скромна чарівність
сучасних технологій
17:30 Няньки дикої
природи
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Жива енциклопедія
19:35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
20:00 24 години Бізнес
20:20 24 години Світ
20:50 Сутність звіра
21:55 Х/ф «Клуб шпигунів»
00:00 Таємниці долі

05:35 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07:45 «Городок»
08:15 М/с «Вінкс»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Жити - це модно»
11:20 Позаочі
12:15 Т/с «Синдром
Фенікса»
16:25 «Гумористичний
фестиваль «Юрмаліна
2010»
18:20 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:30 Бенефіс гр.
«Ласкавий май»
22:55 «Розбір польотів»
23:55 Х/ф «Ходять чутки»
01:45 «Подробиці»
02:15 Х/ф «Pіnk Floyd Стіна» (1)
03:45 Х/ф «Ходять чутки»
05:20 «Позаочі»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Пісня року. Краще
10:10 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
12:10 Оголена красуня
13:10 Х/ф «Монро» 15:10
Т/с «Колір полум’я»
18:00 Прем’єра! Т/с
«Бігти» (гостросюжетна
драма) (1 серія) (1)
19:00 Події
19:20 Прем’єра! Т/с
«Бігти» (гостросюжетна
драма) (2,3 серії) (1)
21:15 Х/ф «Антиснайпер»
(бойовик) (1)
23:15 Х/ф «Люблю тебе
до смерті» (у гол.ролі:
Максим Аверін) (1)
01:10 Т/с «Вірус
Андромеда» (фантастика)
(1,2 серії) (2)
02:45 Т/с «Оголошені у
розшук»
03:30 Події

06:25 Огляд.
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні.
07:20 «Золотий ключ».
07:45 «Медичні таємниці».
08:20 «Увага: розшук!».
09:20 Головна дорога.
09:55 Кулінарний двобій.
11:00 Квартирне питання.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 Своя гра.
15:20 «Розлучення поросійськи».
16:20 Очна ставка.
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія.
18:25 Професія репортер.
18:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного».
20:00 «Російські сенсації».
21:00 Ти не повіриш!
21:55 «Останнє слово».
Ток-шоу.
23:05 Х/ф «Руйнівник».

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Т/с «Інспектор
Деррік» (1)
07:25 Т/с «Суто англійські
вбивства» (1)
09:25 Х/ф «Оскаженілий
автобус» (1)
11:30 «Речовий доказ».
Пекельне кохання
12:00 Х/ф «Перша кінна»
(1)
14:50 Х/ф «Дурні
помирають по п’ятницях»
16:45 Т/с «МУР є МУР» (1)
19:00 Т/с «Котовський» (1)
22:50 Х/ф «Четвертий
янгол» (2)
00:50 Х/ф «Воїни»
02:25 «Речовий доказ»
03:20 «Агенти впливу»
04:20 «Правда життя»

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Телесеріал «Хто у
домі господар» (1)
11:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня» (1)
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Дім-2»
15:40 «Comedy Woman»
16:35 Художній фільм
«Агент Коді Бенкс» (1)
18:30 «Королева балу»
19:25 «Моя прекрасна
няня»
21:00 «Універ» (2)
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «Одна за всіх»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 Х/ф «Спортивна
честь»
07:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Смак життя»
12:15 Х/ф «Визволення»
18:10 «Георгій Жуков.
Останні 24 години»
19:10, 21:15 «Хвилина
слави»
21:00 «Час»
22:35 «Що? Де? Коли?»
23:45 Х/ф «22 кулі.
Безсмертний»
01:45 Щоденник 33-го
Московського
Міжнародного
кінофестивалю
01:55 Х/ф «Фантазія на
тему кохання»

Телепрограма

2011 року

08:40 Моя земля - моя
власність
08:50 Корисні поради
Перший Національний
09:05 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Доки батьки сплять
11:05 Шеф-кухар країни
11:55 Х/ф «Фабрика
щастя»
13:45 Ближче до народу
14:20 Золотий гусак
14:55 Формула-1. Гран-прі
Європи
17:00 В гостях у Д.
Гордона
18:20 Підсумки тижня
19:00 «День молоді».
Концертна програма
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:05 «День молоді».
Концертна програма
(продовження)

06:55 Пригодницька
комедія «Самі вдома» (1)
08:25 Маріччин кінозал.
Мультфільм «Ну,
постривай» (1)
09:00 Лотерея «ЛотоЗабава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 Кулінарне шоу
з Юрієм Горбуновим
«Смакуємо»
11:25 «Шість кадрів»
13:00 «Міняю жінку»
14:25 «Тиждень без жінок»
15:30 Мелодрама «Терор
коханням» (1)
19:30 «ТСН-тиждень»
20:00 «Голос країни»
22:00 Серіал «Інтерни» (2)
22:25 «Світське життя»
23:25 «ТСН-тиждень»
00:05 «Tkachenko.ua»
00:45 Аргумент кіно
представляє : Комедія
«Товстуни» (2)
02:45 «Жінка для всіх» (1)

07:55 «Рюрики».
Комедійний телесеріал
08:20 «Бібліотекар-2:
Повернення до Копалень
царя Соломона». Художній
фільм
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Стоп-10
13:25 Південне Бутово
14:20 «Шлях». Художній
фільм
16:50 Велика різниця
17:40 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:30 «Відставник».
Художній фільм
21:30 «Відставник-2: Своїх
не кидаємо». Художній
фільм
23:40 Голі та смішні
01:05 «Лють». Художній
фільм (2)

9.50 Контрольна робота
10.25 Король професій
10.35 Віра. Надія. Любов
11.30 Актуальна тема
11.45, 14.30, 5.20
Мультляндія
12.10, 2.20 Муз. Програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
15.55 Я українець
17.05 Х/ф «Шукаю людину»
19.00 Підсумки тижня
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Любити
людину»
23.40 Громадська
приймальня
0.40 Х/ф «Шукаю людину»

08:35 Японія очима
гурмана з Нардою
09:00 Створи себе
09:10 М/ф
10:15 Жива енциклопедія
10:40 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:25 Х/ф «Аліса в Країні
чудес»
18:55 Таємниці
світобудови
19:35 Няньки дикої
природи
20:00 Зелена варта
20:40 Жива енциклопедія
21:00 Х/ф «Вони
називають мене «Сірр»»
23:00 Сутність звіра

06:50 Д/ф «Битва
динозаврів»
07:35 «Доки всі вдома»
08:30 М/с «Вінкс»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»
10:25 Х/ф «Нишпорка»
1-4сс. (1)
13:40 Х/ф «Клініка» (1)
15:50 Бенефіс гр.
«Ласкавий май»
18:10 Х/ф «Вагома
підстава для вбивства»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Х/ф «Вагома
підстава для вбивства»
22:30 Х/ф «Еволюція»
00:30 Х/ф «Клітка»
02:35 «Подробиці тижня»
03:15 «Формула любові»

07:30 Х/ф «Брехун,
брехун» (комедія) (1)
09:10 Ласкаво просимо
10:10 Т/с «Успіх за
всяку ціну» (Д.Нагієв,
В.Толстоганова,
О.Олькіна) (15,16 серії) (1)
12:05 Х/ф «Люблю тебе
до смерті» (у гол.ролі:
Максим Аверін) (1)
14:00 Х/ф «Антиснайпер»
(бойовик) (1)
16:00 Т/с «Колір полум’я»
(мелодрама) (4,5 серії) (1)
18:00 Прем’єра! Т/с
«Бігти» (гостросюжетна
драма) (4 серія) (1)
19:00 Події тижня
19:30 Прем’єра! Т/с
«Бігти» (гостросюжетна
драма) (5,6 серії) (1)
21:25 Х/ф «Антиснайпер
- 2: Подвійна мотивація»
(бойовик) (1)
23:20 Х/ф «Альпініст»
(А.Чадов, Г.Антипенко) (1)

07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні.
07:15 «Російське лото».
07:45 Їхні вдачі.
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Перша передача».
09:50 «Бенкет на цілий
світ».
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 Своя гра.
15:20 «Історія
всеросійського обману.
Вихід є!»
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
18:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма».
19:00 Щиросерде
зізнання.
19:50 «Центральне
телебачення».
20:55 Х/ф «Лікаря
викликали?»
22:50 «Гра».

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 роз-

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

18.06.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:50 Т/с «Інспектор
Деррік» (1)
09:10 Т/с «МУР є МУР» (1)
11:30 «Легенди карного
розшуку». Останній
законник
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
15:10 Т/с «Котовський» (1)
19:00 Х/ф «Воїни»
20:50 Х/ф «Кривавий
політ» (2)
23:00 Х/ф «Людиналичинка» (3)

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Телесеріал «Хто у
домі господар» (1)
11:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня» (1)
12:40 «Одна за всіх»
13:05 «Королева балу»
14:00 «Дім-2»
15:00 Художній фільм
«Агент Коді Бенкс» (1)
17:00 Художній фільм
«Агент Коді Бенкс 2» (1)
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 Художній фільм

Продаю гараж.
Кооператив
«Київський».
Розмір 4х6. Підвал.

Ціна договірна.

Тел: (050) 753-66-36

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
гараж, 4х7, яма, кооператив
«Екран». Ціна договірна.
Тел: (067) 151-30-63 Юрій

гараж, 150 м2, трирівневий, кооператив
«Лісовий». 18000 у. о.
Тел: (066) 550-68-83, (098) 711-85-75

пральну машину «Либідь»
б/у недорого.
Тел: (097) 818-99-48

«Москвич 21-40» 1985 р.
на ходу. 5 000 грн.
Тел: (097) 446-20-64
водонагрівач б/в (1 рік) 800 грн. Дитяче ліжко (2-8 років) недорого.
Тел: (097) 818-99-48
Тел: (066) 751-71-13

І Н Ш Е
Встановлення дерев’яних дверей,
МДФ, гіпсокартон, ламінат.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26

Ремонт, вагонка, лінолеум,
відкоси, шпалери, електрика.
Тел: (093) 451-63-04

Сантехнічні, зварювальні роботи, встановлення, перетяжка дверей.
Тел: (067) 945-06-40

Продам «Ланос» новий. Терміново.
Можливо на виплату від 770 грн/міс.
Тел: (097) 814-65-19, (066) 825-81-31

З Д А М
гараж, кооператив «Ветеран».
Тел: (04596) 57-998, (096) 367-51-67

P.S.

Успіх операції —
передбачення
непередбаченого

Безкоштовні оголошення
Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам , Куплю , Обміняю (3), Подарую

(4), Найму (5), Здам (6), Знайомство (7), Інше (8).

Назва і номер рубрики до тексту оголошення не входить. Тож ви сміливо можете приносити особисто чи
надсилати до редакції поштою заповнений друкованими
літерами талон безкоштовного оголошення із семи
слів (в т. ч. номер телефону). Одне безкоштовне оголошення друкуватиметься один раз і лише на одне найменування.
Газету «Вишгород» ви можете придбати в одному з
кіосків «Укрпреси» міста Вишгорода, у поштових відділеннях населених пунктів району чи передплатити. Пункт
передплати у Вишгороді: пл. Т. Шевченка, 2.
Роздрібна ціна одного номера газети «Вишгород»
становить 1 грн.
Не баріться передплатити газету з липня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

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 роз-

К

Закрите акціонерне товариство «Будівельник» (місцезнаходження:
Київська обл., м. Вишгород, вул. Київська, 18, кв. 95) (далі - товариство)
повідомляє про проведення загальних зборів товариства 20 липня 2011р.
о 10.00 за адресою Київська: обл., м. Вишгород, вул. Київська, 18, кв. 95.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 9.00 до
10.00 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складення
списку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, — 14 липня 2011р. Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про реорганізацію ЗАТ «Будівельник» шляхом його перетворення в
Товариство з обмеженою відповідальністю.
3. Про затвердження найменування Товариства з обмеженою відповідальністю — правонаступника ЗАТ «Будівельник», що створюється внаслідок реорганізації.
4. Про призначення комісії з припинення ЗАТ «Будівельник».
5. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
6. Про порядок та умови обміну акцій ЗАТ «Будівельник» на частки у
статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації.
7. Про порядок та терміни оцінки й викупу акцій у акціонерів.
8. Про затвердження довідки про реорганізацію ЗАТ «Будівельник».
9. Про порядок і терміни проведення припинення.
10. Про термін для прийняття претензій кредиторів.
Акціонери з матеріалами можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів у приміщенні правління за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00).
Голова правління В. М. ПАВЛЮК

06:40 «Технопарк»
07:20 «Клуб 700»
07:50 «Бізнес-час»
08:25 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:30»ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
урортах»
17:20 «Палата»
17:30 «Не перший погляд»
18:20 «Машина часу»
19:20 «Час інтерв»ю»
21:00 «Час: підсумки»
21:45 «Бізнес-час»
22:00 «Велика політика»
22:30 «Час-Тайм»

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

18.06.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «25» червня 2011р.

писати друкованими
літерами
ЧОТИРИ
У
ГАРНОМУ
СТАНІ

ВІДЕНСЬКІ
СТІЛЬЦІ
(04596)5-27-25

О

Володимир

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії та лиходії»
06:35 Х/ф «Женя, Женечка
і «Катюша»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:20 Х/ф «Визволення»
15:25 Творчий вечір
Олександри Пахмутової
17:50 «Валерій Золотухін.
«Я втомився бути
Бумбарашем».
18:55 Т/с «За загадкових
обставин»
21:00 «Час»
22:00 «Які наші роки!»
23:20 «Познер»
00:20 Щоденник 33-го
Московського
Міжнародного
кінофестивалю
00:30 Х/ф «Між життям і
смертю»

04:15 Т/с «Ранетки»
05:50 Кліпси
06:15 Х/ф «Бажана
дійсність»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:25 Даєш молодь
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Доброго ранку, Міккі!»
09:40 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:05 М/ф «Принцесалебідь»
11:50 Даєш молодь
12:55 Шоуманія
13:45 Ексклюзив
14:40 Аналіз крові
15:20 Info-шок
16:10 Новий погляд
17:10 Т/с «Вороніни»
18:55 Х/ф «Поліцейська
академія 2» (2)
20:50 Х/ф «Найкращий
фільм 2» (2)
22:40 Скеч-шоу «Красуні»
23:20 Спортрепортер

Ваші дані

(в газеті не друкуються)

З

Тел: (093) 981-52-64

06:10 «Наші улюблені
мультфільми: Раз ковбой,
два ковбой, Як Петрик
П’яточкін слоників
рахував»(1)
08:50 «Їмо вдома»
09:25 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Краса. Історія
всеросійського обману»
14:00 «Російські сенсації.
Зірки в законі»
14:55 «Російські сенсації.
Як запалювались зірки»
15:50 «Зіркове життя.
Зіркові товстуни»
17:00 «Моя правда. Тетяна
Догілева»
Продам гараж, к-тив
18:00 «Паралельний світ»
«Автомобіліст», вул. Спаса,
19:00 «Битва екстрасенсів»
6,24х3,69, підвал, погріб,
21:10 Х/ф «Рік Золотої
цегла. Акт на землю.
рибки»(1)
Тел: (063) 856-40-64,
22:55 Т/с «Лікар Хаус»(1)
(066) 149-57-10

А

Для роботи в таксі
потрібні водії зі
своїм авто.

Вишгород

Р

18 червня

З
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Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
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

Людина

Вишгород
Іван ГОНЧАР,
с. Гаврилівка

Присвячується дітям війни

Сонячний промінь, що пронизував шибку, ніжно залоскотав Павлика за щоку, і він прокинувся.
Та вставати не хотілося! Хлопчику приємно
було лежати в ліжку і відчувати теплі дотики променя. Раптом знадвору долинув радісний чоловічий голос:
— Маріє, Маріє!
— Що таке, Остапе?
— Перемога! — ще голосніше і веселіше розкотився подвір’ям голос
дядька Остапа.
— Нарешті прийшла Перемога!
Павлик швидко схопився з ліжка,
схопив штаненята і став швидко
натягати.
— Перемога! Перемога! —лунало
мелодійно і весело в голові. Ще
вчора він чув, що в сільраді біля телефону цю звістку ждуть день і ніч.
— Перемога! Перемога! Закінчилися наші муки! — лунало з вулиці.
— Перемога! — теж радісно гукнув
Павлик і побіг за мамою, що попрямувала до хвіртки.
Мати зупинилася.
— Перемога, мамо! — знову закричав Павлик.
— Перемога, синку! — прошепотіла схвильовано мати, взяла його на руки, хоча
вважала великим.
Павлик притиснувся до маминої щоки. Гаряча сльозина капнула йому на щічку.
— Мамо, ви плачете?
Мати ніжно посміхнулася до сина і крізь
сльози промовила: — Плачу, синку, плачу.
В такий день і плакати радісно.
Мати не спускала з рук Павлика, з ним
вийшла на вулицю. Там він побачив гурт
людей, що прямували до сільської ради,
крикнув: — Я, мамо, вже великий! — Павлик швидко зіскочив на землю.
Через кілька хвилин стояв у гурті своїх ровесників. На подвір’ї сільради зібралися,

Відлуння війни

18 червня

Парад Перемоги
(Новела)

певно, всі селяни. Ніколи ще хлопець не
бачив так багато людей. Біля телефонного
стовпа — у солдатській формі три дядьки,
що повернулися пораненими з фронту: в
одного не було правої руки, в другого —
забинтована голова, третій — на милицях.

На грудях солдат красувалися медалі, а в
того, що не було руки, ще й орден. Дядьки
жваво розмовляли.
Недалеко від них, схилившись на тин, ридала бабуся Оксана.
— Ой, синочки, мої соколи! Ой, Миколко
мій! Ой, Василику мій! Ой чого ж ви не дожили до сьогоднішнього дня. Ой чого ж вас
не минули кулі!..
До неї підійшов дід Клим і став заспокоювати.
— Не плач, Оксано, не плач. Сьогодні такий
день, що не треба плакати, — в самого теж
текли сльози.
Хтось заграв на гармошці і заспівав. На ґанок сільради, накульгуючи, спираючись на
костур, зійшов голова сільради — і стало
враз тихо-тихо.

— Товариші! Нарешті настав великий, жаданий день, День Перемоги! Розбито фашистську орду, і перестала литися кров
наших синів і дочок.
Довго ще говорив голова сільради. Після
нього виступив солдат без руки, з орденом і чотирма медалями. Виступали
й іще... І як тільки закінчили, зразу
ж озвалася гармошка. Дехто навіть,
витираючи сльози, пританцьовував.
Павлик зачаровано слухав. Аж тут
хтось його торкнув за плече. Озирнувся — йому усміхався Олексик.
— Павлику, ходімо до містка на лужок. Туди вже пішли хлопці.
І хлопчаки швидко побігли.
— Давайте будемо гуляти у війну!
— закричав Іванко Нечипорів, але
Миколка Зарічанець заперечив: —
У День Перемоги та у війну! Ти що!
Он казав мій дідусь, що незабаром у
Москві буде парад. То давайте гуляти у парад.
— А як це гуляти? — запитав Олексик
Миколу.
— А зараз я вас навчу. Мені дідусь розповідав. Бо він колись ходив на параді. Тільки
слухати мене, я буду командуючим.
— Добре! Гаразд! — загукали хлопчаки.
Миколка вишикував усіх за зростом у чотири ряди, і всі під його команду чітко стали
крокувати.
— Павлику, пряміше лікоть правої руки!..
…А сонце щедро сипало з високості промені, розливаючи навколо не тільки світло, а й ніжні спів і радість. Вони падали на
срібне плесо струмочка, що малиново видзвонював світові: «День Перемоги! Мир!
Щастя!»
І Павликові здався світ безмежно дивним,
ніби золотим. Було так приємно, гарно, як
ніколи.

Говорять загиблі герої…

22 червня виповнюється 70 років із
початку Великої Вітчизняної війни. А
це — середній вік людини, тобто ціле
покоління прожило, пам’ятаючи про
страшні часи лихоліття. Пам’ять про
Велику Вітчизняну війну, її жертви увічнена в літературі та в тисячах обелісків, на яких викарбувані імена тих, хто
поліг на полі битви та під час тимчасової окупації міст і сіл.
Велика Вітчизняна війна прокотилася вогневим смерчем по Україні, безжалісно усе спопеляючи, пронизуючи
серця і душі, обпалюючи кожну сім’ю
та оселю. Її гірка правда ніколи не полишить нас. Саме тому війна і досі не
закінчилася для багатьох.
Юлія ШУБКО,
співробітник Державного музеюзаповідника «Битва за Київ у 1943 році»

На написання цієї статті мене наштовхнуло повідолення Національного музею
історії Великої Вітчизняної війни 19411945 років про повернення до Меморіального комплексу 1186 листів, вивезених
гітлерівцями з Кам’янця-Подільського. Ця
кореспонденція, датована червнем - липнем 1941 року, зберігалася у фондах музеїв м. Відня (Австрія).
Листи не розкриті, не прочитані. Дивує
те, що навіть приватне листування стало
об’єктом пограбувань. Що ж такого цінного побачив у них загарбник?
«У цих листах зафіксовані настрої радянського народу у перші дні війни» — із
такою супроводжувальною запискою їх
відправили в Австрію. Листи дивом вціліли,
їх занесли на пошту, але не встигли відправити. Коли нацисти захопили Кам’янецьПодільський, один німець вирішив зберегти частину історії.
Нині з унікальною поштою працюють

реставратори. Оригінали листів зберігатимуться у музеї, їх копії передадуть нащадкам адресатів. Хоч і через 70 років, проте
листи мають бути доставлені. На сайті музею є адреси листів, написаних у два перших тижні війни. Тож усі, хто багато років
не мав жодної звістки про зниклих родичів
за часів війни, мають змогу перевірити, чи
не призначався їм один з листів.
Цікаво, що там є три листи, адресовані
і мешканцям нашого району: с. Воропаїв
— Терещенко Катерині Степанівні від Терещенка Андрія (листа вручено), с. Жукин
— Хохотві Уляні Павлівні та с. Демидів —
Костюченко Уляні Іванівні.
Уявляєте почуття людини, яка через багато десятиліть отримала фронтовий трикутничок від найріднішої людини – батька,
сина, чоловіка? Мабуть, саме про це написав Олесь Ожина:
У пам’яті твоїй не стерлось,
Яким я був ще при житті,
Як обіцяв тобі:
Повернусь,
І з Перемогою при тім.
Листи – це особисте, але деякі з них
можна прочитати на сайті музею. А деякі уривки заслуговують, щоб їх прочитали
мільйони і відчули той смуток, жах і ті переживання за свою родину, Вітчизну і…своє
життя.
Мене особисто вразили рядки, де чоловік, звертаючись до своєї дружини,

пише, що дивиться на хлібне поле і так сумує за роботою на землі, переживає, хто ж
збере хлібний колос. Ось вам і «настрій радянського народу». Хіба можна перемогти
людину, яка навіть під кулями думає про
одвічне?!
На нашій рідній Київщині темна ніч німецько-фашистської окупації тривала
майже 930 днів. Пам’ять про ті страшні
часи лихоліття зберігаються у Державному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943
році». Під час екскурсій працівники музею
завжди звертають увагу на експозицію,
присвячену нашому землякові Миколі
Кравченку, який брав участь у визволенні
Києва. У своїх листах додому воїн писав:
війна скоро закінчиться — і він приїде додому. До Перемоги залишалися лічені дні.
Та 30 квітня 1945 року під час боїв у німецькому місті Гельсені Михайло загинув. Там
він і похований.
Його мати берегла ці листи як найдорожчу пам’ять про сина. Навіть коли у
Вишгороді горів її будинок — єдине, що
вона винесла з вогню, — це корзину з листами від сина.
Біль обпікає серце — скільки в солдатських посланнях скривджених доль, жахливих трагедій і сліз! Тому наш моральний
обов’язок перед пам’яттю авторів відкрити конверти і донести до світу слова розпачу, суму, туги, любові, прощання. І вічна
пам`ять солдатам-визволителям.
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За що воювали

Переможціпереможені
У яку б далечінь не
йшли воєнні роки, ми маємо про них пам’ятати.
Про них мають пам’ятати
онуки і правнуки наші
— тим більш, що нині
робиться усе, аби принизити нашу Перемогу,
поставити все з ніг на голову, назвати біле — чорним, а чорне — білим.
Андрій УАШЕВ, інвалід війни

У грудні 1941-го «непереможна» німецька армія
стояла біля стін Москви.
Фашисти пройшли всю Європу, Європа не зупинила
їх, їх зупинили наші діди.
Вони ступили у безсмертя
і на крок від загибелі призвали на допомогу віру
батьків та пам’ять про велике минуле.
Традиції
і
пам’ять
з’єдналися в непереможну
силу «Катюш» і міць танків
Т-34. Йдучи на передову,
бійці бачили одну ціль для
свого покоління — Перемогу, і вони перемогли,
відбудували країну. Відправили у космос Гагаріна,
виростили наших матерів і
батьків.
Та історія — з їхніми ідеалами. Країна, яку вони захищали, розпалася, перед
нашими очима вони постаріли, залишились геть
самі. Вони перемогли — а
здається, програли. Вони
відходять і забирають віру
у світле майбутнє і велике минуле. Вони ховають
сльози безсилля та розчарування.
Переможці-переможені? Це до нас запитання.
Скажіть, куди йде пам’ять
і чому сум у очах тих, хто
воював? Може, вони не до
кінця розуміли, не знали, за

що воювали, але ж вірили.
А тепер у них порожні, холодні, занедбані квартири.
У наші дні герої тієї війни
раптом стали нікому не потрібні. Немічність, злидні,
голод, хвороби, хамство
— ось наша вдячність їм, а
не «спасибі — будь ласка».
Раз на рік, 9 травня, несемо квіти на могили та до
пам’ятників.
Що ми залишимо своїм
дітям? Мармурові плити?
Погляньте навколо! Що
з нами трапилося, чому
із країни героїв ми стали
країною дурнів. Переможці-переможені? Це до нас
запитання…
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18 червня

Дата
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Календар

Цей день в історії
18 червня
1754 — закладено фортецю святої
Єлисавети, тепер – Кіровоград
1939 — відкрито пам’ятник Тарасові
Шевченку на його могилі в Каневі
Іменини: Аполлоній, Дорофей, Ігор,
Костянтин, Леонід, Маркіян, Федір
19 червня
1476 — у битві з турками загинув
трансільванський правитель Влад Дракула,
прототип майбутніх легенд про вампірів
1925 — у Києві відкрито першу в світі
виставку з вивчення світових просторів
1948 — підписано Женевську конвенцію
«Про міжнародне визнання майнових та
інших прав осіб, що перебувають у літаках»
1996 — Україна та Киргизстан підписали
Договір про дружбу та співробітництво
Іменини: Іларіон, Сусанна, Фекла
20 червня – День батьків; День
медичного працівника; День санітарноепідеміологічної служби
1792 — велика Французька революція:
народне повстання в Парижі
1840 — Семюел Морзе отримав патент
на телеграф
1895 — відкрито Кільський канал, що
сполучає Балтійське і Північне моря
1939 — перший в історії політ німецького експериментального літака з ракетним
двигуном Гайнкель He.176
1993 — перший пробний залізничний
рейс по тунелю під Ла-Маншем
1998 — в Україні створено Морське
страхове бюро
Іменини: Антонін, Валерія (Калерія),
Клавдій, Мавр, Марія, Папій, Федот
21 червня
1948 — у Манчестерському університеті
випробувано першу комп’ютерну програму
1961 — Київ нагороджено орденом
Леніна
1971 — розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський знайшов славнозвісну скіфську
пектораль
Іменини: Василь, Єфрем, Костянтин,
Федір
22 червня – День скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в
Україні; День віроломного нападу
фашистської Німеччини на Радянський
Союз; Початок Великої Вітчизняної
війни (1941);
1675 — англійський король Карл II заснував Грінвіцьку обсерваторію
1889 — Німеччина першою в Європі вводить пенсії через старість
1941 — Німеччина напала на СРСР: почалася Велика Вітчизняна війна
1973 — в ООН одночасно прийняті НДР
і ФРН
Іменини: Кирило, Марія, Марфа, Фекла,
Олександр
23 червня – День державної служби
930 — створено найдавніший у світі парламент — ісландський альтинг
1917 — комітет Центральної Ради ухвалив текст І Універсалу до українського
народу.
1944 — радянські війська почали операцію «Багратіон» в Білорусі, в результаті якої
німці остаточно позбулися стратегічної ініціативи у війні
1961 — набув чинності підписаний в 1959
році Договір про мирне наукове використання Антарктики
2001 — почався триденний офіційний
візит Папи Римського Івана Павла II в
Україну
Іменини: Антоніна, Василь, Іван,
Олександр, Тимофій
24 червня
1099 — засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського, один із найстаріших
християнських орденів, що збереглися до
сьогодні
1894 — на конгресі в Парижі, скликаному
за ініціативою барона П’єра де Кубертена,
прийнято рішення про утворення Міжнародного Олімпійського комітету і проведення раз на чотири роки Олімпійських ігор
1934 — столиця УРСР перенесена з Харкова до Києва
1951 — почалося комерційне кольорове
телемовлення (CBS)
Іменини: Єфрем, Варфоломій

Розмова з сином
Петро СИНИЦЯ
Заведу я із сином
розмову просту:
Не хвалися жаркими
краями, морями.
Я у прадідну північ
душею росту,
Підійняту горбами...,
зігріту серцями.

День батьків

Подивися, синочку,
на чорних лелек —
Залишили тропічні
моря і лимани.
Щоб продовжити
рід свій —
в луги, до смерек,
Клекчучи, прилетіли,
обачно клинами...

Віктор КУЧЕРУК

Батьки і діти
Коли дорослішають діти —
Батьки старішими стають.
Але одним бажанням злите
Єство дітей і предків суть.
Усім нам хочеться кохати

Вишгород
Не продавайте
батьківської хати

Ольга ДЯЧЕНКО

У радісну хвилину і сумну,
Скидаєм з пліч років своїх утому,
Не продавайте батьківської хати, Вертаємо у батьківську весну,
Хоча старенькі вийшли за поріг. Не забувайте батьківської хати,
Теплом колишнім буде зігрівати, Хоч доля манить на шляхи нові,
Куточок рідний їх любов зберіг. Теплом, любов’ю буде зігрівати,
З країв далеких спішимо додому В віконці кожнім — образи живі.

Стрімким рокам наперекір.
Одним уперше… — Удвадцяте
Тим, хто чуттям не знає мір!..
***
Мені говорила бабуся,
Відводячи очі сумні,
Що дід обіцяв: «Повернуся!»,
А сам десь пропав на війні.

Мені говорила матуся,
Що тато повернеться ось…
І він повернувся – безвусим
Ховати його довелось.
Мені говорила дружина:
«Живим повертайся хоч ти!..»
І я повернувся, щоб сина
Свого від війни вберегти!

Так добре із вами, мамо і тату
Часом життя нагадує морську
безодню, страшний вир, що затягує все глибше і глибше, перекриває кисень. У такі хвилини здається, що настав кінець… Хтось
називає цей період «ще однією
сторінкою життя», котру треба
просто перегорнути, інші – випробуванням, яке треба просто пережити… Просто… Якби ж усе було
так просто…
Вікторія ШМИГОРА

Всі кудись поспішали... чогось хотіли, стривожено метушилися.. Мабуть, щось трапилося, і це «щось» нічого хорошого не віщувало. На ґанку
під’їзду стояла дівчина. Її очі зволожені, ще трохи – і вона вже не стримуватиме гіркого потоку сліз. Ота
розтрощена машина… Вона похилила голову і боялася зустріти чийсь погляд, аби не заплакати. Бо заплаче і
не зможе зупинитися. В її голові –різні думки: «Як? Як це може бути?.. Ні!
Це – неправда. Я не вірю!..»
Квартира переповнена людьми.
Але потроху всі виходять, і ось залишається всього кілька осіб. На ліжку в
кімнаті – чоловік, на вигляд йому років сорок. Із рота капає кров... Поруч
сидить його дружина. Вона тримає
його за руку і гірко плаче.
У погляді стільки страху, болю та
безвиході! Вона НЕ хоче ЙОГО втрачати! На килимі посеред кімнати теж
кров... Але чоловік живий. На його
оповитих туманом очах теж сльози,
хоч він і мало що розуміє.
У кімнату зайшла дівчина, яка стояла біля під’їзду, підійшла до мами і
шепнула їй щось на вухо. Жінка підвелася і вийшла... Атмосфера у кімнаті
стала нестерпною. Батько важко дихав... Здавалося, на нього уже опускалась тінь смерті. Серце у грудях
дівчини шалено билось, ніби хотіло
вистрибнути і втекти якнайдалі із цього страшного сну.
Вона боялась... Тепер уже всього.
Навіть дихати. Їй хотілося, щоб
час зупинився, а ще краще, щоб він
повернувся назад і нічого цього не
було, щоб усі були здорові і щасливі...

Коротко про різне

У світі
Уряд Білорусі з 12 червня запровадив обмеження на вивезення
з країни товарів вітчизняного виробництва (крупи та макаронні вироби,
побутова техніка виробництва заводу «Атлант», газові плити, цемент
й ін.). Якщо громадяни Білорусі намагатимуться вивезти за межі митного союзу дефіцитні товари понад
встановлені норми, то їм доведеться

Але цього не станеться. «І чого ж лікарі так довго їдуть? Їх викликали ще 15
хвилин тому... Чи то час так повільно
тече?! Що ж робити?..» – пульсували
думки в голові. Дівчина підійшла до
батька, подивилась на нього і раптом
подумала, що це останній день, коли
вона може бути з ним поруч... з ним –
живим. Захотіла сказати, як його любить, як він їй потрібен, але не змогла
вимовити ні слова. Тільки плакала...
Нарешті приїхала «швидка». Лікарі оглянули чоловіка, зробили йому
якийсь укол, посадили в машину і поїхали... Ніхто нічого не розумів. Дівчина залишилась вдома з молодшим
братиком, а мама поїхала.
Була вже глибока ніч, на небі світив місяць. Люди стали розходитися
– не було вже нічого цікавого. А дівчина так і стояла, тримаючи братика за
руку…
До ранку мама не повернулася.
Був понеділок – і треба йти до школи.
Дівчина пішла. Вона мало що розуміла, все було, як у тумані... Вона нікого
не впізнавала, просто нечітко бачила
людські постаті. Зайшла у свій клас, ні
з ким не привіталась. Всі уроки просиділа, дивлячись у вікно. Здавалося,
всі від неї чогось хочуть. І чому саме
зараз? Чому саме в цей день? Навіть
вчителі ніби змовились: весь день викликають. А вона не знає, вона не готова до уроку...
Їй погано, вона зараз розплачеться. Хочеться закричати всім, щоб
відчепилися. Хочеться розповісти,
що сталося. «Але ні, не можна, не
буду! Колись цей день скінчиться...»,
– зі сльозами на очах заспокоювала
себе. А час ніби навмисно тягнеться
так повільно… Знущається, мабуть…
Приходить
додому,
дзвонить
мамі... Питає, що там, чи відомо вже
щось?.. Мама лиш каже, щоби вона
брала брата й їхала в місто, у лікарню. І знов серце шалено стрибає в
грудях, ніби хоче вирватись з них.
«Невже це все? Він помирає? Не
побачу більше мого тата?.. Мого милого, любого тата.... Єдиного і найкращого...» – знову найгірші думки
нависли, немов надокучливі мухи. І
дівчина похапцем почала збиратися.

Ось вони з братом уже в автобусі.
Він переповнений, душно. Ще трохи
– і не буде чим дихати. Сльози знову
з’являються на очах, а до горла підступає клубок.
Поглядом втуплюється у вікно.
Там, на вулиці, все так швидко змінюється, будинки і дерева біжать кудись... тікають від автобуса... біжать
туди, куди вчора бігли ті люди?
Автобус все їде. Він зупиняється,
стоїть і знову їде. І так завжди. На
узбіччі стоїть розбитий автомобіль –
аварія. Можливо, хтось загинув. Чому
всі помирають? Навіщо? Ми ж так
мало встигаємо зробити за життя...
Нарешті автобус зупинився на потрібній зупинці. Дівчина несміливо
вийшла. Маленький братик вчепився
своїми пухлими пальчиками у її спітнілу від хвилювання долоню. Як йому
добре, що він іще так мало розуміє!
А у неї підкошуються ноги, тремтять
руки, тремтить голос...
Згадувались усі слова, які говорила батькові зопалу, коли він відмовлявся купляти якусь дрібницю чи сварив за те, що затрималась у подруги…
Біля лікарні їх чекає медсестра у
білому халаті. Чомусь вона нагадала
їй ангела. Зустрічає дітей з посмішкою і заводить у палату батька. Дівчина боїться. Вона думає, що батько
вже помирає і це – прощання. Але,
зайшовши в палату, бачить, що батько живий. Ще й який живий! Він сміється, обнімає дітей... Радіє.
А вона – плаче, так щиро можуть
плакати тільки діти. Обхопила батькову шию руками, пригорнулася до
грудей. Шепоче: «Люблю…, нікому не
віддам, пробач…»
У такі хвилини розумієш, що
таке справжнє щастя. Адже воно
не у статках чи славі, а у найрідніших людях – батьках, які завжди
з вами поруч і не потребують ніяких доказів любові. Вони віддають
свою ніжність та доброту, усе пробачають, завжди підставлять надійне батьківське плече, пригорнуть, сховають від негоди під свої
«крила». Не поспішайте дорослішати, адже розчаруватись ви ще
матимете нагоду.

сплатити спеціальний збір (подвійну
суму вартості товару). Білорусь – на
межі гострої економічної кризи: з обмінників зникла іноземна валюта, білоруський рубль девальвував майже
наполовину: люди масово скуповують продукти та побутову техніку, що
спричинило значний дефіцит товарів.

опозиціонерів. Відтак, якщо Банкова
це не виправить, то Україна може
повторити долю Білорусі (тамтешнім
чиновникам заборонили їздити у Європу).
В Україні відзначили День Росії. У Києві зняли величезну концертну залу, найняли оркестр і принесли
самовари, а привітати винуватця
свята – посла Михайла Зурабова –
запросили відомих діячів України.
Погуляли весело й у Львівській опері, а у Криму завершили фестиваль
«Велике російське слово».

В Україні
Резолюція Європарламенту
звернула увагу офіційного Києва на
ситуацію навколо вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців-

Вишгород

КОЛО жінки

Дошкілля

Моя бабуся

Мрії починають збуватися…
Нарешті садочок «Ластівка» отримав довго-довго очікуваний подарунок — обладнання дитячих ігрових майданчиків.
Олена РОГОВЕНКО,
вихователь-методист ВМКДНЗ «Ластівка»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Щоправда, поки що його вистачило тільки на два майданчики.
Але як сяють дитячі очі — і тих, кому пощастило більше, і тих, хто
поки що тільки «в гості» приходить, погратися.

Щиро дякуємо мерії, меценатам за подарунок і сподіваємось
на обладнання решти території дитячого садка. Діти ростуть
швидко, а гратися хочуть зараз.
З повагою
діти та вихователі

Святе

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО–Автора

На території Вишгородської районної
лікарні будується ще один осередок духовності. Із минулого тижня на верхівці каплички преподобного цілителя Агапіта Печерського височіє хрест, як символ вічного
життя.
Освятили хрест протоієрей церкви святого Володимира о. Богдан Николин та о.

Вона вміє радіти життю
Я вважаю себе дуже щасливою людиною, тому що у
мене чудова родина. Моя
сім’я дружна та міцна. Кажуть: «Сім’я — це сім Я». А
нас — п’ятеро. І кожен член
нашої родини — це особистість.
Антон ШАЛЬ,
уч. 10-А кл. гімназії «Інтелект»

Навіть не можу й не хочу
уявляти, як би ми жили один
без одного. Наша родина —
єдиний організм, який функціонує дуже злагоджено. Прадідусь — розум і мудрість, мама
— вічний «веселий моторчик»,
тато — золоті руки, я — майбутнє, а бабуся — це душа нашої родини. Саме про мою бабусю я й хочу розповісти.
Добра, весела, життєрадісна... Я дуже її люблю. А як вона
мене любить, я думаю, що не
зможу й словами передати.
Із самого народження бабуся
займалася моїм вихованням.
Казки, вірші, пісні, які розповідала й співала вона мені, я й
зараз пам’ятаю. Вона дуже допомагала моїм батькам, коли я
був маленьким.
Мама вчилась в інститутах,
тато працював, а бабуся весь

Іван Поліжак із Переяслава-Хмельницького. Отець Богдан щиро подякував усім небайдужим за підтримку. Зокрема, голові
РДА Олександру Приходьку, голові районної ради Олександру Носалю,
Вишгородському
міському
голові Віктору
Решетняку, головному лікарю
Вишгородської
ЦРЛ
Віктору
Павленку
та
його заступнику
Ларисі Медвідь,
благодійникам:
Ігорю
Бойку,
Олександру Семенову, Олександру Єремі,

Подарунок для тещі

Більшість чоловіків рано чи пізно
одружуються. І після шлюбу на обрії
долі неминуче з’являється теща. Ні
для кого не секрет, що теща – натура
вельми непроста. І завоювати її прихильність нелегко.
Та, щоб зберегти злагоду в родині,
з тещею варто підтримувати добрі стосунки. Для цього потрібно багато чого,
зокрема й подарунків. Будь-які загальні
рекомендації тут недоречні, оскільки тещі
бувають різних типів, а кожний з них потребує індивідуального підходу. Розглянемо деякі з них.
1. Дама, чудова в усіх відношеннях. Теща відносно молода, недавно
вчетверте вийшла заміж. Вимагає, щоб
онуки називали її на ім’я, регулярно відвідує косметичний салон і займається
шейпінгом. Кожні півроку фарбує волосся в інший колір.
Найкращі
подарунки:
квіти
(необов’язково дорогі, але неодмінно
шикарні), набір дорогої косметики, витончені жіночі парфуми. Дрібнички, кни-

ги, присвячені системі фізичних вправ,
багато компліментів (можна у формі відвертих лестощів); якщо теща щаслива в
шлюбі, можливе обережне «освідчення
в коханні»: «Якби я не зустрів вашу доньку...»
2. Ділова жінка. Теща багато й ефективно працює, не терпить порожніх балачок, рідко коли у вихідні відвідує модні
вернісажі. Давно розлучена, особисте
життя — за потребою, але в основному на
нього бракує часу. Забуває як звати зятя.
Коли бачить онука, щиро вигукує: «Як же
ти виріс, хлопчику мій! Боже, як летить
час!».
Найкращі подарунки: квіти (одна
біла троянда), дорогі парфуми (попередньо з’ясувати в дружини, які саме теща
любить), книжки з сучасного мистецтва, а
також біографії і мемуари великих жінок.
Можна подарувати акції свого підприємства, свою книжку з авторським написом
або ще щось, що свідчить про вашу приналежність до ділових людей.
Далі буде
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Три етюди

свій час приділяла онуку. Мені
було два роки, коли бабуся
привела мене за ручку в дитячий садок і стала моєю вихователькою. Вона — педагог
із великим досвідом. Із вісімнадцяти років бабуся працює
у дитячому садочку, виховала
не одне покоління і зараз продовжує працювати. Вона дуже
любить свою роботу, любить
дітей. І її вихованці теж віддячують їй любов’ю. Так приємно бачити, як з нею вітаються
дорослі люди, посміхаються,
розмовляють.
А вона потім каже мені: «Це
мої діти з дитячого садочка».
Мене це вражає. Хочу, щоб
моя бабуся ніколи не хворіла,
бо інколи здоров’я її підводить.
Іще в мене є одна мрія, яка
стосується саме моєї бабусі.
Нещодавно ми повернулися з
туру по Європі. Там я звернув
увагу на пенсіонерок. Вони чудово проводять свій час: відвідують кафе, мандрують по
світу. Я вирішив, що просто
зобов’язаний вивчитися, влаштуватися на хорошу роботу і
забезпечити моїй дорогенькій
бабусі прекрасне «пенсійне»
життя, як у Європі. Вона в мене
ще молода і має радіти життю.

Від тілесного до духовного

Дехто із скептиків стверджує, що
релігія і медицина несумісні. Та ніхто
не може спростити, що все-таки вища
сила існує. Як свідчення цьому – низка
дійсно дивовижних зцілень. Тому все
частіше на території лікувальних закладів будують каплички, церкви, де б
пацієнти могли лікувати не тільки тіло,
а й душу.

Усміхніться
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Миколі Ковалю, Світлані й Валерію Танцюрам, архітекторам, будівельникам. Відкриття та освячення каплички планується
протягом наступного року.

Олена ГРИШАНІНА

Зосередьтесь!
Оголошення у пологовому залі (на стінці): «Стільниковими
(мобільними)
телефонами під час пологів
користуватися категорично заборонено»

Наш організм
Два роки роботи у психіатричній лікарні. На психотропних препаратах у пацієнтів — обличчя, схожі на
маску, а під час спілкування
відсутні будь-які емоції.
Здивування. Під час роботи у пологовому будинку
з’ясувалося, що у породіль,
у їхньому крикові не вкладено жодних емоцій і… такі
ж обличчя, як у важких психічно хворих.
Висновок. Організм під
час пологів викидає неймовірну кількість натуральних
наркотичних речовин, які
обезболюють.

Джоконди
У середині 1980-х років
— телепередача (дипломна робота Ленінградського
інституту режисури і кінематографії). Два молодих
режисери на 8 Березня
запрошували усіх жінок,
що проходили повз них,
зобразити на камеру Джоконду. За весь день тільки
дві (65-річна жінка і 8-літня
дівчинка) змогли на мить
стати Джокондою — тобто
жінкою, сповненою внутрішньої гармонії із собою
та навколишнім світом.
Через 15 років, у пологовому будинку я вперше — нарешті — побачила
Джоконд наяву. Коли матері приносять її первістка, мати ще не знає сліз,
болю, турботи про нього, і
породіллі були настільки ж
внутрішньо гармонійні, як
Джоконда. Більше такого
ніколи не бачила.

Цікавинки
В італійській провінції Тоскана
виготовляють «жіноче» вино, бо на винарні, де продукують напій, працюють
винятково жінки. Останні три покоління виноробною імперією, історія якої
сягає середньовіччя, керують саме
представниці слабкої статі. Там виготовляють цілу низку високоякісних вин,
серед них — Брунелло ді Монталчіно
Пріме Донне.
У Чернівцях влаштували парад дитячих візочків. Вони були як циганське
шатро, будиночки і навіть гелікоптер.
А діти й дорослі мали казкові костюми.
Близько шістдесяти команд — учасників параду змагались у восьми номінаціях. Такий парад відбувається третій
рік поспіль. Щоразу кількість охочих
взяти участь у дійстві зростає.
У Чернігові влаштували акцію
«арт-животик». Вагітним жінкам місцеві
художники розмальовували животики.
Таке мистецтво нешкідливе, адже для
роботи митці використовували безпечні екологічні фарби. Потім майбутні
мами взяли участь у безкоштовних фо-

тосесіях. Усі учасниці отримали комплекти для немовлят. Майбутні татусі
змагались у вікторині на знання правил
догляду за дітьми.
Традиційним, 19-м «Пробігом
під каштанами» столиця відзначила
День міста. Найменші «бігли» на руках
у батьків чи у візочках, найстарші — на
дистанції крокували. Спортивний рекорд встановлений 2008 року — тоді 5
кілометрів здолали за 13 з половиною
хвилин. Найстаршому зареєстрованому учаснику було 98 років, а наймолодшому — лише півтора місяця.
В Україні створюють Партію
блондинок. Серед вимог Партії блондинок України — безкоштовне збільшення грудей, пільги в спа-салонах
і проїзд на червоне світло. Ще одна
вимога партії — кожній білявці по олігарху. Олександр Фельдман запропонував виділити дівчатам «п’ятнадцяту
палату в якому-небудь психіатричному диспансері, щоб вони не перетворили жарт на посміховисько України у
світі».

18 червня

Технології

Спосіб життя
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Ніж, який рятує

Все у світі прагне до стійкого стану.
Так поводяться і радіоактивні елементи.
Переходячи в стійкий стан, радіоактивний
елемент породжує нові атоми і випромінює в зовнішнє середовище альфа-, бета-нейтронне та гамма-випромінювання.
Кобальт-60 при своєму розпаді теж
породжує гамма-випромінювання. Такий
метод реалізується в гамма-ножі, де є 261
джерело кобальту-60. Кожне з джерел
має маленьку масу, а значить — і незначний потік гамма-променів. Такі слабкі потоки йдуть через всі структури головного
мозку, не ушкоджуючи його.
Але коли вони сходяться в одній точці
(патологічному осередку), їх дії сумуються — енергія всіх слабких гамма-потоків
посилюється в тисячі разів. Завдяки такій

сумарній потужності або гинуть хворі тканини, або клітини починають нормально
працювати.
Гамма-ніж використовують для лікування захворювань головного мозку. 261
джерело кобальту-60 знаходиться в металевій шапці-каркасі (шоломі). На обслуговуванні гамма-ножа працюють фізикиядерники і лікарі-нейрохірурги.
Завдяки цим фахівцям і магнітноядерному резонансу (МРТ) для кожного
хворого розраховуються дози і шляхи
проходження через головний мозок гамма-потоків. Після розрахунку на голову
хворого надівають металеву рамку, яка
визначає зони дії гамма-променів на осередки головного мозку.
Процедура опромінення триває від 20
до 60 хвилин. Гамма-ніж лікує захворювання головного мозку: аномалії судин,
пухлини та ін.
Останні півроку лікарі м. СанктПетербурга — при спільних консультаціях
французьких і японських хірургів — почали лікувати хворобу Паркінсона.
Повторні курси лікування на гамманожі можна повторювати хоч наступного
дня. Альтернативи гамма-ножу немає.
Його точність — 0,5 мм. Кібер-ніж (лінійний прискорювач) має точність 1 см.
Якщо здійснювати опромінення головного мозку при його захворюваннях звичайним методом, то захоплюється дуже велика ділянка головного мозку, а не лише
маленький осередок (що згубно позначається на здорових тканинах). Тому великі
дози застосовувати не можна.
До того ж, при звичайному опроміненні радіо-промені погано проходять через
кісткову тканину. Повторне радіоопромінення при використанні звичайного методу здійснюють не раніше, ніж через п’ять
років.

У сучасному світі гамма-ножем лікують в США, Японії, Франції, Німеччині, Чехії, Росії. Апаратура дорога,
але головна проблема у фахівцях,
які його обслуговують, — фізикахядерниках. Не у кожній країні вони є.
У пострадянському просторі найближча відстань до Москви і СанктПетербурга (Росія). Казахстан, Білорусь, Молдавія, Україна, Туркменія,
болгари і румуни все частіше прибувають до Сант-Петербурга. Щодня

в Санкт-Петербурзі на гамма-ножі
приймають не менше чотирьох пацієнтів. Черга — від семи до десяти
днів. Пухлини головного мозку, судинні аномалії, хвороба Паркінсона...
Нині у Санкт-Петербурзі зводять
нові будівлі центру для радіологічного лікування новими сучасними
методами і приладами. Ніж, який
рятує — гамма-ніж, — має з’явитися
у Києві, і якомога скоріше.

Все частіше сучасна людина стикається із захворюваннями головного
мозку: пухлинами, судинними аномаліями, хворобою Паркінсона, епілепсією... За останні півстоліття кількість
онкохворих збільшилася у 5-6 разів.
Між тим, у сучасній медицині є дуже
ефективний метод — це гамма-ніж.
Олена ТІХОНОВА, лікар

Відпочинок
Деякі готелі вирішили відмовитися від системи «all inclusive». Турист, який звик до цього
на турецьких курортах, може зіткнутися з тим,
що обраний готель не запропонує йому бажаної системи обслуговування. Туроператори
запевняють: “all inclusive”, можливо, в оновленому вигляді, залишиться на Середземноморському узбережжі Туреччини.
У Херсоні собакам заборонили гавкати уночі. У мерії затвердили нові, узагальнені правила благоустрою міста, куди увійшли і рекомендації щодо утримання домашніх тварин. У
розділі йдеться не лише про псів, а й про інших улюбленців. Відтак гавкати собакам у багатоквартирних будинках з 22-ї години вечора
до 8 ранку — не дозволено. Як виконати прописані владою правила — власники тварин і
гадки не мають. Штраф за нічне гавкання не
передбачено.

Народна аптека

Глисти бояться
ГАРБУЗА

Підсмажте на сковороді гарбузове насіння, перекрутіть через м’ясорубку. Змішайте склянку подрібненого насіння з склянкою
меду і чайною ложкою соди. Перекладіть суміш у скляний посуд і залиште на 10 днів. Приймати вранці натщесерце по чайній ложці,
сніданок —лише через три години після прийому суміші. Продовжуйте лікування щоденно, поки не позбавитесь глистів.

Ваше здоров’я

Вишгород

На Трійцю
біля Дзвонкової

Народні традиції

ФОТО — Генадій НІКОЛАЄНКО

14

«Бабине літо» з Гути Межігірської захоплено
слухає виступ «Лютізької левади»
У неділю, 12 червня на Трійцю, у
Межигір’ї, біля Дзвонкової криниці,
у першій відродженій церкві Преображення Господнього «Межигірська» УПЦ Київського патріархату
відбулася святкова служба. Цього
року зібралося понад 200 осіб, в
основному із села Нові Петрівці,
були гості із Вишгорода і навіть із
Києва.
Володимир САЮК

Після богослужіння усі перейшли
на козацьку галявину, де розпочався
другий щорічний Межигірський фестиваль української народної пісні. Гурт
«Бабине літо» із Гути Межигірської
(Лютізької сільради), Валентина Завалій та її донька Наталка із села Нові
Петрівці, лютізький гурт «Левада»,
андеграундовий гурт «Гайдамаки» із
Вишгорода своїм майстерним вико-

нанням викликали серед слухачів бурю
аплодисментів. А потім було частування козацькою рибною юшкою і пшоняною кашею зі шкварками.
Небайдужі люди із Києва обладнали козацьку галявину, встановили для
глядачів дерев’яні лавки. Святкування
Трійці біля Дзвонкової криниці розпочалося 1993 року, і це вже багаторічна
традиція.
2014 року виповнюється 200 років
від дня народження Тараса Шевченка,
який 1843 року побував біля Дзвонкової криниці. Тому владі варто більше
звертати увагу на облаштування цієї
місцини, а не покладатися на ентузіазм місцевих меценатів. Зарубіжні
гості, які прибудуть на святкування
200-річчя Тараса Шевченка, безумовно, захочуть попити джерельної води
із Дзвонкової криниці. І щоб нам, українцям, не було соромно, якщо їм в очі
кинуться якісь недоречності.

Гельмінтози та їх профілактика

Гельмінтози — найбільш поширене захворювання людини.
В Україні ця проблема набуває
дедалі більшої актуальності. За
офіційними даними Міністерства
охорони здоров’я, кількість захворювань на гельмінтози перевищує всі інфекційні захворювання удвічі.
Ірина БАТЕХА,
помічник епідеміолога

Найбільш поширеним є ентеробіоз (гострики), які складають 73,7%
від всіх гельмінтозів, аскаридоз —
22,4%, трихоцефальоз — 3,3%.
Фахівці
ДЗ
«Вишгородська
райCEC» МОЗ та клінічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів району проводять обстеження дітей та дорослих на гельмінтози.
В 2010 році всього обстежено
23228 осіб. При цьому виявлено 196
інвазованих. Зокрема, 120 — гостриками, 62 — аскаридами, трихоцефальозом — 14. Цього року за І квартал
обстежено 5854 особи. Зараженість
дітей ДЦЗ ентеробіозом становить
1,8%, школярів — 0,8%, неорганізованих дітей — 3,7%. Найбільш вражені школи с. Гаврилівки, В. Дубечні,
с. Демидова, ДНЗ «Чебурашка».

Загальновідомо, що глистові інвазії найпоширеніші серед дітей, у
яких захисні бар’єри організму ще не
сформувалися. До того ж малеча активно освоює світ, тягне до рота все,
шо трапляється під руку. Саме діти
найчастіше не тільки хворіють самі,
а й заражають інших членів родини.
‘ У дітей найчастіше паразитують
аскариди, гострики та волосоголовці. Поширення інвазій зазвичай залежить від особливостей побуту та
звичок людини, харчування, санітарного стану житла та населених пунктів і загалом від гігієнічних знань населення. Наприклад, при удобренні
городів та полуничних плантацій
знешкодженими нечистотами зростає ризик зараження аскаридозом
та трихоцефальозом.
Гострики відносяться до контактних гельмінтів, і зараження відбувається при контакті зараженої
людини із здоровою при недотриманні правил особистої гігієни. Яйця
аскарид із випорожненнями людини
забруднюють грунт, воду, а також
овочі, ягоди, фрукти. Передавачами
можуть бути білизна, постільні речі,
іграшки, предмети побуту. Яйця
досить стійкі до зовнішніх впливів.
Основна скарга хворих — свербіж
і печія в перианальній ділянці вночі

(час відкладання яєць). Діти стають
плаксивими, худнуть, у деяких розвиваються судомні напади, бувають
непритомність, нудота.
Як же вберегтися від зараження
гельмінтами?
Перше і головне: мийте руки з
милом перед прийомом їжі, після
відвідування туалету. Ретельно мийте овочі та фрукти проточною водою перед їх вживанням. Не купуйте продукти на стихійних ринках, які
не пройшли санітарно-ветеринарну
експертизу.
Важливе значення мають санітарно-гігієнічні заходи: вологе прибирання, миття іграшок, щоденне
прасування білизни і т. ін. Добре
проварюйте м’ясо, прожарюйте
рибу. Утримуйте туалети в чистоті, боріться з мухами, захищайте від
них харчові продукти. Не підживлюйте городні рослини знезараженими
нечистотами.
При підозрі на захворювання
гельмінтами (втрата апетиту, блідість, поганий сон, часті простудні
захворювання, скрегіт зубами під час
сну) треба терміново звернутись до
лікаря. Для лікування глистових інвазій нині є ефективні медикаменти.
Бережіть себе і своїх дітей від захворювань гельмінтами.

Мозаїка

Вишгород
На дозвіллі

18 червня

Кросворд «Медичний»

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. Вічнозелений кущик (блошинник),
травою якого лікують суглобовий ревматизм. 6. Шкіра —
... почуттів. 10. Трав’янистий багаторічник (безсмертник),
квітки якого — жовчогінний засіб. 11. Атрофія клітин печінки. 12. Кущ (жовтило), квітучі гілки якого — сечогінний
і проносний засіб. 15. Порушення цілісності епідермісу
при травмах. 16. Таджицький лікар Авіценна. 17. Харчова
і лікарська рослина родини бобових, плоди якої — протианемічний і протизапальний засіб. 20. Вічнозелений кущик
родини вересових. 22. Розширення вен під шкірою навколо заднього проходу. 24. Хронічна хвороба з нападами задишки — бронхіальна ... . 25. Сіро-зелена овочева рослина
(латук) — джерело вітамінів і мікроелементів. 28. Дефект
шкіри, утворений внаслідок некрозу тканини. 29. Запалення печінки. 33. Знаменита праця Авіценни — «... медицини».
35. Венерична хвороба. 36. Недостатність клапанів серця
— ... серця. 40. Комаха, яка паразитує на шкірі людини. 41.
Дерево (смерека), бруньки якого — відхаркувальний, сечогінний і дезинфікуючий засіб. 42. Високе дерево родини
маслинових, листя і кора якого — протигарячковий засіб.
43. Пошкодження шкіри при дії на тіло високої температури
і деяких хімічних речовин. 44. Засохлий ексудат, утворений
при засиханні виділень ерозій, виразок і синців.

По вертикалі: 1. При шкірних хворобах призначають лікувальні ... .2. Отруйний гриб (плютка) родини кортинарієвих. 3. Тропічна трав’яниста рослина родини амарантових.
4. Стрептококове імпетиго в кутках рота. 7. Трав’янистий
багаторічник (дев’ятисил), кореневища якого — відхаркувальний засіб. 8. Злакова посівна рослина, зерно якої —
джерело вітамінів і мікроелементів. 9. Винний сорт винограду, родом із Франції. 13. Парша. 14. Синдром захворювань
шлунково-кишкового тракту (рос.). 18. Вікові зміни в організмі. 19. Підвищене утворення й виділення сала сальними
залозами шкіри. 21. Лікарські форми (масляні бовтушки)
для лікування шкірних хвороб. 23. Невисокий кущ (глуха малина), плоди якого — кровоочисний і протиглисний засіб.
26. Дерматомікоз (трихофітія, мікроспорія) — стригучий ....
27. Висипання фолікулітів волосистих частин лиця і тіла. 30.
... живота, асцит. 31. Трав’янистий багаторічник (віниччя)
родини складноцвітих, пагони якого корисні для збудження
апетиту і поліпшення травлення. 32. Зерна – складова частина пігментних клітин епідермісу. 34. Трав’яниста рослина
родини айстрових з молочним соком. 37. Харчова і лікарська рослина родини злакових. 38. Для лікування шкірних
захворювань використовується ртутно-кварцева .... 39.
Трав’янистий багаторічник з стеблом — зеленою круглястою пластинкою, що плаває на поверхні води (засіб проти
вітиліго).
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Генеральне прибирання

Чистять
дно аванпорту
Загальна акваторія аванпорту
Київського водосховища ніколи
не очищувалася. У цьому не було
необхідності. Зазвичай щовесни
перед початком навігації очищали
судноплавний хід — смугу фарватера 100 м завширшки. Спочатку
— водолазні дослідження, потім
— жорстке тралення судноплавного ходу, далі — за необхідності —
працював суднопідйомник.
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Нині місто готується до «Формули-1 на воді» — і трали буквально
проціджують водну гладь, по якій полетять скутери.
У суботу перед Зеленими святами до півсотні дайверів «прочесали»
смугу на відстані 20-50 м від бетонних
відкосів набережної Київського моря
та підняли «на-гора» півтори тонни
«скарбів»: битих пляшок, старих автомобільних покришок (НА ФОТО 2),
будівельного сміття, корчів-топляків,
прибитих хвилею до берега. Усе одразу ж комунальники вивезли вантажівками.
Водночас свідома громадськість
міста і району прибирала набережну,
зокрема й бетонні відкоси, поливала
посаджені дерева. Настоятель вишгородського храму свв Бориса і Гліба
о. Димитрій Денисенко благословив
толоку (НА ФОТО 1.
Керівники міста й району: голова
Вишгородської РДА Олександр Приходько, голова райради Олександр
Носаль, Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк під очільництвом голови Київської обласної
державної адміністрації Анатолія
Присяжнюка перевіряли виконання
запланованих (і вельми кошторисних) робіт.
Були й роботи незаплановані: довелося наново укласти кілька плит
тротуару замість розбитих. Та й «прикраси» з битих пляшок на набережній
уже на другий день після суботньої
толоки з’явилися знову. Разом із
розбитими урнами для сміття вздовж
усього просп. І. Мазепи.
Розумію, що шкідники, які зводять
нанівець працю нормальних людей,
газет не читають. І все ж не можу
мовчати. Схаменіться! Що ж ви робите? Гроші, що пішли на роботу водолазів, — можна було б використати
на користь міста, на вашу ж користь!
Через півтора місяця — міжнародні змагання. Гадаю, імідж міста,
країни — не порожній звук для вишгородців, для українців. І прибережна
смуга дна аванпорту Київського моря
залишиться чистою. А там, дивись, і
звикнемо не смітити. Ніде й ніколи.
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Вишгород

ПАО «Старокиївський банк» запрошує на роботу:
Начальника відділення (Вишгород):
Функціональні обов’язки:
— Організація та забезпечення виробничого процесу у відділенні;
— Збільшення обсягу продажів банківських продуктів;
— Функції контролю внутрішньої діяльності в частині дотримання вимог
законодавства та внутрішніх регламентів;
— Аналіз ринку потенційних клієнтів;
— Консультування клієнтів з фінансових питань та продуктів банку;
— Планування витрат та прибутків із здійснюваних у відділенні операціях;
— Моніторинг прибутковості відділення;
Вимоги до кандидатів:
— вища освіта (фінансово-економічна, юридична, управління);
— досвід роботи — від 3-х років у банківській сфері за спеціальністю;
— знання основних банківських операцій;
— знання основних нормативно-правових актів НБУ;
— досвідчений користувач ПК;
— комунікабельність, висока ділова активність, відповідальність, пунктуальність, стресостійкість, упевненість у собі, уміння розташовувати до себе;
— проживання р-н Оболоні чи м. Вишгород.
Умови роботи:
— робота у відділенні банку м. Вишгорода;
— офіційне оформлення у банк;
— оплачувана відпустка 28 днів;
— офіційна з/п.
ib@interhol.oldbank.com,
тел: 234-41-54, (099) 714-15-30
Ірина В’ячеславівна
Для роботи в таксі потрібні
водії зі своїм авто.
Тел: (093) 981-52-64
Володимир

— Любий! Які тобі жінки подобаються
— розумні чи красиві.
— Ти ж знаєш, що я кохаю лише тебе.

Вишгород
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року

На дозвіллі

Відповіді на сканворд «Загадки»,
надрукований у попередньому номері
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