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Медицина без кордонів

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Побратимство

Субота, 24 вересня 2011 року, № 39 (827)

>3

Ортопед-травматолог Мохаммад Юсефович Мохаммад, завідуючий хірургічним відділенням
Вишгородської ЦРЛ Ігор Візняк, начмед ракверської лікарні Сір’є Кііск’юла, голова опікунської ради
лікарні м. Раквере Тоомас Варек, завідуючий відділенням анестезії та реанімації Вишгородської ЦРЛ
Сергій Крилов

Програма ІІІ Фестивалю-конкурсу «Вишгородська Покрова»:
16 жовтня (неділя)
11.00-14.30 Площа
ім. Г. Строкова (біля РБК
«Енергетик»)
Виставка квітів «Осіння
пастораль» дошкільних навчальних закладів м. Вишгорода
Виставка робіт та майстер-класи від Спілки народних майстрів вишивки
Вишгорода;

15 жовтня (субота)
10.00-10.15 — Молебень до
Богородиці (Собор Вишгородської Богородиці)
10.15-10.45 — Відкриття фестивалю; 11.00– 13.00 — Виступи в
номінації «Академічний спів»
13.00-13.50 — Перерва
14.00 – 15. 45 — Виступи в номінації «Народний спів»
16.30-17.30 — Нагородження
та виступи переможців.

ІНФОРМвікно

Ігри та забави для дітей
від гуртків міського центру
творчості «Джерело»
Козацькі частування
12.00-13.30
РБК
«Енергетик» — святковий заключний концерт
переможців, учасників та
гостей ІІІ Фестивалю-конкурсу «Вишгородська Покрова». Закриття фестивалю.
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Партизанський край

Квіти від щирого сердця — колишній партизанці

Нащадки бійців Перемоги
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
День партизанської слави у Вишгороді відзначила Ганна Веремейчик, яку привітали Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, спеціаліст відділу з гуманітарних питань Ольга Мельник і представник міської
організації Ради ветеранів Іван Швець — матеріальною
допомогою, теплим пледом, а головне — щирими словами вдячності за те, що досі не втратила «сьому швид-

кість».
У Вишгородському районі нині мешкає сім учасників партизанського руху періоду Великої Вітчизняної
війни. 22 вересня делегація району (зокрема й родичі
керівників загону «Перемога», який діяв на території
Вищедубечанського району в 1942-1943 р.р. під час
окупації Вишгородщини нацистами) поклала квіти до
пам’ятного знака — за сім кілометрів від Десни.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Шалені перегони
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Офіційно

Про скликання VIІ сесії
Вишгородської міської
ради VІ скликання
Розпорядження № 6 від 19 вересня 2011 р.
Керуючись п. 9 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, скликати VIІ сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 29
вересня 2011 року о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1, з таким порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 6 місяців 2011 року.
2. Про погодження звіту про експертну грошову
оцінку та продаж земельної ділянки.
3. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 30.12.2010 р. № 2/2 та рішення від 16.02.2011 р. №3/7 «Про Вишгородський міський бюджет на 2011 рік».
4. Про затвердження рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради та розпоряджень міського голови.
5. Про збільшення передплатної вартості газети «Вишгород».
6. Про передачу до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста
Вишгородського району об’єктів майна комунальної власності територіальної громади м.
Вишгорода.
7. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 06.07.2011 р. № 6/10 «Про
затвердження нової редакції статуту комунального підприємства Вишгородської міської ради Київської області «Вишегір».
8. Про погодження місць розташування малих
архітектурних форм.
9. Земельні питання.
10. Різне.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Вітання

Зі святом
літніх людей!
Перше жовтня відзначається як Міжнародний день громадян похилого віку та День ветеранів праці України. ЛІТНІ люди, мов літнє
сонце, зігрівають своєю мудрістю й теплом,
щиро і безоплатно передають свій життєвий
досвід суспільству, що заслуговує найвищої
поваги та вдячності.
У цей день суспільство і держава мають чудовий привід, аби підбити підсумки та спланувати
перспективні заходи гідного соціального й економічного забезпечення старшого покоління.
Від щирого серця й усієї душі зичимо вам, шановні ветерани ПАТ «Укргідроенерго» та усі ЛІТНІ
вишгородці, здоров’я, добра, достатку й наснаги
в усіх ваших справах, активного й корисного довголіття!
Ми постійно пам’ятаємо про свій обов’язок перед вами і докладатимемо й надалі зусиль для
продовження соціальної підтримки ветеранів.
Зі святом вас, дорогі ветерани!
Ігор СИРОТА,
Генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго»
Олег УРМАНОВ,
директор філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»
Олександр ЦИМБАЛЮК,
голова профкому ПАТ «Укргідроенерго»
Костянтин ВОЩИНСЬКИЙ,
голова ради ветеранів ПАТ Укргідроенерго»

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

Вишгород

Подвиг починається вчора
територію, серйозно поставитись до збереження
споруди.
Ще не раз навідувався
і залишився задоволений
тим, що побачив. І ось тепер, через десятки років,
коли костел знайшов своїх справжніх господарів і
Марія КУЗЬМЕНКО
віруючим католикам поФОТО з родинного архіву Чередніченків
вернули їхній храм, вони
не забули того, кому цим
Озираючись назад, він мовби підсумовує колиш- зобов’язані.
нє і ставить йому власну оцінку: «Прожив життя неХтозна, якби не він,
дарма».Не кожний з нас може сказати так про себе.
може, ця чудова пам’ятка
За кілька днів до 22 вересня — його іменин — за- архітектури щезла б з обтелефонували із Фастова. Схвильований жіночий го- личчя землі, як і тисячі їй
лос наполегливо запрошував на якийсь 100-річний подібних. Він — не катоювілей. Син Олександр відповів, що батько приїхати лик, а лише проста поне може — перебуває у лікарні.
рядна людина, якою бути
Телефонували ще, хотіли почути самого Мико- набагато складніше, ніж
лу Семеновича. Він підтвердив синові слова і щиро героєм, адже для цього потрібне все життя.
подякував за запрошення. «Ми будемо молитися за
Втім, Фастів і сьогодні згадує Миколу Семеновивас», — сказали у слухавку.
ча з глибокою вдячністю. У цьому місті — великому
Пригадалось, як у той час, коли руйнували церк- вузлі Південно-Західної залізниці — починався труви, дійшла черга і до фастівського католицького кос- довий шлях колишнього випускника ремісничого
телу.
училища — фахівця з облаштування сигналізації.
Спритного, активного юнака помітили в комсомольській організації станції, понад 700 комсомольців обрали його секретарем комітету комсомолу.
Відтоді і розпочалась «партійна» кар’єра хлопця із
села Ольшаниця Рокитнянського району Київщини.
Микола рано залишився без батька. У голодному
1933 році главу сім’ї поховали на місцевому цвинтарі, де кожного дня з’являлися десятки свіжих могил.
Один за одним померли два Миколині брати. А йому
з мамою та сестрою Ганною судилося пережити ще
й страхіття війни і ще одну втрату.
Сестру закатували фашисти за зв’язок з партизанами — на них доніс зрадник, а хлопець, який часто
виконував невеличкі доручення сестри, з матусею
мусив тікати і переховуватись у Таращанському районі майже півтора роки. Ось чому День партизанської слави для нього особливий — не тільки тому,
що народився 22 вересня…
У Фастові, де Микола Семенович працював спочатку на залізниці, потім в райкомі інструктором
і три скликання обирався фастівським головою,
пам’ятають його і донині. Бо і досі працює система
водопостачання, в удосконалення якої він вклав чимало власного досвіду. Щоправда, для поглиблення знань довелось їхати у місто Радомишль на Житомирщині, вивчати тамтешній водовід. За півроку
вирішили проблему неякісної води у Фастові: пробурили 12 свердловин, облаштували очисні споруди
Сестра Ганна, закатована фашистами
— допомогли залізничники.
Там розмістили склад торгового товариства.
Генеральний план Фастова, за яким місто живе
Сирість усередині, розбиті вікна, понівечені зобра- і сьогодні, — це теж його заслуга. А міські дороги,
ження святих і Діви Марії — ось що побачив голова вкриті асфальтом з місцевого заводу, — особлива
Фастівської міськради Микола Чередніченко, коли гордість.
прибув на місце.
Чи не з Фастова розпочалась друга половина
Заскніло серце. Висока ажурна споруда з гостри- його життя, пов’язана з будівництвом шляхів?!
ми шпилями, що була прикрасою міста, занепадала
Двадцять чотири роки Микола Семенович очона очах. А це ж історична пам’ятка! Знайшов нового лював районне дорожньо-будівельне управління
господаря і попросив дати у костелі лад, обгородити у Вишгороді. За цей час у районі збудовано понад
400 кілометрів шляхів, асфальтобетонний
завод
у Демидові, 40-квартирний житловий будинок
для шляховиків на Новокиївській вулиці у Вишгороді. Залишив після себе
висококласних фахівців,
п’ятьох особисто відібрав
з випускників профільного Житомирського технікуму. За його керівництва
районне ДРБУ вважалось
кращим на Київщині — до
нього просилися на роботу навіть фахівці з київських установ.
Перший — значить
кращий, особливий. Навіть споруду райДРБУ він
обклав мармуром, а коридори і туалети — керамічною плиткою, що на
той час вважалось неприНа Виставці досягнень народного господарства разом із колегами
пустимим. Але Микола
Він тільки-но відсвяткував свій 80-й день народження. Сивочолий, кремезний, з допитливими світлими очима, які щоразу, коли мова
іде про минуле, запалюються вогниками цікавих споминів, Микола Семенович Чередніченко
не відчуває свого віку. Ось тільки кляті хвороби
«дістають» — то недочуває, що каже співрозмовник, то раптом тисне щось у грудях.

Щасливе подружжя — Микола Семенович
та Лідія Олександрівна — 60 років разом
Семенович довів свою правоту керівництву і навідріз відмовився обдирати плитку. На його погляд, сірі
приміщення з одноманітною обстановкою ніяк не
сприяють продуктивній праці інженерно-технічного персоналу і «з’їдають» залишки енергії. Людина
може навіть захворіти від цієї сірості.
Інша справа — робота на свіжому повітрі, постійна зміна обстановки. Тут головне — справна потужна техніка та власна ініціатива шляховиків. Вони ж не
підводили свого керівника, працювали на совість.
А якою турботою він оточив їх! Навіть ті, хто вже
не працював в управлінні, ще тривалий час отримували за результатами року матеріальну допомогу —

Випускник ремісничого училища
борошно, цукор, крупи, інші дефіцитні продукти (Ми
пам’ятаємо час, коли дефіцитом були навіть сірники.)
Під час Чорнобильської катастрофи Микола Чередніченко був одним з керівників, хто з розумінням
поставився до здоров’я кожного працівника управління. Тоді доводилось здирати старе, забруднене
радіонуклідами дорожнє полотно і встилати шляхи
новим асфальтовим покриттям. Йому пропонували
встановити намети, організувати гаряче харчування
працівників на місці. А він щодня возив шляховиків з
Вишгорода і з ними — вже готові обіди, аби зайвий
час не перебувати на забрудненій території. Він знав
про небезпеку радіації і як фахівець, що закінчив
свого часу профільний київський інститут.
Тільки не уберігся сам. Микола Семенович — ліквідатор, інвалід першої категорії. Звідси й хвороби,
що час від часу підступають до нього, ламають сильний організм.
Кажуть, що щастя — це міцне здоров’я і слабка
пам’ять. А пережите не забувається. Нагадують про
нього й численні нагороди — ордени і медалі за працю, Грамоти Верховної Ради, подяки. Продовжують
накреслену батьком у житті лінію два його сини —
теж інженери за фахом, три онуки. Завжди поруч любляча дружина
«А більшого і не треба», — вважає ветеран, все
життя якого є подвигом.

Наше місто

Вишгород
Побратимство

24 вересня

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Цього візиту слід було чекати, адже
Тоомас Варек не просто знається на ендопротезах. Він — колишній спікер естонського парламенту, очільник МВС Естонії,
мер Раквере, у його послужному списку
— посада голови радгоспу, а ще — саме
він зустрічав українського Президента й
нашого міського голову Віктора Решетняка під час візиту до Естонії кілька років
тому, а також має давні зв’язки з Україною: закуповував сировину для броварень і виготовлення фармпрепаратів.
63-річний Тоомас — прихильник
здоров’я: щодня «намотує» 35 км на велосипеді. Свої спортивні досягнення
продемонстрував на дружній зустрічі з
вишгородськими медиками — хвацько
танцював «гопака».
Нині пан Варек — голова опікунської
ради лікарні м. Раквере. Завітав він до
Вишгорода разом із начмедом цієї лікарні Сір’є Кііск’юла. Пані Кііск’юла — за фахом — лікар-анестезіолог, тож інтерес до

нашої лікарні,
структури української медицини та її функціонування
з
боку естонців
був непідробним.
У в а ж н о
оглянули
дорослу і дитячу поліклініки,
рентген-кабінет,
лабораПід час зустрічі у Вишгородській міській раді. Зліва наторію,
кабінет УЗО, ЕКГ, право: Ігор Візняк, Сір’є Кііск’юла, Тоомас Варек, заступник
т р а в м о п у н к т , міського голови Олександр Ростовцев, т.в.о. міського голоприймальне та ви Марія Решетнікова, начальник фінансово-бухгалтерського
р е а н і м а ц і й н е відділу міськради Наталія Сакевич
жить від наявності коштів. Так само, як і
відділення стаціонару. Щиро здивувалися: «Ми гадали, стажування в одному з талліннських центрів, де встановлюють штучні суглоби.
у вас зовсім погано, а тут бачимо…»
Своєрідну екскурсію Вишгородською На Київщині такі операції роблять лише
ЦРЛ гостям провели завполіклінікою Ніна в обласних спеціалізованих центрах, тож
Оспанова, завхірургією Ігор Візняк та ке- перспективи в цьому напрямку у Вишгорівник анестезіологів Сергій Крилов. Він, рода — цілком реальні.
Українцям варто перейняти й естондо речі, подарував естонським медикам
книги з анестезіології, видані кафедрою ський досвід у лізингу: практично все
анестезіології та реанімації Київської об- медичне обладнання в цій прибалтійласної лікарні (доцент і асистент цієї ка- ській країні можна купувати за угодою, з
відстроченими виплатами. На відміну від
федри працюють у Вишгородській ЦРЛ).
Делегація вишгородських медиків, нашої держави (поставка тільки після пояких запросили приїхати до Раквере, на- вної оплати).
Як кажуть, до нових зустрічей! Тепер
лаштована відвідати естонське місто, ві—
в
Естонії.
рогідно, вже у жовтні ц. р. Поїздка зале-

ІНФОРМвікно

У Вишгороді
На другій з початку року ярмарці вакансій у районному центрі зайнятості 13
представників підприємств, закладів Вишгородського району та Києва пропонували
роботу безробітним. Усього їх на обліку
— 334. 89 з них безпосередньо спілкувалися з роботодавцями ВАТ «Комплекс
«Агромарс» з Гаврилівки, Всеукраїнського
реабілітаційного центру інвалідів з Лютежа, ТОВ «Київська енергетична будівельна
компанія», ТОВ «Метро-медіа» та іншими.
Міні-ярмарки проводяться центром
регулярно — по мірі надходження пропозицій роботодавців.
***
Минулого
тижня
у
Кам’янціПодільському побувала група мешканців
району, які стояли у витоках творення не-
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Глас народний почуто

Медицина без кордонів

Минулої п’ятниці із робочим візитом у Вишгородській міській раді та
Вишгородській центральній районній лікарні побували представники
естонського міста Раквере — Сір’є
Кііск’юла та Тоомас Варек. Ішлося,
зокрема, про можливості співпраці на
теренах ортопедії.

2011 року

Мешканці
п’ятого
під’їзду буд. 5 на вул. В.
Симоненка нарешті мають
не тільки нові двері підвалу, а й чисте — стараннями
КПЖ і КГ — підвальне приміщення, де раніше кублилися асоціальні елементи.
***
За
інформацією
заступника міського голови
Оленксандра
Ростовцева, на спеціальній
нараді Інтернет-провайдера зобов’язано реставрувати ту частину стін і перекриттів у під’їздах будинків,
де вони були пошкоджені
під час проведення оптиковолоконних мереж.
***
Добігає кінця облаштування переходу від пошти
до вул. В. Симоненка, 4.
Наступного тижня всі, хто
йтиме до лікарні чи військкомату тощо, простуватимуть новими доріжками
повз… Утім, самі все побачите!
***
Дві гілки зовнішнього
освітлення тягнуть від ГЕС:
до «Гористого», по лівобережному устою греблі Київської ГЕС, і до Хотянівки.

Народний календар
залежної України. Саме 20-річчю Незалежності держави присвячено поїздку,
організовану за сприяння голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька.
У складі групи — відомі у місті та районі люди: від Всеукраїнського товариства
«Просвіта» — Олександр Дробаха та Сергій Прокопенко, нашоукраїнці Віктор Вансович, Клавдія Калініченко, Володимир
Саюк, Володимир Лях, від Спілки майстрів
Вишгорода — місцева поетеса і класна
вишивальниця Ольга Дяченко, директор
районного радіомовлення Катерина Олексій та інші.
Лише день вишгородська делегація
перебувала на священній українській землі, де кожен камінь — історія, але вражень
вистачить на все життя. Докладніше читайте у наступних номерах.

У виконкомі

Віра, Надія, Любов та Софія
30 вересня – день святих мучениць
Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.
У ІІ ст. за царювання імператора Адріана (117-138 рр.) у Римі жила благочестива вдова Софія з трьома доньками,
яких вона виховувала у любові до Бога,
навчала не прив’язуватися до земних
благ. Чутки про це дійшли до імператора, який побажав особисто зустрітися з
сестрами та їхньою матір’ю. Здивований сміливістю християнок, наполягав,
щоб вони принесли жертву язичницькому богу, а почувши відмову, наказав
стратити дівчат.
Три дні Софія готувала своїх доньок
до мученицького подвигу, і Сила Божа
допомагала їм. Дітей піддали тортурам
і вбили.

Оголошено конкурс

Про затвердження переліку
З відбору суб’єктів оціночної
об’єктів комунальної власності
діяльності, які будуть
територіальної громади
залучені до проведення
м. Вишгорода,
незалежної оцінки об’єктів
право оренди яких набувається
комунальної власності
на конкурсних засадах
для передачі їх в оренду
Рішення від 15 вересня 2011 року № 260
Керуючись ст. ст. 5, 7 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна», ст.
29 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», рішенням Вишгородської міської ради
від 31.05.2007 року № 8/6 «Про оренду майна,
що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода», листом КПЖ І КГ,
виконавчий комітет Вишгородської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Доповнити перелік об’єктів комунальної
власності територіальної громади м. Вишгорода,
право оренди яких набувається на конкурсних
засадах, таким об’єктом:
Нежитлове приміщення (підвал) площею
224,4 кв. м, розташоване за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 4-а; балансоутримувач —
КПЖ і КГ.
2. Дане рішення опублікувати в газеті «Вишгород».
Заступник міського голови
О. ДАНЧИН

Дві доби Софія не відходила від їхньої
могили, а на третю померла. Пізніше
церква оголосила її та її доньок святими. Старшій Вірі було 12 років, Надії –
10, Любові — 9. Мощі святих мучениць
покояться в Ельзасі, в церкві Ешо.
***
За спостереженнями, 30 вересня завжди дощова і холодна погода. Якщо у
цей день полетять журавлі — на Покрову
(14 жовтня) буде мороз, а якщо не полетять — зима почнеться пізніше.
Наприкінці вересня настає «бабине літо», коли сонце світить ще політньому, але ранкові холоди дають про
себе знати. У вересні закінчуються усі
польові роботи, тож не випадково колись він був першим місяцем року.

1. Нежитлове приміщення (підвал) площею 50, 00 кв. м, розташоване за адресою: м.
Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 7.
2. Нежитлове приміщення площею 7, 5 кв.
м, розташоване за адресою: м. Вишгород,
вул. Дніпровська,7.
3. Нежитлове приміщення (підвал) площею 33,21 кв. м, розташоване за адресою: м.
Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 6.
Балансоутримувач усіх трьох приміщень —
КПЖ і КГ.
Конкурс відбудеться 10 жовтня 2011
року о 10:00 за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка,1, к.66. Телефон для
довідок (04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається до 04 жовтня 2011 року у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
термін виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів, що
підтверджують кваліфікацію.

Вишгородська міська рада оголошує
конкурс на право укладання договору
оренди нерухомого майна
Нежитлове (підвальне) приміщення, що знаходиться по вул. Ю.
Кургузова, 11-а у м. Вишгороді, загальною площею 189,40 кв. м (балансоутримувач – Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради):
— функціональне використання об’єкта – розміщення складів.
— початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції, складає 5 778,22 грн без урахування ПДВ, базовий
місяць – травень.
Вимоги конкурсу:
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми орендної плати
за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди.
Косметичний ремонт орендованого приміщення та благоустрій
прилеглої території об’єкту; дотримання санітарно-екологічних
норм; протипожежних норм експлуатації; дотримання правил охорони праці; приміщення здаються в оренду без права викупу; неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного поліпшення орендованого майна; забезпечення
страхування об’єкта оренди на користь орендодавця; заборона передачі об’єкту оренди у суборенду; термін оренди до п’яти років.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за шість днів до
його початку. Пропозиції надавати до 16 жовтня 2011 року.
Конкурс відбудеться 24 жовтня 2011 року о 10:00 за адресою:
Київська область, м. Вишгород, проспект Т. Шевченка, буд. 1,
кімната № 67. Телефон для довідок (04596) 26-589.
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24 вересня 2011 року

ДПІ інформує
Відповіді на запитання
платників податку
? За якою ставкою оподатковується дохід платника податку-резидента у
вигляді нерухомого майна, отриманого в результаті прийняття ним такого
майна у спадщину, якщо
нерухоме майно успадковується членом сім’ї спадкодавця першого ступеня
споріднення?
Згідно з абзацем «а» пп.
174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України,
вартість власності, зокрема
у вигляді нерухомого майна,
що успадковується членом
сім’ї спадкодавця першого
ступеня споріднення, оподатковується за нульовою
ставкою.
? Які безкоштовні послуги надає податкова інспекція громадянину, що
подає річну податкову декларацію?
Платник податку до 1 березня року, що настає за
звітним періодом, має право звернутися із запитом до
відповідного органу Державної податкової служби з проханням надати роз’яснення
щодо заповнення річної податкової декларації, а орган державної податкової
служби зобов’язаний надати
безоплатні послуги за таким
зверненням.
? Які строки розгляду
податковим органам скарги платника на податкові
повідомлення-рішення про сплату штрафних
санкцій?
Контролюючий орган, який
розглядає скаргу платника
податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення
та надіслати його впродовж
20 календарних днів, наступних за днем отримання
скарги, на адресу платника
податків поштою з повідомленням про вручення або
надати йому під розписку.
Керівник (або його заступник) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про подовження
строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у
пункті 56.8 Кодексу, але не
більше 60 календарних днів,
та письмово повідомити про
це платника податків до закінчення терміну, визначеного у пункті 56.8 Кодексу.
? Чи зупиняє скарга, подана із дотриманням порядку і строків, виконання
платникам податків податкових зобов’язань?
Скарга, подана із дотриманням строків, визначених
пунктом 56.3 статті 56 Кодексу, зупиняє виконання
платником податків грошових зобов’язань, визначених
у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк
від дня подання такої скарги
до контролюючого органу до
дня закінчення процедури
адміністративного
оскарження.
Протягом
зазначеного
строку податкові вимоги з
податку, що оскаржується,
не надсилаються, а сума
грошового
зобов’язання
вважається неузгодженою.

Тема

Вишгород

Протоколи громадських слухань (надані КПЖ і КГ)
(Початок див. у попередньому
номері)
Із 8 до 15 вересня 2011 р. відбулося
до двох десятків громадських слухань
щодо проектних розрахунків тарифів.
КПЖ і КГ надав редакції копії протоколів, відповідно до яких:
Вул. Ю. Кургузова, 3-б. У присутності комісії КПЖ і КГ та двох депутатів
міськради 14 мешканців будинку:
* відмовились від послуг з прибирання підвалів, технічних поверхів і покрівель, прибирання і вивезення снігу,
посипання протиожеледними сумішами, періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку
води та теплової енергії, зокрема демонтажу, транспортування та монтажу
після повірки;
* ухвалили залишити для подальшого обговорення послугу «Обслуговування систем диспетчеризації»;
* погодились на послуги з експлуатації та технічного обслуговування ліфтів, поточний ремонт конструктивних
елементів; а також послуги з обслуговування димовентиляційних каналів,
дератизації та дезінсекції — за участі
представника будинку;
* вимагали визначити фактичну
площу (прибирання прибудинкової території та сходових клітин), а також —
перелік мереж згідно із ст. 1 Закону про
житлово-комунальні послуги (технічне
обслуговування внутрішньобудинкових
систем).
Вул. Київська, 9, 11, 18, 20. У
присутності комісії КПЖ і КГ та депутата міськради 15 мешканців будинків
9 і 18:
* відмовились від послуг з прибирання підвалів, технічних поверхів і покрівель, прибирання і вивезення снігу,
посипання протиожеледними сумішами та повірки квартирних засобів обліку;
* погодились на послуги з електропостачання та технічне обслуговування ліфтів, дератизацію та дезінсекцію,
технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем, вивезення побутових відходів та поточний ремонт конструктивних елементів;
* ухвалили залишити для подальшого обговорення послугу з обслуговування систем диспетчеризації;
* щодо обслуговування димовентиляційних каналів — вирішили погодилися на цю послугу, якщо її виконуватимуть за участі представника будинку,
якого мають обрати мешканці;

* вимагали визначення фактичних
меж прибудинкової території (послуга
з прибирання прибудинкової території)
та фактичної площі прибирання сходових клітин.
Просп. І. Мазепи, 1, 3, 5, 7. У присутності комісії КПЖ і КГ та трьох депутатів міськради 43 мешканці цих будинків:
* відмовились від послуг з прибирання сходових клітин, технічних
поверхів, підвалів, дератизації та дезінсекції, обслуговування димовентиляційних каналів, поливання дворів,
клумб і газонів, вивезення снігу, періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води і
теплової енергії;
* погодились на посипання частини
прибудинкової території протиожеледними сумішами, прибирання й вивезення снігу, освітлення місць загального користування, електропостачання
та обслуговування ліфтів (де вони є),
обслуговування внутрішньобудинкових
систем тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутових відходів;
* щодо послуги з поточного ремонту
конструктивних елементів під’їздів, покрівель ухвалили: має бути прийом виконаних робіт по факту;
* стосовно послуги «обслуговування систем диспетчеризації» вимагали
визначити термін слова «диспетчеризація» і, відповідно до цього терміну та
нормативів, розрахувати тариф;
* послуга з прибирання прибудинкової території, вважають мешканці
цих будинків, може бути розрахована
тільки після офіційного визначення меж
прибудинкової території та її оформлення належним чином.
Просп. І. Мазепи, 10, 12. У присутності комісії КПЖ і КГ та депутата
міськради 12 мешканців цих будинків:
* відмовились від послуг з періодичної повірки засобів квартирного обліку, демонтажу, монтажу після повірки,
прибирання і вивезення снігу, посипання протиожеледними сумішами, прибирання технічних поверхів, підвалів та
покрівель;
* залишили для подальшого обговорення послугу з обслуговування систем диспетчеризації;
* погодились на послуги з освітлення місць загального користування,
обслуговування
димовентиляційних
каналіів, технічного обслуговування й

ремонту внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання і водовідведення, технічне обслуговування ліфтів, прибирання сходових клітин;
* на послугу з дератизації та дезінсекції погодились за умови — «здійснювати у присутності представників
будинку»;
* щодо послуг з прибирання сходових клітин і прибудинкової території
вимагали створити комісію з представниками Вишгородської міської ради,
аби визначити чіткі межі та площу,
та зазначили, що слухання будуть
проводитись після визначення меж
прибудинкової території.
Просп. І. Мазепи, 2, 4-а, 6. У присутності комісії КПЖ і КГ і трьох депутатів міськради 19 мешканців будинків
2 і 4:
* відмовились від прибирання і вивезення снігу, посипання частин прибудинкової території протиожеледними сумішами;
* вимагали визначити межі прибудинкової території та фактичну площу
місць загального користування (сходові клітини), визначення терміну «диспетчер» та правильного розрахунку;
* погодились на послуги з вивезення побутових відходів, прибирання підвалів, покрівель та технічних поверхів,
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання та водовідведення, зливової
каналізації, дератизації та дезінсекції,
обслуговування димовентиляціних каналів, поточного ремонту конструктивних елементів внутрішньобудинкових
систем гарячого і холодного водопостачання, центрального опалення, водовідведення, поливання дворів, газонів і клумб.
Вул. В. Симоненка, 2, Шкільна, 7,
7/1, М. Гриненко, 1-а, Лугова, 3. У
присутності комісії КПЖ і КГ і депутата
міськради 15 мешканців:
* погодились на послугу з вивезення
побутових відходів, технічне обслуговування ліфтів, димовентиляційних каналів і внутрішньобудинкових систем
холодного водопостачання, тепло- і
водовідведення, періодичної повірки,
обслуговування і ремонту квартирних
засобів обліку теплової енергії, поточний ремонт конструктивних елементів;
* відмовились від послуги з прибирання підвалів, технічних поверхів і
покрівель, дератизації та дезінсекції,
прибирання і вивезення снігу, посипання протиожеледними сумішами;

Варіації на житлово-комунальну тему
Доки економісти КПЖ і КГ перебували у відрядженні — на семінарі для
підприємств
житлово-комунального
господарства (де, зокрема, йшлося
про нову формулу розрахунку тарифів,
ОСББ тощо) — мешканці будинків міського житлового фонду продовжували
обговорювати «гарячу» тему тарифів на
житлово-комунальні послуги.
Марина КОЧЕЛІСОВА,
ФОТО автора

Так, громадські слухання 11 вересня
ц. р. не задовольнили повністю мешканців
буд. 12 на просп. І. Мазепи. І старший по
цьому будинку Іван Бублик приніс до редакції звернення мешканців цього будинку, яке
виглядає так (відповідно: послуга — обгрунтування (претензії) — спосіб забезпечення надання послуги, від якої відмовилися
(пропозиція):
«1. Зменшення площі прибирання сходових клітин на 550 кв. м. Поверхові тамбурні зони прибирають самі мешканці.
Зменшення цієї послуги прибиральниці
майже на 50 %.

2. Прибирання підвалів та технічних поверхів. За час існування будинку не прибиралися ні разу. Оплату за прибирання виставляти по факту прибирання (за актом
виконання робіт).
3. Обслуговування систем диспетчеризації. Системи в КПЖ і КГ не існує. Здійснити перерахунки на існуючих диспетчерів
згідно із штатним розкладом.
4. Витрати на дератизацію і дезінсекцію.
КПЖ і КГ ніяких робіт не проводить. Оплату за проведену роботу — по факту (акту
санепідстанції і КПЖ і КГ).
5. Обслуговування димовентканалів. За
час існування будинку жодного разу не проводилось. Оплату — по окремому акту за
фактом виконання робіт.
6. Освітлення місць загального користування 50 %. Поверхові тамбури освітлюються за рахунок самих мешканців. Не існує
лічильника електроенергії по під’їздах і
в будинку в цілому.
7. Прибирання та вивезення снігу. Це —
частина прибирання прибудинкової території. Вивезення снігу не проводиться. Посипання доріжок піском.
8. Енергопостачання ліфтів. Відсутній

фактичний облік електроенергії. Відсутній
лічильник обліку електроенергії.
7. Прибирання прибудинкової території.
Територія в повному обсязі не прибирається (50 %). Скоротити територію прибирання на 50 %. Решту 50 % — за рахунок муніципальної дотації й орендаторів
(фірм, що є в будинку).
10. Орендатори (філія Ощадбанку України; агентство нерухомості; провідна страхова компанія) — як вони сплачують оренду
і як це впливає на загальний тариф? Оплату прибирання прибудинкової території
покласти на орендаторів.
11. Витрати на обслуговування ліфтів.
Тариф, указаний в рахунку КПЖ і КГ, не обгрунтований, як і в розрахунку «витрат». Обгрунтувати вартість витрат (явно завищені
на 50 %).
12. Чому на послуги КПЖ і КГ не розповсюджується пільга дітям війни?
13. Обслуговування паспортного столу
(ПС). Послугою користуються одиниці, а
платити зобов’язують усіх. Перевести ПС
на госпрозрахунок. Встановити тарифи на
всі види послуг і оплачувати за конкретну
послугу тільки тим, хто звертається до ПС».

Вишгород

Тема

24 вересня

Протоколи громадських слухань (надані КПЖ і КГ)
* послугу «освітлення місць загального користування» вимагали
викласти у такій редакції: «контролювати заміри лічильників і вимагати від провайдерів встановлення
окремого лічильника на електроенергію»;
* послугу «обслуговування систем диспетчеризації» ухвалили залишити для подальшого фінансового аналізу та обговорення;
* послуги «прибирання сходових
клітин» та «прибирання прибудинкової території» обговорювати тільки після визначення і відповідного
оформлення фактичної площі і меж;
* а насамкінець зазначили, що
слухання не відбулися.
Вул. Київська, 2, 4, 8. У присутності комісії КПЖ і КГ і депутата
міськради 15 мешканців цих будинків:
* відмовились від послуг з поливання дворів, клумб, газонів,
прибирання і вивезення снігу, посипання протиожеледними сумішами;
* погодились на послуги з поточного ремонту конструктивних
елементів,
обслуговування систем диспетчеризації та технічного
обслуговування ліфтів, внутрішньобудинкових систем водо-, теплопостачання і водовідведення,
вивезення побутових відходів;
* вимагали визначити фактичну площу в послугах з прибирання
підвалів, технічних поверхів і покрівель, сходових клітин та прибудинкової території;
* дератизацію і дезінсекцію, а
також обслуговування димовентиляційних каналів вимагали проводити за участі представника будинку, обраного мешканцями, та з
попереднім обговоренням.
Вул. Ю. Кургузова, 4, 6, 10. У
присутності комісії КПЖ і КГ і депутата міськради 17 мешканців будинків 4 і 6:
* відмовились від послуг з періодичної повірки квартирних засобів обліку, прибирання і вивезення
снігу, посипання протиожеледними сумішами, прибирання підвалів,
технічних поверхів та покрівель;
* погодились на поточний ремонт конструктивних елементів, та
вивезення побутових відходів;
* з послуги «освітлення місць
загального окристування» вимага-

ли виключити витрати на електроенергію, які споживають провайдери Інтернету;
* щодо прибирання прибудинкової території та сходових клітин
— то це обговорюватиметься після фактичного визначення площ і
меж;
* послугу «обслуговування систем диспетчеризації» ухвалили обговорити тільки після визначення
терміну, одержання нормативів і
розрахунків;
* погодились — за умови участі представника будинку — на послуги з технічного обслуговування
димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем тепло-,
водопостачання і водовідведення,
дератизації і дезінсекції.
Вул. Б. Хмельницького, 1, 2,
3, 5. У присутності комісії КПЖ і
КГ, депутата міськради, кореспондента газети «Вишгород» і громадського діяча 14 мешканців цих
будинків:
* відмовились від послуг з поливання дворів, клумб і газонів,
експлуатації номерних знаків на
будинках;
* вимагали виключити з тарифу
«вивезення снігу» («прибирання і
вивезення снігу, посипання прибудинкової території») та встановити загальнобудинкові лічильники
(«освітлення місць загального користування»);
* погодились на послугу з обслуговування димовентиляційних
каналів;
* щодо послуги «обслуговування системи диспетчеризації» вимагали розглянути відповідність розрахунків до встановлених норм;
* стосовно послуги з прибирання прибудинкової території вимагали визначати чіткі межі, а також
площі біля магазинів та орендованих приміщень;
* площу сходових клітин вимагали переміряти разом із представниками міської ради та БТІ.
Вул. Б. Хмельницького, 4, 6,
7, 9. У присутності комісії КПЖ і КГ
та депутата міськради 17 мешканців цих будинків:
* відмовились від послуги з повірки лічильників (Б. Хмельницького, 9), вивезення снігу та посипання
частини прибудинкової території,
поливання дворів, клумб і газонів,
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Таборування
поточного ремонту конструктивних
елементів;
* вимагали виключити з тарифу
«прибирання підвалу, технічних поверхів і покрівлі», переміряти межі
прибудинкової території;
вимагали:
* розглянути на сесії міської
ради додаткові дотації КПЖ і КГ
на вивезення негабаритного сміття та інші комунальні послуги;
* виключити площу балкону з
житлового фонду будинку та не
нараховувати оплату;
* не нараховувати тарифи з
урахуванням житлової площі
квартири – натомість враховувать кількість мешканців;
Вул. Б. Хмельницького, 4, 6,
7, 9. У присутності комісії КПЖ і КГ
та депутата міськради 15 мешканців цих будинків:
* відмовились від послуг з періодичної повірки засобів обліку,
монтажу, демонтажу після повірки, їх обслуговування, експлуатації
номерних знаків, вивезення снігу,
поливання дворів, клумб і газонів,
обслуговування димовентиляційних каналів, поточного ремонту
конструктивних елементів (оскільки ремонт здійснюється по заявці, виключити з переліку ремонт
покрівлі і під’їздів), дератизації та
дезінсекції (здійснюється по заявці
від СЕС), прибирання підвалів, технічних поверхів і покрівлі;
* погодились на прибирання
снігу (окрім його вивезення) та посипання доріг протиожеледними
сумішами, освітлення місць загального користування, електропостачання та технічне обслуговування
ліфтів, технічне обслуговування
внутрішньобудинкових систем водопостачання, каналізації, теплопостачання;
* послугу «обслуговування систем диспетчеризації» ухвалили залишити без розгляду для подальшого обговорення;
* щодо послуги «вивезення побутових відходів» ухвалили відмовитися від вивезення негабариту;
* ухвалили, що послуги «прибирання прибудинкової території» та
«прибирання сходових клітин» обговорюватимуться після створення комісії з представниками міськради та чіткого визначення площ і
меж.

Хто будував лазню,
а хто й подорожував
Із 29 серпня по 10 вересня поблизу Льорраха (Німеччина), міста-побратима Вишгорода, функціонував міжнародний молодіжний табір
«Build, think, dream, discuss and try»
(«Будуй, думай, мрій, обговорюй і
пробуй»).
Анастасія ТАНАСЮК, Юлія КАРПЕТА

Табір зібрав 25 юних представників
Німеччини, Туреччини, Італії, Палестини, Польщі та України, щоб пізнати культури різних націй світу. Дякуємо меру
Вишгорода Віктору Олександровичу
Решетняку за можливість стати учасниками цієї події.
Засновниками табору стали міська
організація «Sozialer Arbeitskreis» та активна молодь міста Льорраха. Вони доклали багато зусиль, щоб усім учасникам було комфортно і цікаво.
Нас поділили на декілька груп за інтересами: одні будували баню, в якій
потім всі могли попаритись, інші думали про те, як можна облаштувати навколишні території, решта — мандрували
та організовували захоплюючі екскурсії.
Для себе ми обрали туризм. Це дало
нам змогу побувати не тільки в Фрайбурзі, Чорному лісі, замку на воді, фортеці м. Льорраха, а й у Швейцарії та
Франції.
Наше дозвілля було дуже різноманітним: стрільба з лука, польоти в пригодницькому скай-парку, барбекю на
природі, дискотеки, велосипедні прогулянки та безкінечні мандри.
Організатори табору прагнули зробити так, щоб кожен учасник максимально
пізнав культури інших народів. Кожного
вечора ми обирали країну, яка представлятиме свої звичаї наступного дня.
Представники тієї держави готували національні страви, демонстрували фольклорне надбання свого народу. Саме
це зробило табір надзвичайно цікавим
і корисним. Сподіваємося, що табори,
подібні цьому, будуть і в нашому місті.

Варіації на житлово-комунальну тему

Мешканці буд. 5 на вул. В. Симоненка зібралися 19 і 20 вересня ц. р. —
за ініціативою депутата міськради шостого скликання Світлани Свистун і за
участі депутата попередніх двох скликань Сергія Прокопенка — й ухвалили:
«1. Попередні обговорення тарифів
11 вересня 2011 р. визнати такими, що
не відбулися, оскільки від буд. 5 не було
достатньої кількості мешканців.
2. Усі запропоновані додаткові послуги входять до нинішніх нормативних
— тому ми не згодні на їх виокремлен-

ня, окрім наступної:
3. Повірка квартирних
лічильників (на яку ми згодні).
4. На будь-яке обговорення тарифів погоджуємося лише після:
а)
документального
оформлення прибудинкової території (окрім смітників і парковок), сходових
клітин; детального визначення того, що входить в
кожну послугу та обов’язки
фахівців КПЖ і КГ; визначення термінів (внутрішньобудинкові
системи тощо);
б) капітального ремонту будинку
(дах, труби води, каналізація, опалення, ТП, електромережі, КВШ, димвентканали, міжпанельні шви, козирки, балкони, вікна і двері під’їздів і підвалів,
освітлення під’їздів і підвалів, загальнобудинкові лічильники води, тепла і
світла).
5. Доручаємо міськраді звернутися
до Кабміну щодо перегляду (відміни)

Постанови, за якою мешканці багатоповерхівок півтора десятка років сплачують за 0,5 балкона як за загальну
площу квартири (приміщення), а також
6. Вимагаємо створити комісію —
із залученням незалежних енкспертів і
економістів — для ретельного вивчення розрахунку тарифів, які пропонуються, та доцільності створення ОСББ
у будинках старого житлового фонду (з
представниками нашого будинку, депутатів, комунальників тощо).
7. Громадських слухань у кожному
будинку міського житлового фонду нагально потребує ЯКІСТЬ та КІЛЬКІСТЬ
послуг, які мають надаватися за НИНІШНІМИ тарифами, а не за новими.
8. Вважаємо прийнятною таку схему: за кожну послугу — від котельні/
свердловини/газових ємностей/електроліній до батареї опалення/крана у
ванній/плити/розеток і вимикачів —
має відповідати надавач такої послуги
або
9. Щоб за все відповідала ОДНА організація — і в ОДНІЙ квитанції все було
записано».

Юля Карпета і Анастасія Танасюк у Льорраху

Вітання

Козацькому роду
нема переводу
Немає для бабусі більшого щастя, ніж
бавитися з онуками. Навіть якщо бабуся
молода. У кожному своєму нащадкові
вона бачить рідні риси. Не виняток і Федір, що народився 21 вересня – на Різдво Пресвятої Богородиці. З чим щиро
вітаємо нашу активну кореспондентку,
талановиту поетесу, люблячу маму, а з
народженням Федора – бабусю Олену
Роговенко. Щирі вітання з першим сином дивосвітівцю і спортсмену Володимиру Роговенку!
Редакція газети «Вишгород»
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Молодіжний квартал

Вишгород

Шалені перегони

ВЕЛОекстрим

У Вишгороді вперше відбулися змагання з крос-кантрі на Кубок міського голови «Velo Vyshgorod»
Призи здобували… «покотушками» у байраках

Здається, немає нічого простішого, аніж проїхатись на велосипеді. Навіть малюки спритно крутять
педалями і так круто розвертаються
на віражах, що у їхніх батьків завмирає серце. Так то дитячий велосипед з гальмівними колесиками збоку – зручний і безпечний..

призами вишгородські перегони. Бо ж
головна мета – популяризація велосипедного спорту серед молоді, підвищення спортивної майстерності та
технічного рівня велосипедистів, пропаганда здорового способу життя.
І хай на перші велоперегони зібралось не так багато учасників (трохи
більше 50), але своїм азартом, волею
до перемоги вони заразили десятки
підлітків, що спостерігали за їхнім ходом. В очах молоді палало бажання
негайно «осідлати норовистого металевого «коня», як це зробив їх ровесник, наймолодший учасник перегонів
12-річний Микола Лихацький. (Він, до

Марія КУЗЬМЕНКО, Любов ЛИСЕНКО
ФОТО Марії КУЗЬМЕНКО
і Андрія МАКСІМОВА,
«Вишгород»

Дорослий відрізняється від свого
«родича» і розмірами, і комплектацією, і
навіть матеріалами, з яких складений. А
легкі спортивні моделі для перегонів по
перехресній місцевості оснащені гідроформованими трубами з алюмінієвого
сплаву, довгохідними вилками, гофрованою гумою.
Спонсори змагань: депутат міської
ради Володимир Лісогор, МКП «Віта»
(Наталія Семенова), готельний комплекс «Вишеград» (Микола Коваль), СК
«Молода країна» (Андрій Пещерін).
Швейцарські годинники «SWATCH» від

Волонтери, так звані
«маршали»-каратисти
МК (вартістю понад 2000 грн) стали головною відзнакою переможців. Зазвичай вишгородські підприємці активно
підтримують спортивний рух серед молоді міста, заохочуючи не тільки лідерів,
а й усіх учасників змагань. «Comanche»,
відома у світі спортивна фірма з випуску таких велосипедів, теж підтримала

На трасі
речі, був відзначений у першій п’ятірці
серед переможців-чоловіків.)
За ходом кросу-кантрі «Шалені перегони» спостерігали волонтери на
старті і фініші, передавали по рації час
до долі секунди. 3 км 400 м траси позначили білою стрічкою, що обіймала
дерева вздовж усього велосипедного
марафону. Він проходив лісом і територією садового товариства «Енергетик»,
розташованого за центральною районною лікарнею.
Коли завідуючий оргвідділу міської ради Юрій Ткалич оголошував результати, учасники цікавились і часом
проходження траси. Серед чоловіків
найкращий результат показав киянин
Олег Хлопов (8 хв. 12 сек.). Він отримав
швейцарський наручний годинник і приз
міського голови. На другому місці – Яків
Галашевський (8 хв. 39 сек.), на третьому – Володимир Літковський (8 хв. 47
сек.). Обидва відповідно отримали сертифікати на 500 і 200 грн та цінні призи.
Серед жінок кращий результат показала киянка Єлизавета Томашєвська
(10 хв. 40 сек.). Їй вручено кубок і швейцарський годинник. Другою була вишгородянка Світлана Лисенко (12 хв. 36
сек.). Її зустріли скандуванням «Свєтік!
Свєтік», і вона так грайливо вийшла по
нагороду (сертифікат на 500 грн і приз),
що заслужила б звання «Міс Чарівність».
Третя – Ганна Чижик — (12 хв. 52 сек.)
одержала сертифікат на 200 грн і приз.

Група велосипедистів з ВишДо речі, у перегонах взягорода і Чернівців
ли участь лише сім дівчат, а
тому їх оточили особливою
увагою і щиро поливали
шампанським задля майбутніх успіхів на більш складних
трасах.
Ініціатор змагань — вишгородчанин Олексій Ростовський — теж відзначився,
коли на прохання Юрія Ткалича вийти тим, хто падав,
отримав спідометр — заохочувальний приз за… найбільш ефектне падіння. Втім,
шлях до перемог завжди
важкий і непередбачуваний,
і без падінь не обійтись. Головне – вчасно підвестися і
рухатись далі, по можливості
без серйозних травм.
Олексій – пристрасний
прихильник велосипедного
бок Вишгородського міського голови з
спорту. Це він зібрав учасників змагань, крос-кантрі щороку, створення міської
з багатьма із яких подорожував шляха- громадської організації велоспорту та
ми України – побували на велосипедах здобуття права проведення у місті етапу
навіть у Чернівцях. А ось у Крим цього Кубку України з велоспорту серед амаліта не вийшло. Друзі поїхали без нього торів. Це реально. Головне — об’єднати
і тиждень милувалися краєвидами ТавВ очікуванні результату
рії у той час, як після апендициту Олексій відновлював свої сили вдома.
Молоді активісти міста не один тиждень готували місцевість для проведення змагань. Прибирали кожен метр траси — і на добру справу хлопці та дівчата
не шкодували часу, адже це — обличчя
міста. Від якості траси залежало основне: подальше проведення велоперегонів з крос-кантрі у м. Вишгороді. До
організації «Шалених перегонів» були
залучені не лише прихильники велоспорту, а й вихованці міської організації
Кіокушин-кан карате (хлопці відмінно
справились з роботою волонтерів, за зусилля плюс висока мета, спортивна
що їм вдячні і учасники перегонів, і гля- молодь та її прагнення до перемог.
дачі.
Цікаво, що, незваНаша Світлана буде й першою
жаючи на складність
маршруту та велику
кількість учасників, не
знадобились
послуги
швидкої допомоги, єдиними травмами стали
кілька подряпаних колін.
Чудові вишгородські
ландшафти,
активна
молодь, сприяння міської ради та підтримка з
боку підприємців міста
— всі ці фактори вкупі
подарували велосипедистам-аматорам змагання гідного рівня. А
далі… змагання на Ку-

Нагородження учасників перегонів
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Вишгород

Телепрограма

24 вересня

08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 «Легко бути жінкою»
10:55 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:20 Право на захист
12:50 Вікно в Америку
13:20 Х/ф «Зберегти
місто»
15:00 Новини
15:40 Доки батьки сплять
16:10 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:20 Новини
19:20 Про головне
19:50 Караоке для
дорослих
20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07: «Чіпі Дейл поспішають
на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Дикі і смішні»
12:15 «Службовий роман»
15:10 «Викрутаси»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни - 2»
20:50 «Інтерни - 2»
21:15 «Діти напрокат»
22:20 «Ілюзія безпеки.
Свято живота»
23:20 «Tkachenko.ua»

05:25 Служба розшуку
дітей
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Провокатор
10:05 «Конго»
12:25 «Ідеальне убивство»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Ідеальне убивство»
14:55 «Туман»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:20 «Ліквідація»
22:25 Факти. Підсумок дня
22:40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00:50 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
Міська варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:00 «Бізнес+»
06:05 «Неймовірна правда
про зірок»
06:50 Т/с «Лікар Хаус»
07:50 «Зіркове життя.
Випробування алкоголем»
08:50 Х/ф «Була тобі
кохана»
12:50 «Битва екстрасенсів»
15:00 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. ВІА
ГРА»
20:10 «Феномен»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Феномен»

09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 М/ф
16:40 Х/ф «Було у батька
три сини»
18:10 Секретні файли. Світ
тварин
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Невідоме про
відомих
23:15 «24 години»
23:25 24 години. Бізнес
23:30 «Життя»

05:30 Х/ф «Шукаю тебе»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Каменська 5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
13:10 «Сімейний суд»
14:10 «Юрмала 2009»
16:15 «Чекай на мене»
18:00 Новини
18:10 «Усі свої»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
21:35 Т/с «Знахар-2»
23:55 Д/п «Крим. Новітня
історія»
00:20 Т/с «Сімейна історія»
03:55 «Подробиці»

08:20 Т/c «Слід»
09:00 Т/c «Глухар.
Повернення»
11:00 Т/c «Дорожній
патруль - 4»
12:00 Т/c «Дорожній
патруль - 8»
13:00 «Нехай говорять. Не
за законом гір»
14:00 Т/c «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/c «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/c «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/c «Кримінальна
поліція»
22:20 Х/ф «Мумія - 3:
Гробниця Імператора
Драконів»

09:35 Світло
10:00 «Легко бути жінкою»
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:20 Хай щастить
12:40 Темний силует
12:50 Кордон держави
13:05 Країна якості
13:30 Х/ф «Сталінград»
15:00 Новини
15:35 Т/с «Ставка більша
за життя»
17:30 Т/с «Коли Сонце
було богом»
18:20 Новини
18:55 Про головне
19:25 Концертна програма
Б. Моїсеєва
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Свято шлунку»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:00 «Новини»
15:55 «Міняю жінку - 3»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни - 2»
20:50 «Інтерни - 2»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:25 «Гроші»
23:25 ТСН
23:45 «Зняти все»

07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 Х/ф «Було у батька
три сини»
18:10 Секретні файли. Світ
тварин
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Невідоме про
відомих
22:50 Світські хроніки

07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 4»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Свати 4»
13:20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:15 «Сімейний суд»
15:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
18:00 Новини
18:10 «Усі свої»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
21:40 Т/с «Знахар-2»
23:55 «Моя країна»
00:15 Д/ф «Жадібність»
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06:45 М/c «Джуманджи»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Після заходу»
11:20 Т/c «Щасливі разом»
11:55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:55 Т/c «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/c «Тру Джексон»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/c «Вороніни»
20:40 Батьки і діти
21:40 Аферисти
22:40 Новий погляд

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»
23:50 «Бізнес-час»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»
01:50 «Українські
пристрасті»
03:25 «Бізнес-час»
03:30 «Велика політика»

04:55 «НТВ зранку».
07:30 Т/с «Ера Стрільця».
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 «До суду»
11:00, 01:00 Суд
присяжних.
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 Чесний понеділок
23:30 Головна дорога
00:05 «Таємнича Росія:
Сахалін. Зникла цивілізація
плавучого острова?»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:05 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55 «Поле чудес»
16:55, 00:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Умови
контракту»
22:40 «Нонно, давай!»

08:35 «Друга смуга»
08:40 «Правда життя.
Анатомія «швидкої»
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:05 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13:25 Т/с «Версія»
15:15 Х/ф «Інспектор
карного розшуку»
16:50 Х/ф «Війна»
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»

07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Усі жінки — відьми»
10:50 «Зайцев +1»
11:20 «Жіноча ліга»
11:50 «Королева балу»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 «Зайцев+1»
15:00 «Дім-2»
16:00 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
21:55 «Реальні пацани»
22:20 «Щоденники
Темного»
23:00 «Надприродне»

05:25 Факти
05:40 Світанок
06:25 Ділові факти
07:45 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний».
Детективний серіал
12:40 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:50 Південне Бутово
14:45 «Ліквідація»
16:40 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:15 «Ліквідація»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Сфера»
01:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 17.45, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:10 «Бізнес+»
06:15 «Документальний
детектив»
07:05 «Неймовірна правда
про зірок»
08:05 Т/с «Лікар Хаус»
09:05 «Моя правда. ВІА
ГРА»
10:10 Х/ф «Спокуса»
12:10 «Феномен»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 «Моя правда. ВІА
ГРА»
20:10 «Фермер шукає
дружину»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Правила життя.
Вулична отрута»
23:40 Т/с «Лікар Хаус»
00:45 Т/с «Адвокат»
02:20 «Вікна-Спорт»
02:30 «Бізнес+»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Ямакасі»
11:15 Т/c «Щасливі разом»
12:45 Батьки і діти
13:55 Т/c «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/c «Тру Джексон»
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/c «Вороніни»
20:40 Знову разом
21:40 Хто проти
блондинок?
22:45 Т/c «Щасливі разом»
23:50 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Народний
контроль»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»
01:50 «Час: важливо»

09:00 Т/c «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/c «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/c «Дорожній
патруль - 4»
12:00 Т/c «Дорожній
патруль - 8»
13:00 «Нехай говорять.
Коханому чоловіку від
коханої дружини»
14:00 Т/c «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/c «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/c «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/c «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/c «Слід»

04:55 «НТВ зранку».
07:30 Т/с «Ера Стрільця».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Увага: розшук!» з
Іриною Вовк.
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 «Генерали
холодної війни. Едуард
Шеварднадзе»
23:35 «Школа лихослів’я»
Сергій Іванов
00:25 Кулінарний двобій

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:05 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Умови
контракту»
16:55, 00:05 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Близнюки. Одна
доля на двох»

08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 6»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:25 Т/с «Версія»
15:15 Х/ф «Будні карного
розшуку»
17:00 Х/ф «Війна»
18:30 «Речовий доказ».
Доля засуджених маніяків
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
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 «Ранетки»
10:00 «Усі жінки — відьми»
10:50 «Зайцев +1»
11:20 «Жіноча ліга»
11:50 «Королева балу»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
21:55 «Реальні пацани»
22:20 «Щоденники
Темного»
23:00 «Надприродне»
00:00 «Реальні пацани»
00:30 «Дім-2. Спецвипуск»
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08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Погода
09:40 «Легко бути жінкою»
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:25 Театральні сезони
13:10 Х/ф «Сталінград»
15:00 Новини
15:40 Т/с «Ставка більша
за життя»
17:30 Т/с «Коли Сонце
було Богом»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:40 Хочу, щоб ти була
20:05 Харків. Концерт на
Печенізькому полі
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Таємниця Ноєвого
ковчега»
13:30 «Тисяча і одна ніч»
14:50 «Новини»
15:45 «Міняю жінку - 3»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни - 2»
21:40 Футбол. Ліга
чемпіонів. «Шахтар»
(Україна) - «Апоел» (Кіпр)
23:45 ТСН

06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:45 Південне Бутово
14:45 «Ліквідація»
16:40 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:15 «Ліквідація»
22:25 Факти. Підсумок
22:40 «Фар Край»
00:35 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 17.45, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:10 «Бізнес+»
06:15 «Документальний
детектив»
06:45 «Неймовірна правда
про зірок»
07:40 Т/с «Лікар Хаус»
08:40 «Моя правда. ВІА
ГРА»
09:50 Х/ф «Римується з
коханням»
12:00 «Фермер шукає
дружину»
13:50 «Правила життя.
Вулична отрута»
14:55 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
18:55 «Моя правда. ВІА
ГРА»
20:10 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
23:55 Т/с «Лікар Хаус»
00:55 Т/с «Адвокат»

06:45 М/c «Джуманджи»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Вискочень»
11:45 Т/c «Щасливі разом»
13:00 Знову разом
14:00 Т/c «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/c «Тру Джексон»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/c «Вороніни»
20:40 Ревізор
21:40 Зроби мені смішно
22:35 Т/c «Щасливі разом»
23:40 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:00 «Час новин»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Спадщина Андрея
Шептицького»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»

07:00 «24 години»
07:10 24 години. Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій Хіт
11:10 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 Х/ф «Без свідків»
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Невідоме про
відомих

05:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
07:00 Новини
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 4»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Свати-4»
13:20 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:15 «Сімейний суд»
15:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
18:00 Новини
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Свати-4»
23:55 Д/ф «Еммануїл
Віторган і Алла Балтер. По
обидва боки життя»

08:20 Т/c «Слід»
09:00 Т/c «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/c «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/c «Дорожній
патруль - 4»
13:00 «Нехай говорять.
Хрещений батько
Олександр Розенбаум»
14:00 Т/c «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/c «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/c «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/c «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/c «Слід»
00:00 Т/c «Лицар доріг»

08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:00 Сьогодні
09:20 «У зоні особливого
ризику».
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:45 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. «Зеніт»
(Росія) - «Порто»
(Португалія). Пряма
трансляція.
21:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:20 «Увага: розшук!» з
Іриною Вовк
23:00 «Таємнича Росія:
Свердловська область.
Щелпи - інша цивілізація?»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:05 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Умови
контракту»
16:55 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання

08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:40 Т/с «Версія»
15:30 Х/ф «Берег
порятунку»
16:50 Х/ф «Війна»
18:30 «Правда життя».
Мужність справжня та
ілюзорна
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Усі жінки відьми»
10:50 «Зайцев +1»
11:20 «Жіноча ліга»
11:45 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
12:55 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
21:55 «Реальні пацани»
22:20 «Щоденники
Темного»
23:00 «Надприродне»
00:00 «Реальні пацани»

09:00 Підсумки дня
09:35 Книга.ua
09:55 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров’я
12:00 Новини
12:35 Аудієнція. Країни від
А до Я
13:00 Крок до зірок.
Євробачення
13:45 Х/ф «Крізь вогонь»
15:35 Т/с «Ставка більша
за життя»
17:30 Т/с «Коли сонце
було богом»
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
19:00 Без кордонів
19:20 На добраніч, діти
19:35 Концерт П. Зіброва
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Концерт П. Зіброва
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Домовучительки»
13:35 «Тисяча і одна ніч»
14:55 «Новини»
15:50 «Міняю жінку - 3»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:00 «Інтерни - 2»
21:00 «Чотири весілля»
22:00 Футбол. Ліга
Європи. «Маккабі ТельАвів» (Ізраїль) - «Динамо
Київ» (Україна)

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:50 Південне Бутово
14:45 «Ліквідація»
16:35 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:15 «Ліквідація»
22:25 Факти. Підсумок дня
22:40 «Дженіфер 8»
01:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програмо
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:00 «Бізнес+»
06:05 «Документальний
детектив»
06:30 «Неймовірна правда
про зірок»
07:30 Т/с «Лікар Хаус»
08:30 «Моя правда. ВІА
ГРА»
09:45 Х/ф «Трактир на
П’ятницькій»
11:40 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона»
14:50 Т/с «Адвокат»
17:00 «Давай одружимося»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 «Моя правда. Стас
Шурінс. Усім бідам на зло»
20:10 «Зважені та щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та щасливі»
00:00 Т/с «Лікар Хаус»
01:00 Т/с «Адвокат»
02:45 «Вікна-Спорт»

06:45 М/c «Джуманджи»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Рядова
Бенджамін»
11:50 Т/c «Щасливі разом»
12:55 Батьки і діти
13:55 Т/c «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/c «Тру Джексон»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/c «Вороніни»
20:40 Кухня на двох
21:40 Мрії здійснюються
22:50 Т/c «Щасливі разом»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя у
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»
23:40 «Бізнес-час»
23:55 «Огляд преси»
00:30 «Автопілот-новини»
01:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»
02:15 «Час: важливо»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
11:10 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 Х/ф «Призначення»
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Невідоме про
відомих
23:00 Секретні файли. Світ
тварин

05:25 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 4»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 Т/с «Свати-4»
13:20 Т/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:15 «Сімейний суд»
15:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
18:00 Новини
18:10 «Усі свої»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Завірюха»
00:35 Х/ф «Над законом»

09:00 Т/c «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/c «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/c «Дорожній
патруль - 4»
12:00 Т/c «Дорожній
патруль - 8»
13:00 «Нехай говорять.
Позакласний урок»
14:00 Т/c «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/c «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/c «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/c «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/c «Слід»

07:30 Т/с «Ера Стрільця».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:00 Сьогодні
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:45 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. «Локомотив»
(Росія) - «Андерлехт»
(Бельгія). Пряма
трансляція
21:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:20 «Жіночий погляд»
О.Пушкіної. Д.Мар’янов
23:05 «Таємнича Росія:
Астраханська область.
Царство мертвих
починається тут?»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:05 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Умови
контракту».
16:55 «Воля та
справедливість»
18:35, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Нічні новини

08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:35 Т/с «Ліговка»
15:35 Х/ф «Берег
порятунку»
16:50 Х/ф «Війна»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
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 «Ранетки»
10:00 «Усі жінки — відьми»
10:50 «Зайцев +1»
11:20 «Жіноча ліга»
11:45 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 «Ранетки» .
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
21:55 «Реальні пацани»
22:20 «Щоденники
Темного»
23:00 «Надприродне»
00:00 «Реальні пацани»
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07:50 Король професії
08:15 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:45 Д/ф «Фатальний
будинок Ковалевського» із
циклу «Загублене місто»
10:10 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:20 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:50 Околиця
13:20 Х/ф «Сорок перший»
15:00 Новини
15:30 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Концертна програма
«Гумор у Кремлі»
20:40 After Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки
00:10 Погода

07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Великі комбінатори»
13:35 «Тисяча і одна ніч»
15:00 «Новини»
15:55 «Міняю жінку - 3»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Велика різниця
по-українському-2»
21:10 Історичний бойовик
«Слідопит»
23:00 «Звір у клітці»
00:45 «Закон і порядок.
Злочинний намір»

06:20 Ділові факти
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Літєйний».
Детективний
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:50 Південне Бутово
14:45 «Ліквідація»
16:40 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Джентльмени на дачі
20:20 «Ключ саламандри»
22:40 «Острів лікаря Моро»
00:45 Самозванці
01:35 Спорт
01:45 Погода
01:50 «Кістки-4»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:05 «Бізнес+»
06:10 «Документальний
детектив»
06:35 «Зіркове життя.
Зіркові комплекси»
07:40 Х/ф «Маша і море»
09:45 Х/ф «Кохання сліпе»
17:45 «Вікна-Новини»
17:55 Х/ф «Дівчата»
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «Національне
талант-шоу «Танцюють
усі!-4»
23:45 «ВусоЛапоХвіст»
00:55 Х/ф «Маша і море»
02:30 «Вікна-Спорт»
02:40 «Бізнес+»
02:45 Х/ф «Гардемарини,
вперед!»
05:00 Нічний ефір

06:45 М/c «Назад у
майбутнє»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Прибульці на
горищі»
11:10 Т/c «Щасливі разом»
12:20 Знову разом
13:45 Т/c «Татусеві дочки»
14:40 Teen Tіme
14:45 Т/c «Тру Джексон»
15:40 Teen Tіme
15:45 Т/c «Друзі»
16:55 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»
17:50 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Інтуїція
22:35 Х/ф «Золотий
компас»
00:45 Репортер
01:00 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00»Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»
01:50 «Час: важливо»

07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 На перехрестях
планети Земля
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій Хіт
11:10 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 Х/ф «Людина з
акордеоном»
18:30 «24 години»
18:40 24 години. Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Х/ф «Душа»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій Хіт
03:10 Диваки

07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 4»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Свати 4»
14:15 «Сімейний суд»
15:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-10»
18:00 Новини
18:10 «Усі свої»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 «Шоу №1»
23:00 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
01:30 Х/ф «Великі
перегони»
04:00 «Подробиці»

09:00 Т/c «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/c «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/c «Дорожній
патруль»
12:00 Т/c «Дорожній
патруль - 9»
13:00 «Нехай говорять.
Всі таємниці Михайла
Муромова»
14:00 Т/c «Слід» (детектив)
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/c «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/c «Глухар.
Повернення»
22:15 Т/c «Я - охоронець.
Охоронець Каїна»

04:55 «НТВ зранку»
07:30 Т/с «Ера Стрільця»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 Рятувальники.
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Закон і
порядок»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи. Долі»
20:30 «Гастарбайтери.
Історія всеросійського
обману»
22:35 Х/ф «Вітер
північний».
00:30 Х/ф «Злочинне
кохання»
02:40 Т/с «Столиця гріха»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Модний вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Умови
контракту»
16:55 «Чекай на мене»
18:35 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Надбання
Республіки: Йосип
Кобзон»
23:55 Х/ф «Кочегар»
02:35 Х/ф «Тільки у мюзикхолі»

08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 10»
13:30 Т/с «Ліговка»
15:35 Х/ф «Беремо все на
себе»
17:25 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Вікінг»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»
00:20 Х/ф «Пірат острова
скарбів»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Усі жінки — відьми»
10:50 «Зайцев +1»
11:20 «Жіноча ліга»
11:45 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Дім-2»
16:00 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:35 «Універ»
21:55 «Реальні пацани»
22:20 «Теорія зради»
23:00 «Надприродне»
00:00 «Реальні пацани»
00:30 «Дім-2. Спецвипуск»
01:00 «До світанку»

08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
13:25 Країна якості
13:50 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк. Спецпроект
«Золота осінь»
14:45 Наша пісня
15:25 Зелений коридор
15:35 Погода
15:40 Буковина. Під
захистом любові
16:05 У гостях у Д. Гордона
16:55 Х/ф «Присвоїти
звання героя»
18:20 Світ атома
18:40 Майстер-клас
19:00 Золотий гусак
19:25 Концертна програма
Б. Моїсеєва
21:00 Підсумки дня
21:35 Концерт Р.Паулса
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30 «Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі»
08:15 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:55 «Екстрасенси проти
вчених»
12:50 «Чотири весілля»
14:00 «Шість кадрів»
14:50 «Ягуар»
16:40 «Велика різниця поукраїнському-2»
17:35 «Інтерни»
18:10 «Інтерни»
18:35 «Секта»
19:30 ТСН
20:00 «Секта»
22:40 Історичний бойовик
«Слідопит»
00:25 Бойовик «Звір у
клітці»
02:00 «Інтерни»

05:15 Погода
05:20 Факти
05:45 Погода
05:50 Козирне життя
06:15 «Непереможний
дракон»
08:00 Битва націй
09:40 Велика різниця
по-українськи
10:50 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:15 Квартирне питання
12:10 «Залюднений
острів-2: Сутичка»
14:35 Джентльмени на дачі
15:45 Стоп-10
16:45 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
19:55 «Руйнівник»
22:30 Наша Russіa
22:50 Самозванці
23:50 «Острів лікаря Моро»
01:50 «Кістки-4»

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.45 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.25, 1.05, 5.00
Мультляндія
13.45 Час відповідей
14.50 Голос Перемоги
16.20 Голокост.
Усеспалення життя
19.20, 23.30 Х/ф «Живі і
мертві»
21.00, 23.00 СТН.
Тижневик
21.30 Х/ф «Повість про
невідомого актора»

05:15 «Наші улюблені
мультфільми: Ріккі-ТіккіТаві, Чиполліно»
06:10 Х/ф «Трактир на
П’ятницькій»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
11:05 «ВусоЛапоХвіст»
12:45 «Зважені та щасливі»
15:55 «Танцюють усі!-4»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:00 Х/ф «Дівчата»
00:00 «Дівчата» Невідома
версія
01:00 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і лікаря
Ватсона»
03:35 «Мобільна скринька»
03:50 Нічний ефір

04:35 Т/c «Ранетки»
05:25 Т/c «Журнал мод»
06:25 Х/ф «Прибульці на
горищі»
07:50 Х/ф «Золотий
компас»
10:00 Ревізор
10:50 Файна Юкрайна
11:30 Даєш молодь
11:55 Зроби мені смішно
12:55 Фабрика Зірок-4
16:05 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Лев, чаклунка і чарівна
шафа»
19:00 Х/ф «Хроніки Нарнії:
Принц Каспіан»
22:00 Зірковий дім.
Напередодні
23:00 Х/ф «Клуб перших
дружин»
01:05 Спортрепортер
01:10 Х/ф «Леза слави»
02:45 Зона ночі
02:50 Загублений рай
03:40 Зона ночі Культура
03:45 Швидкоплинний сон

09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний
контроль»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Час інтерв»ю»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Час інтерв»ю»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»
23:00 «Київський час»

07:00 На перехрестях
планети Земля
08:00 Зелена варта
09:00 Створи себе
09:05 24 години. Світ
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій Хіт
16:10 Королі професії
16:35 М/ф «Дикі лебеді»
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Портрети дикої
природи
19:30 Життя серед життя
20:00 24 години. Бізнес
20:20 24 години. Світ
20:45 Смертельна кухня
21:40 Х/ф «Шантажист»
23:40 Секретні файли. Світ
тварин

05:30 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
07:40 «Формула любові»
08:40 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Вирваний з
натовпу»
11:15 «Найрозумніший»
13:10 Т/с «Дівчинка з
півночі»
17:10 «Міжнародний
фестиваль гумору»
19:05 «Розсмішити коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Майдан’s-2»
23:00 Розбір польотів
00:00 Х/ф «З мене досить»
02:10 «Подробиці»
02:40 Х/ф «Американське
минуле»

06:10 Срібний апельсин
06:30 Події
06:50 Х/ф «Гостя з
майбутнього»
09:00 Т/c «Я - охоронець.
Охоронець Каїна»
12:00 Прем’єра! Оголена
красуня
13:00 Т/c «Я - охоронець.
Охоронець Каїна»
14:00 Т/c «Пілот
міжнародних авіаліній»
17:00 Х/ф «Варенька»
19:00 Події
19:20 Т/c «Варенька»
21:15 Х/ф «Помста без
права передачі»
23:10 Т/c «Втеча»
01:20 Х/ф «Доросла
несподіванка»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події
03:50 Х/ф «Варенька»
05:15 Срібний апельсин

06:25 Огляд.
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні.
07:45 Їхні вдачі.
08:25 «Готуємо з Олексієм
Зиміним».
09:20 Головна дорога.
09:55 Кулінарний двобій.
11:00 Квартирне питання.
12:20 Т/с «Адвокат».
14:05 Своя гра.
15:20 «Таємнича Росія:
Псковська область.
Вогненний пес на брамі до
пекла?»
16:20 Очна ставка.
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія.
18:25 Професія репортер.
18:55 «Програма
максимум».
20:00 «Російські сенсації».
20:55 Ти не повіриш!
21:50 «Останнє слово».
22:50 Нереальна політика.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 «Генії та лиходії»
06:35 Х/ф «Образа»
08:05 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:55 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Ніна Усатова. Мені
пропонували роль Офелії»
12:15 Середовище
проживання
13:20 Т/с «Спогади про
Шерлока Холмса»
16:15 «Атлантида»
18:15 «Єралаш»
19:00 «Великі перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Привид опери»
22:55
«ПрожекторПерісХілтон»
23:40 «Що? Де? Коли?»
00:50 Х/ф «Сувенір для
прокурора»

06:00 «Легенди

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»
09:30 «Моя прекрасна
няня»
11:05 «Одна за всіх»
12:05 «Бабуни & дідуни»
12:30 «ТЕТ 2.0»
13:25 «10 бажань»
15:05 «Єралаш»
15:15 «Універ»
16:45 Художній фільм
«Оптом дешевше»
18:30 «Лялечка»
19:25 «Зайцев+1»
20:40 «Універ»
22:30 «Бабуни & дідуни»
23:00 Художній фільм
«Факультет»
00:55 «Щоденники

бандитського Києва»
06:55 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свідок»
13:00 Х/ф «Вікінг»
15:00 Т/с «Павутиння - 5»
19:00 Т/с «Меч»
23:00 Х/ф «Планета
страху»
01:15 Х/ф «Мокасини
Маніту»
02:40 «Речовий доказ»
04:10 «Правда життя»
05:40 «Уроки тітоньки
Сови»
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08:50 Корисні поради
09:30 Ближче до народу
10:00 Хто у домі хазяїн?
10:20 Крок до зірок.
Євробачення
12:35 Феєрія життя
13:20 Х/ф «Ніч на кордоні»
15:00 У гостях у Д. Гордона
15:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) «Зоря» (Луганськ)
18:25 Золотий гусак
18:50 Маю честь
запросити
19:45 Концертна програма
газети «Бульвар». Краще
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Проповідь Святішого
Патріарха Московського і
всієї Русі Кирила
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 «Хлопчик-дівчинка»
08:40 Маріччин кінозал
09:05 «Лото-Забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:15 «Одружений за
власним бажанням»
13:25 «Смакуємо»
14:00 «Алхімія кохання»
14:50 «Тиждень без жінок»
16:00 «Секта»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Все включено»
22:05 «Інтерни - 2»
22:30 «Світське життя»
23:30 «Телевізійна служба
новин»
00:20 «Tkachenko.ua»
01:00 Аргумент кіно
представляє : Ґвінет
Пелтроу у романтичній
комедії «Емма»
03:05 «Алхімія кохання»

06:15 Погода
06:20 Факти
06:30 Погода
06:35 Квартирне питання
07:30 Анекдоти
по-українськи
07:50 «Рюрики»
08:20 «Крокодил Данді»
10:35 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Велика різниця
по-українськи
13:55 «Ключ саламандри»
16:00 Битва націй
17:40 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa
20:05 «Таксі»
21:00 «Ми з майбутнього»
00:50 Голі та смішні
01:45 «Непереможний
дракон»

7.40 У гостях у Д. Гордона
9.20 Корисна розмова
9.40 Вчися з нами
10.00 Столиця
11.20 Голокост.
Усеспалення життя
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
14.35 Голос Перемоги
15.55 Король професій
16.05, 2.15, 5.00
Мультляндія
16.25 Золота десятка
кліпів М. Поплавського
17.10 Х/ф «Повість про
невідомого актора»
18.40, 0.40 Х/ф «Живі і
мертві»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Постріл у
спину»

05:10 «Наші улюблені
мультфільми: «Вовка у
тридев’ятому царствs,
Малюк і Карлсон»
06:10 Х/ф «Запасний
гравець»
07:40 «МастерШеф»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «ВусоЛапоХвіст»
12:55 «Х-Фактор.
Революція»
15:55 «МастерШеф»
18:00 «Російські сенсації.
Сповідь Ванги»
19:00 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
21:00 Х/ф «Небесний суд»
01:25 «Неймовірні історії
кохання»
02:15 Х/ф «Боббі»

04:30 Т/c «Ранетки»
06:10 Кліпси
06:35 Т/c «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:35 Живчик Старти
09:00 Даєш молодь
09:50 М/ф «Принцесалебідь 2: Таємниця замка»
11:10 Я - ГЕРОЙ!
13:05 Шоуманія
13:55 Аферисти
15:00 Info-шок
16:05 Х/ф «Гаррі Поттер та
Орден Фенікса»
19:00 Фабрика Зірок-4
22:05 Фабрика зірок-4. Ще
не все
22:50 Х/ф «Мортал
Комбат-2»
00:40 Спортрепортер
00:45 Х/ф «Більше за
мене»
02:20 Зона ночі
02:25 С.Параджанов.
Відкладена прем’єра

08:05 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:40 М/ф
09:00 Створи себе
09:55 Смертельна кухня
10:40 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій Хіт
16:15 Шлях до перемоги
16:30 М/ф
16:45 Х/ф «Шантажист»
18:40 Секретні файли. Світ
тварин
19:00 Життя серед життя
19:35 П’ятизірковий
відпочинок
20:00 Зелена варта
20:25 Дитинство у дикій
природі
21:25 Х/ф «Мігранти»
23:30 Життя серед життя
00:00 Таємниці долі
02:25 Твій Хіт

04:20 Т/с «Братидетективи»
05:50 «Найрозумніший»
07:25 М/с «Вінкс»
08:20 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «Ранкова пошта з
Пугачовою та Галкіним»
10:35 «Неділя з
«Кварталом»
11:30 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:25 Х/ф «Хлопчик і
дівчинка»
14:15 Т/с «При загадкових
обставинах»
18:00 Д/ф «Уся правда про
Вангу»
20:00 «Подробиці тижня»
20:50 Прем’єра. Х/ф
«Настоятель»
22:35 Прем’єра. Х/ф
«Темний лицар»

06:00 Срібний апельсин
07:10 Події
07:30 Х/ф «Гостя з
майбутнього»
09:00 Ласкаво просимо
10:10 Х/ф «Гостя з
майбутнього»
12:10 Т/c «Варенька»
14:10 Х/ф «Помста без
права передачі»
16:00 Т/c «Дорожній
патруль - 9»
18:00 Т/c «Варенька»
19:00 Події тижня
19:30 Т/c «Варенька»
22:20 Футбольний вік-енд
23:30 Т/c «Втеча»
01:45 Х/ф «Королівство»
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф «Два квитки на
денний сеанс»

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».
09:55 «Розлучення поросійськи».
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Адвокат».
15:20 Слідство вели....
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія.
18:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма».
19:00 Щиросерде
зізнання.
19:50 «Центральне
телебачення».
21:00 «Філіп Кіркоров. Моя
сповідь».
21:55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій
23:00 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Мачуха»
07:35 «Смак»
08:15 «Служу Вітчизні!»
09:05 «Здоров’я»
10:10 «Непутящі нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 «Носороги атакують»
13:20 Т/с «Серафіма
Прекрасна»
17:25 Х/ф «Розіграш»
19:05 «Хвилина слави. Мрії
здійснюються!»
21:00 «Час».
22:00 «Велика різниця»
23:05 Х/ф «Француз»
01:00 Х/ф «Коли настає
вересень...»
02:30 Х/ф «Поїздки на
старому автомобілі»
04:05 «Модний вирок»

06:00 «Легенди

Загублений студентський Втрачений атестат, виданий
квиток студента І курсу
30 червня 2004 року Київфакультету музичноським професійним енергего мистецтва КНУК і М
тичним ліцеєм на ім’я Юлії
Євгена Єрьоміна вважати Олександрівни БРЯЗКАЛО,
недійсним
вважати недійсним.
Вишгородське міське комунальне підприємство
«Водоканал» запрошує на роботу:
— слюсаря аварійно-відновлювальних робіт з обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж міста та
споруд на них;
— тракториста-машиніста екскаватора.
Довідки за тел: (04596) 23-354
Центр «Кано» при Благодійному фонді
«Святої Ольги» надає послуги:
гувернанток, нянь, репетиторів, хатніх працівниць,
сиділок, кухарів, помічників по господарству.
Звертатись за тел.: 579-24-44;
моб.: (097)935-84-37, (093)626-50-64

ПОТРІБНА ШВАЧКА-ЗАКРІЙНИЦЯ.
Для тих, хто швидко та якісно працює,
оплата — щотижнева.
Тел: (067) 741-93-37, (063) 273-42-31
ПОТРІБНА ШВАЧКА-ВИШИВАЛЬНИЦЯ
для роботи на вишивальній машині, нічна зміна.
оплата — щотижня.
Тел: (067) 741-93-37, (063) 273-42-31

ЮРИДИЧНІ
ПОСЛУГИ:

Якісне надання юридичних послуг
в м. Вишгороді та районі з будь-яких
правових питань, розробка будь-якої
юридичної документації, представництво інтересів у судах. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55

Увага конкурс!
Київська обласна державна насіннєва інспекція оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
— провідного агронома Вишгородської райдержнасінінспекції — державного інспектора з насінництва району.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають
відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Перевага надається спеціалістам, які мають
стаж роботи за фахом не менше 3-х років або стаж роботи за фахом
в інших сферах не менше 5 років, та навички роботи на комп’ютері
на рівні досвідченого користувача.
Термін подання заяв: місяць з дня публікації оголошення. По довідки звертатися за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 1/2, 4 поверх, з
9:00 до 18:00, крім вихідних днів. Тел. для довідок: (044) 289-31-99

Для роботи в цеху потрібні фізично витривалі робітники
(жінки, чоловіки). Оплата праці відрядна.
Тел. для довідок: (050) 384-92-83
В цей чудовий осінній день, 23 вересня,
святкує свій золотий ювілей прекрасна
людина, вірна подруга
Світлана Вікторівна КРИКУН! Ми щасливі,
що живемо поряд з нею, ми горді, що
маємо можливість назвати її подругою!
Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
З найкращими побажаннями
родина Бойко, Віктор і Олена

После утомительной «Битвы экстрасенсов»
она вернулась, отказавшись от славы,
чтобы помочь людям.
Предсказательница
Ксения, которая
имеет дар Божий и
благословение самой
Ванги на спасение
людей.

Снимает порчу, сглаз,
венец безбрачия, родовое проклятие,
помогает в бизнесе, предвидит
судьбу, воссоединяет семьи,
возвращает супругов в семью,
помогает детям, сбившимся с пути.
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА КСЕНИЯ

Ее знают в Украине и даже за рубежом.

Тел: (063) 696-98-30; (096) 390-48-14

07:20 «Клуб 700»
07:50 «Бізнес-час»
08:20 «Тема тижня»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:15 «Король професії»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Йосип Сліпий:
молитва за Україну»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

05:40 «ТЕТ 2.0»
06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:20 Т/с «Павутиння - 5»
07:10 «Малята-твійнята»
11:30 «Легенди карного
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
розшуку»
08:10 «Телепузики»
12:00 «Агенти впливу»
08:35 «Малята-твійнята»
12:30 «Найкращі бої братів 09:00 «Мультик з
Кличків»
Лунтіком»
09:30 «Зайцев +1»
14:55 Т/с «Меч»
10:30 «Єралаш»
19:00 Х/ф «Останній
10:45 Художній фільм
легіон»
«Оптом дешевше»
21:10 Х/ф «Механік»
12:30 «Лялечка»
13:30 «Це любов»
23:10 Х/ф «Пожирач
14:00 «Зайцев+1»
кісток»
14:30 «Універ»
00:55 Х/ф «Останній
16:25 Художній фільм
легіон»
«Деннa вaртa»
19:00 «10 бажань»
02:50 «Агенти впливу»
19:55 «Зайцев+1»
03:55 «Правда життя»
20:45 «Універ»
05:00 «Речовий доказ»
22:30 «Це любов»
23:00 Художній фільм
05:35 «Уроки тітоньки
«Фатальна красуня»
Сови»
бандитського Києва»

ВІТАЄМО начальника ВЗ
м. Вишгород УДППЗ «Укрпошта»

Олену Сергіївну ЦИГАНЕНКО
з ювілеєм!
Вітаємо! Зичимо сонячних днів
І щастя великого без берегів,
Багато удачі, натхнення, тепла.
І щоб кожна мрія здійсненна була!
Нехай усі справи ідуть досконало,
Щоб Вам головного
в житті вистачало.
Здоров’я, любові та вільного часу.
І хай у Вас все буде вищого класу!
З повагою підлеглі

Спілка підприємців Вишгородщини ВІТАЄ
з днем народження члена Спілки
Олену Сергіївну НІКОРОВИЧ!
Хай доля дарує лиш радісні дні,
Щасливі миттєвості, здійснення мрій.
Дорогу встеляють хай квіти рясні,
Щоб впевнено, з успіхом йшли Ви по ній.

Сервіс

Бракує часу?
Дзвоніть у «КАНО»

Сьогодні різні види індивідуальної допомоги вже не
є розкішшю. До послуг нянь, хатніх робітниць тощо вдаються не тільки люди із статками, а й ті, хто багато працює й у кого зовсім бракує часу на догляд за дитиною,
чи хворими та на домашню роботу.
НАШУ хатню робітницю не доведеться всьому
вчити, вона знає, як створити затишок у вашій оселі:
порядок — забезпечений і вечеря для вашої родини
— вчасно приготована. НАША няня догляне за дітьми.
Для неї достатньо ваших індивідуальних побажань і вказівок.
Одноразові чи постійні послуги кваліфікованих гувернантки, няні, репетитора, сиділки, кухаря, водія, садівника, хатньої робітниці тощо
надає ЦЕНТР «КАНО» при Благодійному фонді
святої Ольги.
Хочете мати надійного і кваліфікованого помічника
на годину, день, тиждень або й рік? Звертайтесь за тел:
579-24-44; моб: (097) 935-84-37, (093)626-50-64.

Батьки і діти

Вишгород

Валентина ТИМОШЕНКО,
начальник служби у справах дітей
Вишгородської РДА
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Усиновлення в Україні визнано пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще здавна наші
прабатьки знали, що дитина не може
залишатися без сім’ї, тому близькі
родичі, друзі та знайомі вважали за
обов’язок при втраті нею батьків взяти
під свою опіку та виховувати, як власну.
Нині кожна шоста українська сім’я
бездітна, тож кількість українців, які
хочуть всиновити дитину, зростає.
Так, на Вишгородщині за останні п’ять
років 17 подружніх пар перебували на
обліку служби у справах дітей як потенційні усиновлювачі. З них уже 12
родин освітило маленьке «сонечко» —
синочок або донечка.
Насамперед для цього потрібна
згода самої дитини, котра досягла
віку, коли самостійно може висловити
своє бажання. Процедура усиновлення завжди відбувається у суді за місцем перебування.
Для того, щоб усиновити дитину,
громадяни України звертаються до
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ВИ готові бути батьками?

Усиновлення
В Україні сьогодні понад 30 тисяч дівчаток та хлопчиків (у Вишгородському районі — 54), які можуть бути усиновлені. Успішність
подальшої долі цих дітей залежить
від того, чи знайдеться родина, яка
стане для них рідною, адже щасливою дитина може бути лише в сім’ї.
Є діти. які щодня сподіваються, що
«загублені» мама і тато прийдуть за
ними саме сьогодні.

24 вересня

служби у справах дітей за місцем свого
проживання. У Вишгородському районі: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
каб. 99 (4-й поверх адмінбудинку),
тел: (04596) 56-382. Тут ви отримаєте повну інформацію: які документи
необхідно надати, які умови потрібні,
щоб дитина проживала у цій родині
(здорові та забезпечені батьки, наявність житлової площі), а також станете
на облік. Щоб знайти рідну за духом
дитину, претенденти на всиновлення
мають право звернутися по допомогу
у будь-яку іншу службу у справах дітей,
Усиновлення стосується не лише
дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
державних дитячих закладах. У повторних шлюбах батьків теж може виникнути питання усиновлення дітей
одного з подружжя. Із цим теж необхідно звертатися до нас.
Усиновлювачами можуть бути як
подружжя, так і одинока особа. Вікових обмежень для кандидатів на усиновлення немає, нещодавно Верховна
Рада України внесла відповідні зміни
до Сімейного кодексу).
Іноземці, які хочуть усиновити дитину/кількох дітей, мають перебувати на
обліку у Державному департаменті
з усиновлення та захисту прав дитини (м. Київ, вул. Десятинна, 14,
тел: (044) 278-52-32). Департамент
дає направлення в ту службу, на обліку
якої перебуває дитина, обрана ними із
загальноукраїнського банку даних.
Братів і сестер не можна розлучати. Тож усиновлювачам, які вподобали
одного з них, доведеться всиновити
усіх (виняток — діти, які з народження
перебували у різних місцях або ті, що
мають вади здоров’я).
Новонароджену дитину можна взяти під опіку з народження, а всинови-

ти — з двомісячного
віку, якщо є відповідна,
нотаріально завірена
заява біологічних батьків, що вони не заперечують проти усиновлення.
Звісно,
найкраща адапатація у найменших дітей. Але й
старшенькі теж мріють
про СВОЮ родину, чекають на ЛЮБЛЯЧИХ
маму і тата, яких ніколи не замінить жодний
дитячий заклад.
У родини з усиновленими дітьми можуть
бути ризики: дитина
має сформовані навиУсиновлені діти з дитбудинку «Любисчки і звички, «досвід»
ток» із своїми батьками
проживання у родині
чам:
з проблемами. Тому
* одноразова грошова допомога
майбутнім батькам треба запастися
при
усиновленні дитини у розмірі,
неабияким терпінням і підібрати індивідуальний підхід. Втім, це ж саме від- як при народженні першої дитини
бувається у будь-якій родині з рідними (при усиновленні двох і більше роздітьми. Тож головне — вирішити, чи мір допомоги не змінюється);
* надання відпустки по догляду
готові ви бути батьками.
Таємниця усиновлення в Україні за дитиною до досягнення нею триохороняється законом. Біологічні бать- річного віку;
* надання одноразової оплаки практично не знають, хто всиновив
чуваної відпустки тривалістю 56
їх дітей і де вони зараз мешкають.
Із моєї практики, жоден із всинов- календарних днів без урахуванлених дітей шкільного віку ще не по- ня святкових і неробочих днів (при
вернувся до кровних родичів, і вони в усиновленні дитини віком старше
свою чергу не розшукували власних трьох років);
* надання щорічної оплачуваної
дітей. Не було й повернення усиновлевідпустки тривалістю 10 календарних їх новими батьками.
Якось сусіди розказали усиновле- них днів.
Крім усиновлення, є й інші форми
ній дитині, що вона нерідна. Але її ревлаштування
дітей, які залишились без
акція була цілком очікуваною для нормальної сім’ї: «Це мої мама й тато, і я батьківського піклування: прийомна
сім’я або дитячий будинок сімейного
їх люблю».
Державні гарантії усиновлюва- типу. Про це буде далі.

Реп’яхи з чужого болота
Щоб виростити справжню Людину, треба докласти чимало сил і вміння, повсякчас тримати в
полі зору долю власної дитини.
Леся ЛАСКАВА
Хіба нормально, щоб син у 14 років обзивав матір
найбрутальнішими словами, пиячив, курив і взагалі
жив як заманеться? І найбільша вина тут неньки —
надто довго чадо було для неї лише обожнюваною
лялькою, якій все прощалося і дозволялося. Потурання капризам, невимогливість і дали негативні наслідки.
Можна зрозуміти бажання зробити все, щоб дітям
жилося краще. Але ощадні книжки і шикарно обставлені квартири залишають дитячу душу порожньою.
Надбане чужою працею не ціниться. Закономірно, що
у дитини виникає запитання: для чого вчитися, коли
можна споживати готове?
Не привчаємо дітей трудитися, адже навчання —
то постійна, наполеглива праця. Нашим дітям нікуди
докласти рук. І вчитися немає стимулів.
У місті домашні клопоти в основному лягають на
плечі дорослих. Усі умови, щоб училися та набиралися розуму. На жаль, вони набирають лише реп’яхів з
чужого болота. «Виховують» телевізор, комп’ютер і

Увага!
Тривала суха погода, бездощів’я погрожують
нашим зеленим друзям – лісо-парковим зонам,
де люблять проводити свій вільний час мешканці
району.
Телефонограму голови Вишгородської РДА Олександра Приходька у зв’язку з становищем, що склалося, направлено головам виконавчих комітетів місцевих рад, керівникам лісових господарств, начальнику
Вишгородського РВ ГУ МВС України у Київській області, засобам масової інформації.

Два погляди на
одну ситуацію

музика до отупіння, «допомагають» формувати особистість безідейні фільми, особливо зарубіжні. Картини «красивого життя» бездумно копіюються, часто
калічать людину на все життя.
Що можна говорити про шкідливість, наприклад,
куріння, коли цигарковий дим обкутує ледь не всіх героїв цих картин, коли «сучасна» жінка чи дівчина димлять не гірше чоловіка.
У 13-14 років світогляд ще не сформувався, а копіювати так легко. І одяг, і зачіски, і поведінку. Багато
в чому деякі дівчата не поступаються хлопцям. Спотворене поняття чистоти і святості стосунків, забуті
сором’язливість і скромність, які завжди були еталоном жіночності.
Отож і «кайфують» у цигарковому чаду та ще з
склянкою кількаградусної отрути. А це ж майбутні хранительки домашнього вогнища, господині і матері!
І винні в цьому батьки, які оплачують дорогі розваги своїх неповнолітніх дітей, відкупляються грішми
за упущення у вихованні.
Звичайно, не можна огульно чорнити все і всіх. Є у
нас хороші і юнаки, і дівчата: серйозні, вдумливі, старанні. А куди подіти отих — несерйозних! Треба спрямувати зусилля школи, сім’ї, громадськості, щоб не
поширювалася серед наших дітей злоякісна пухлина
бездуховності та інфантильності.

Лежачего бьют,
чтоб вставать научился

В садике — не дерись. Лежачего не бьют. По голове не бить. В пах, глаза — бить нельзя. Не трогай
его за горло. Веди себя тихо. Не бегай.
В школе — не вертись, не разговаривай на уроке. На перемене — по коридорам не бегай. Снова не
дерись, что это у вас за игры…
Віктор Задоянний (Мовою оригіналу)
Кого мы так вырастим? Воина? Или ботана, что-то
знающего, но не приспособленного к жизни?
Учителя боятся ответственности за разбитый нос
или, не дай Бог, сломанную руку. Потому — запрет.
Мальчик — это воин. И агрессия накапливается,
пока не выстреливает в виде ЧП, того, которого так боятся учителя и администрация школ.
А как иначе? Посмотрите, как играют щенки, котята.
Играют, чтобы научиться, а не победить.
Может, пора в школах учить, как играть в бой. Медленная скорость. Защищать глаза и пах. Добивать лежачего — обозначая удары…
Может, тогда в обществе появится больше людей,
умеющих отвечать за свои поступки. Взрослых, а не
мальчиков, ждущих, когда придёт дядя с конфеткой.
Или ремнём…

Перш ніж увійти до лісу…
У ній ідеться про те, що зараз – у період пожежної небезпеки — категорично забороняються відпочинок у лісі, розведення вогнищ з відкритим вогнем
у лісових масивах та в місцях залягання торфу, випалювання сухої рослинності, бур’янів, смітників на
присадибних ділянках, користування піротехнічними
засобами під час будь-яких урочистостей. Найменша
іскра може завдати непоправної шкоди флорі і фауні
регіону.
На території району розташовані великі лісові ма-

сиви ДП «Київська лісова науково-дослідна станція»,
Вищедубечанського та Димерського державних лісогосподарств, Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства, керівників яких
зобов’язано — вести постійне спостереження щодо
виявлення осередків лісових та торф’яних пожеж, поновити панно, плакати, аншлаги протипожежної тематики на в’їзді до лісу.
Будьмо обережними і уважними! Збережімо зелену красу навколо себе!
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Календар

Цей день в історії
24 вересня – Всесвітній день боротьби
із захворюваннями серця
1960 — у США спущений на воду перший
атомний авіаносець «Ентерпрайз»
1970 — міжпланетна станція «Луна-16» доставила на Землю місячний ґрунт
1989 — Папа Іван Павло ІІ привселюдно
приніс вибачення Галілею й повернув йому
«право бути законним сином церкви»
1996 — підписання Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань
1998 — у Ліоні (Франція) уперше проведена операція з трансплантації руки людині
2004 — під час президентської виборчої
кампанії в Україні в Івано-Франківську було
вчинено «яєчний замах» на Віктора Януковича
Іменини: Герман, Дмитро, Ія, Сергій, Федора
25 вересня – День машинобудівника,
Всесвітній день моря
1818 — англійський лікар Джеймс Бландел
провів першу в світі операцію з переливання
крові від людини до людини
1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай,
який з’єднав Чорне та Північне моря
Іменини:
Автоном,
Семен,
Федір
26 вересня – Європейський день мов
1580 — англійський пірат Френсіс Дрейк
завершив друге у світі кругосвітнє плавання
1960 — Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії ООН (4 години 29 хвилин)
1995 — Україна прийнята до Ради Європи
2001 — День народження польської Вікіпедії
Іменини: Валеріан, Ілля, Корнилій (Корній), Леонтій, Лук’ян, Петро, Юліан
27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього, Всесвітній день туризму
1825 — в Англії пущений в експлуатацію
перший у світі паровоз
1885 — у Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут — перший у Російській імперії вищий технічний навчальний
заклад
1977 — розпочала працювати Чорнобильська АЕС імені Леніна — перша атомна станція на території України
28 вересня
1618 — у Брюсселі відкритий перший у світі
ломбард
Іменини: Йосиф (Йосип, Осип), Максим,
Микита
29 вересня
1793 — в англійському спортивному журналі вперше згадано про гру в теніс
1916 — Джон Рокфеллер став першим у
світі мільярдером
1926 — закрита для паломників і проголошена музеєм Києво-Печерська Лавра
1938 — засуджений до страти український
письменник, бандурист Гнат Хоткевич
1941 — нацисти почали масові знищення
людей у Бабиному Яру
Іменини: Людмила, Віктор
30 вересня – Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек,
Всеукраїнський день всиновлення, Міжнародний день Інтернету
1472 — в Майнці Йоганном Гутенбергом
надрукована перша книга — Біблія
1846 — у Чарльстоні (США) при видаленні зубів доктор Мортон уперше використав
анестезію — ефір
1882 — в американському містечку Епплтон (штат Вісконсін) на річці Фокс запрацювала перша в світі гідроелектростанція
потужністю 12,5 кВт
1902 — запатентований штучний шовк —
віскоза
1928 — англійський мікробіолог Александер Флемінг оголосив про винахід пеніциліну
1929 — англійська служба Бі-Бі-Сі вперше
провела телетрансляцію
1942 — у Краснодоні створено підпільну
комсомольську організацію «Молода гвардія»
Іменини: Віра, Надія, Любов, Софія, Зинон
(Зенон), Ілля

Дата

Вишгород

Почуємо один одного
Ви народились у світі звуків і, напевне, мало задумувались про людей, які живуть у світі вічної тиші.
І вам важко уявити, що людина не може чути того, що
для вас повсякденне: шелест листя, шум дощу, щебетання птахів, сміх дитини.
Київська обласна організація глухих (УТОГ)
А таких людей у світі дуже багато. Тільки у Вишгороді
та Вишгородському районі їх мешкає 38. 16 — діти-інваліди зі слуху, і вони прагнуть жити повноцінним життям із
чуючими людьми.
Для вирішення проблем нечуючих створена Київська
організація глухих (УТОГ), яка має статус неприбуткової
громадської інвалідної організації. Вона здійснює свою
діяльність серед глухих громадян м. Києва та Київської

Благодійність

області, а також надає їм допомогу в професійно-трудовій
та соціальній реабілітації, у підвищенні загальноосвітнього професійного й культурного рівня, в отриманні максимуму інформації для розширення їхнього світогляду.
Для посилення соціального захисту інвалідів щороку,
в останню неділю вересня, відзначається Міжнародний
день глухих. Тому Київська обласна організація УТОГ
звертається до небайдужих, активних громадян з проханням — стати спонсором проведення заходів серед глухих
і надати фінансову допомогу — для проведення Міжнародного дня глухих, і не тільки в цей день.
Благодійний внесок ви можете перерахувати:
Київська організація УТОГ
Розрахунковий рахунок № 26006000027062
в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, код 03973016.
Завчасно вам вдячні.

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек

Храм знань в очікуванні читачів
районна, міська та обласна. Журналів же давно не передплачують — у бюджеті коштів обмаль, грошовитих
спонсорів на обрії не видно.
Становище, що склалося, непокоїть і керівництво відділу культури, і самих бібліотекарів. Галина Парисівна
Марія КУЗЬМЕНКО
Дмитренко — ветеран бібліотечної справи, завідуюча
ФОТО автора
відділом обслуговування, невелику кількість читачів називає прикметою часу, коли від книг усі дружно кинулиБагдадський халіф Візир-ас-Сахід тисячу років тому ся до Інтернету, де можна прочитати будь-яку новинку.
створив бібліотеку, яка нараховувала 100 тисяч книг. «Ось тільки руками не відчуєш тепло книги, очима не поЗначну частину свого
бачиш літери і не піджиття халіф провів у війкреслиш те, що зачеськових походах. А за
пило за душу», — каже
ним завжди йшов каравона. — Віртуальний
ван з книгами. Причому
світ привабливий, але
верблюди рушали за потакий байдужий».
рядком літер у алфавіті
І згадується вели(своєрідний каталог), і
кий Пушкін, для якого
караванники-бібліотекарі
книги були найвірнішвидко знаходили пошими друзями. З ними
трібну книгу.
він попрощався на
Бібліотека Карфагену
смертному одрі, як з
нараховувала понад мільживими істотами.
йон рукописів. У Київській
Але то було сотні
Русі книги складали у пороків тому, а сьогодгреби — так вони краще
ні Галину Парисівну
зберігалися.
Найбільш
найбільш «просунуті»
цінні приковували ланчитачі-учні просять за
цюгом. Перша бібліотека
живі гроші переповібула заснована Яросласти зміст роману Стенвом Мудрим при Софійдаля «Червоне і чорАнатолій Хацаюк читає улюблену книгу в Інтернеті
ському соборі у Києві.
не», а старшокласники
Сьогодні бібліотека є
приходять за якимось
майже у кожному великому селі району (де є сільрада). У Макаром-Чудаком та Алкашем, плутаючись у відомих
Вишгороді їх дві — дитяча і для дорослих. Остання потіс- горьківських творах «Челкаш» та «Макар Чудра». Просять
нилася, і тепер обидві розташовані в одному приміщенні, дібрати літературу для реферата про батька Махна, відщо, на думку фахівців і читачів, дуже зручно. Книжковий мовляючись від брошури з такою ж назвою зі словами:
фонд — до 100 тисяч примірників. Є навіть відділ, де збе- «Мені треба про Махна, а не про його батька». Або «Парігаються раритети.
лату номер шість» Чехова називають планетою, а «Війну і
Для зручності його Величності Читача — нічний або- мир» не читають, а «ксерять».
немент — за 2 гривні можна взяти книгу на ніч. Є тут
Цікавинки
куточок «Дієта для гурманів» для любителів детективів,
куточок для сімейного читання з м’яким диваном, іграшУ 1915 році в одну з англійських бібліотек повернуками для малечі та добіркою дитячої літератури. Можна
ли книгу, яку протримали 43 роки, а в бібліотеку Кембпосидіти в Інтернеті за 5 гривень на годину, зробити ксериджського університету книгу повернули через… 300
рокопію.
років.
Але бібліотекам, як і всім бюджетним установам, сьогодні важко — нових видань буквально крихти. На нові
Найбільша книга «Пантеон англійських героїв»
книги доводиться тепер заробляти самим. Утім, всю гонадрукована у Лондоні 1832-го року. Її висота — 5,7 м.
тівку, що отримують, здають до відділу культури. А там
розмір літер — 15 см.
вирішують, що нагальніше: нові книги та настільні лампи
Найменша книжка «Муравейчики» видана у Японії
чи оплата за тепло- та енергоносії. У холодній, погано
в 1980 році. Ширина і довжина — 1, 4 см.
освітлюваній бібліотеці читач навряд чи висидить й кілька хвилин.
Як прищепити юним якщо не любов, то хоча б інтеГоловне ж, кого бракує бібліотекам, — читачі. За ста- рес до книги, як примусити читати змалку? Тисячу порад
тистикою, їх 3750 лише у бібліотеці для дорослих. Якщо дадуть вам педагоги, психологи, соціологи, бібліотеподілити на кількість мешканців міста, то послугами біблі- карі. І якщо дослухатися хоча б до кількох з них, може, і
отеки користується лише кожний п’ятий вишгородець. станеться диво — і юне творіння захоче не перегорнути
Є читацькі династії — Максимюки, Пироженки, Голоти, листки книги, а зрозуміти її зміст.
Орешченки, Христичі, Бабичі — читають у цих родинах і
Принаймні заради цього і працюють бібліотекарі, яких
старі, і малі. Вдячні читачі облаштували в бібліотеці цілу справедливо називають зберігачами багатств людських.
оранжерею кімнатних квітів — піднімаєшся сходинками і
До речі, місцеві письменники, літератори, журналісти
почуваєшся, наче у ботанічному саду. Взимку майже мі- прагнуть провести презентацію своїх книг саме у районсяць палахкотять на вікнах різдвяники — їх теж принесли ній бібліотеці — відбулося вже 18 таких заходів. Стільки
читачі.
ж нових творів отримала бібліотека у дарунок. Між тим,
Палких прихильників бібліотеки не так вже й багато. тут немає книжок відомих українських авторів, а останній
Принаймні вихідного дня сюди зайшло до десятка лю- роман Ліни Костенко «Записки українського самашеддей. А любитель періодики, постійний відвідувач Ана- шего» не читали й ті бібліотекарі, хто добре обізнаний з
толій Хацаюк поскаржився на те, що з газет є тільки її творчістю.
Бібліотеку називають притулком мудрості. А в
Древньому Єгипті і зовсім фантастично — аптекою
душі. Книгами там користувалися лише фараони,
жреці храмів та єгипетське панство.

КОЛО жінки

Вишгород

24 вересня

ВИШГОРОДСЬКА ПОКРОВА врятує світ...
Фестиваль сакральної та народної хорової музики „Вишгородська
Покрова” вже став знаковою подією в культурному житті України. Організатори цього свята усвідомлювали, яку високу місію має взяти на
себе кожен, обраний долею жити у
Високому граді, в місті мудрої княгині Ольги.
Софія Майданська,
заслужений діяч мистецтв
України, член НСПУ

крального змісту аматорськими хоровими колективами намагалися пустити
в небуття. Їх місце захопили твори Ісаака Дунаєвського, і чим більше люду
гноїлося в ГУЛАГах, тим величніше
гриміло з великих „лійок” громадського радіо: „Я другой такой страны не
знаю, где так вольно дышит человек...”
Інститутом
мистецтвознавства,
фольклору та етнографії НАН України видано чимало томів, де зібраний
український фольклор. І чільне місце
в тих томах займають календарно-обрядові пісні, бо жодне зерно не лягало
в українські чорноземи без ритуальної
пісні. Коли ми втратили через заборони виняткову культуру культової обрядової пісні – єдиновірний культ Рідної Землі-Матері, то почали втрачати і
плодючі, унікальні українські чорнозе-

Ще Павло Алепський, син Антиохійского патріарха Макарія, побувавши в
Україні і почувши хоровий спів, захоплено зазначає в хроніці XVII століття,
що він „радує душу і зцілює від печалі... він іде від серця і виконується ніби
з одних уст. Козаки
пристрасно люблять
нотний спів, ніжні і солодкі мелодії”. Після
своєї подорожі Україною у 1764 році свої
враження від хорового
співу залишає Гербіній: „Псалми та інші
гімни там співають
різноманітним
способом, зберігаючи істинно народну мову...
Простий народ у них
розуміє, що співає
клір... тому, поєднуючи свої голоси, співає
з такою злагодженістю, що відчуваєш себе
ніби в Єрусалимі, бачиш образ і дух первинної християнської
церкви.”
(Herbinius
J.Religiosae Kyoviensis.
cryptae sive Kyovia subХористи. Фрагмент ікони із Ситихова. XVII ст.
terranea. -.Jena, 1675.
- P.154)
На початку ХХ ст., коли на короткий ми, і тепер лише питання часу, коли їх
час Україна здобула незалежність, на- заберуть у „ясир”...
віть у перше десятиліття радянської
Така ж доля чекала і нотні бібліовлади, яке тепер називаємо „Розстрі- теки, де в гетьманських книгозбірнях,
ляним Відродженням”, інтерес до хо- монастирях і колегіях зберігалися унірового співу не спадає, він одержує кальні хорові партитури. Чимало з них
потужний імпульс саме в бажанні ви- було знищено разом із церквами та
конувати сакральні хорові твори. Тоді в священиками. Та чимало залишилося.
аматорських хорах поруч із юним авто- Тепер на кожному „Музик-фесті”, на
ром „Сонячних кларнетів” Павлом Ти- кожній хоровій асамблеї ми відкриваєчиною міг стояти молодий робітник чи мо все нові й нові шедеври партесноселянин, як було це в капелі К. Стецен- го хорового співу мазепинської доби
ка. Для них писали шедеври духовної українського бароко.
музики й М. Лисенко та М. Леонтович.
Однією з перших почала досліджуА легендарний хор О. Кошиця підкорив вати цей унікальний пласт української
цілий світ; завдячуючи цьому „аматор- музичної культури доктор мистецтвозському” хорові, наш український „Ще- навства Олександра Цалай-Якимендрик” в обробці М. Леонтовича, набув ко. Її монографія „Київська школа мупланетарного значення, і його тепер зики ХVII століття” стала справжньою
вважають своїм, як в Америці, Європі, сенсацією в музичному житі столиці.
Австралії, так і на африканському кон- Пише авторка „О пінії Божественном”
тиненті...
і про закони хорового співу XVII ст., поУ часи войовничого атеїзму багато- силаючись на трактати і „Граматику
вікову традицію виконання творів са- музикальну” Є. Славинецького, М. Ді-

Допоможіть
Їй лише нещодавно виповнилось 50. Квітуча жінка мала б відпочивати на пенсії, турбуватися про рідних та близьких. Але останні сили Тетяна віддає нерівній боротьбі з
хронічною недостатністю нирок, ускладненої діабетом, майже пов-ною втратою зору.
Не знає спокою і сім’я, де чоловік, двоє синів думають лише про те, де взяти кошти на
операцію, на ліки, на черговий діаліз, який
висмоктує енергію, вкладає на тривалий
час у ліжко, але дає шанс жити.
Редакція газети «Вишгород»

лецького та їхніх послідовників.
У часи гетьманщини Божественний спів визначав загальний, високий
рівень культури українського народу,
що не раз засвідчували відомі, імениті
мандрівці зі Сходу і Заходу.
Сьогодні ми чуємо не один професійний, високотехнічний хор, вони з
блиском виконують духовні концерти
Бортнянського, Березовського, Веделя. Та, по правді сказавши – це не
хори, а скоріше хорові ансамблі, де на
сцені набереться ледве двадцять „колядників”.
Останній із могікан, що на генному
рівні зберіг культуру роботи з великими хоровими капелами, – професор П.
Муравський. Залишається загадкою,
як за чотири роки „отара” студентів у
нього перетворюється в хор ангелів,
де кожне слово, кожен
звук — ніби з Божих уст!
Професійні хормейстери,
очільники відомих хорових
колективів кажуть, що все
це вони давно знають...
тільки, шкода, попри звання, титули і високі ставки,
у них Божественного співу
не виходить...
Наші посестри, Литва
і Латвія, здавна, ще в нетрях СРСР, розчищали
Співочі поля, старше покоління пам’ятає, як збирався, а може, збирається
ще й досі мільйоноголосий
хор, щоби з піснею послати до Небес свою Віру, Надію, Любов...
І сьогодні літописний
Вишгород може стати центром, де оживуть замулені
джерела прадавньої народної хорової культури,
де могутні два крила —
народний та академічний
спів — наблизять нас до Бога, де ми,
нарешті, усвідомимо, що „Споконвіку
було Слово, а Слово в Бога було, і Бог
було Слово” (Євангеліє від Івана).
Бачу на березі Дніпра княжий Вишгород і велике Співоче поле – чудо
людського генія; бачу аматорські хори,
що з’їхалися з усього світу на найпрестижніший фестиваль
народної та
академічної сакральної хорової музики; бачу мільйонний здвиг, до якого
колись Й. Ф. Шіллер звернувся із закликом:
„Обіймітесь, міліони,
Поцілуйтесь, мов брати,
Вічний Отче доброти,
Дай нам ласки й охорони!..”
Та тепер, пліч-о-пліч
вони вдячно співають:
„Боже Великий, Єдиний,
Нам Україну храни..”.
І «... Їхній спів іде від серця і виконується ніби з одних уст...»

Тетяна має жити
Нічого у світі немає дорожче за
життя. Ще вчора Тетяна працювала
на відомому у районі підприємстві
«Хенкель Баутехнік Україна», була
кращою його працівницею, відзначена грамотами, преміями. Навчила
рідкісній своїй професії інших у філіалах, розташованих по всій Україні.
Не шкодувала сил та енергії задля
зростання потужності заводу на етапі
його становлення. І тільки підприємство може їй допомогти зараз, адже
на операцію потрібно 100 тисяч до-

ларів. Її можуть зробити в Україні, пересадивши нирку від донора.
Подібну успішну операцію своєму
працівникові оплатило ВАТ «ДніпроГідроЕнерго» — витрати і до, і після неї.
Друзі, знайомі сподіваються на
конкретну допомогу підприємства,
його потужного профспілкового комітету, допомагають, як можуть, й
самі.
Тетяна повинна жити! Допоможемо всі разом цій чудовій, сонячній
жінці!

2011 року

13

Столиця поруч

ВАДИЛАДУ
ЩО: відкриття ПЕРШОЇ виставки молодих художниць і
скульптора (Катерина РУДАКОВА, Олександра РУДЕНКО, Яна РОЗДОБУДЬКО)
ДЕ: музей Гетьманства, м.
Київ, вул. Спаська, 16-б.
КОЛИ: 16 вересня, 18-30.
ТРИВАЛІСТЬ:
упродовж
принаймні 20 днів.
НАВІЩО: «Нас мало. Тих,
хто прагне справжнього. Ми
проти безтямних абстракцій. Ми хочемо повернути мистецтву його головну
роль – викликати емоції і
почуття.
Приєднуйтесь! Нехай нас
стане більше!»
КОНТАКТИ: тел. (044) 45255-49
Вхід — вільний

Народні рецепти

Проти нежиті

Як тільки починається нежить, покладіть на ніч до п’ят
гірчичники на пару годин, укутайте ноги фланелевою тканиною або одягніть вовняні
шкарпетки.
Потім гірчичники зніміть і
швидко походіть по кімнаті
кілька хвилин. До ранку нежиті
не буде.

Хліб відновить
волосся
М’якуш чорного хліба залити склянкою окропу, настояти
15-20 хв., інтенсивно втерти у
корені волосся і накрити поліетиленовою плівкою, обгорнути
голову рушником. Через 30 хв.
змити. Повторювати кожних
2-3 дні. Невдовзі стан волосся
поліпшиться.

Ліра
Анатолій
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Ще не зайшлись
нудним мотивом зливи,
Ще журавлиних
не було прощань,
І паморозь була
лише на сливах,
А позолота —
лиш в огні світань.
Іще природа
свій осінній подив
Не виразила
в щемних почуттях,
Ще дні чекали теплої погоди,
Ще все попереду...
Окрім мого життя.
Віктор КУЧЕРУК

Вересень
Вересневе сонце охололо,
Лиш вітри вологі загули.
Полиняло плаття на тополі,
Поруділо пасмо ковили.
Виноград у свіжій позолоті,
Наче я у ранній сивині.
Наче сили із моєї плоті
Потекли у вересневі дні.
Непомітно літо промайнуло
І безповоротно йдуть літа.
Не сприймаю осінь
серцем чулим –
Хай вона хоч двічі золота.
Відчуваю шкірою й душею,
Як життя ущільнює свій час,
Як відносить літо течією
Вересень од мене і від вас.

14

24 вересня 2011 року

Наше здоров’я

Пігулка замість
гастроскопії
За статистикою, 50%
пацієнтів гастроентеролога відмовляються від
гастроскопії через неприємну процедуру.
Вчені розробили прилад
«Конвалія». Це — одноразова пігулка (15х7 мм),
яка містить відеокамеру,
радіопередавач, батарею
і чотири джерела світла.
Єдине, що треба зробити
пацієнту, — запити пігулку
водою і чотири години не
їсти. За час перебування
у
шлунково-кишковому
тракті (приблизно вісім
годин) «Конвалія» детально його роздивиться і
надішле відеозвіт на невеликий прилад, схожий
на смартфон (під час обстеження цей прилад — у
пацієнта в кишені).
Капсула не тільки виявляє проблемні місця
(пухлини, виразки, кровотечі, поліпи), а й монтує для лікаря слайд-шоу
з основними моментами
обстеження. Найбільша
перевага капсули у тому,
що вона може зазирнути
у тонкий кишковик, який
до цього був закритий для
лікарів. Якщо до верхнього відділу — стравоходу,
шлунка — може дістатися ендоскоп, а в товсту
кишку — колоноскоп, то
центр живота залишався для лікарів недоступним. «Конвалія» успішно
діагностує на ранній стадії
пухлини тонкого кишковика, які раніше виявляли на
останній, неоперабельній
стадії.
У практичну медицину
ендокапсула надійде наприкінці 2011 року. До
речі, Конвалія — прізвище
лікаря-гастроентеролога
з групи розробників нового приладу.

Знай наших!

Спосіб життя

Вишгород

Успішний старт в обласній першості
Вдало стартували у змаганнях обласної першості з футболу підопічні
Олександра Черкая з «Чайки»-ДЮСШ
(гравці 1998 р. н.)
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ
У зустрічі з ровесниками ФК «Тетерів»
з м. Іванкова наші земляки впродовж усієї гри мали незаперечну перевагу, про
що свідчить і кінцевий результат — 6:0
на користь вишгородців. Влучними ударами у ворота суперників відзначились:
Михайло Черниш (тричі), Артур Бородушко (двічі) та Ігор Лущан.
Успішним був виступ цієї команди і в
принциповій грі першості м. Києва з ФК
«Троєщина». Адже обидва колективи вирішують одне завдання — збереження
прописки у вищій лізі.
Гра проходила на вишгородському

стадіоні «Енергетик» за присутності чималої кількості вболівальників як нашої
команди, так і киян.
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і не виявив переможця. На влучний удар Кості Дороша гості відповіли
результативною атакою. Отже, 1:1, і юні
футболісти пішли на перерву.
Мабуть, Олександру Черкаю краще
вдалося налаштувати своїх вихованців на
другий тайм. Бо ж він пройшов за повної
переваги «Чайки», футболісти якої провели ще три «сухих» м’ячі у ворота киян.
Цією перемогою наші футболісти значно
покращили своє турнірне положення.
А от гравці «Чайки» 1999 р. н., які вирішують таке ж завдання — зберегти місце
у вищій лізі, — в цьому турі поступилися
ФК «Восход» (1:4). Єдиний гол Ігоря Вокальчука не допоміг команді завоювати
бодай одне так необхідне очко. Футболісти «Чайки» 2000 р. н. обіграли ровес-

Футбол

ників з ФК «Переможець» з рахунком 3:1.
Голи в нашій команді забили: Олександр
Буяло, Павло Гурин та Андрій Спичак.
Одноліткам з цього ж київського клубу поступилися наші наймолодші з «Чайки» 2001 р. н. (0:5).
Дещо «підвели» в цьому турі наші дорослі команди. Футболісти основної команди поступилися на виїзді ДЮСШ-15
з рахунком 0:3, а «молодіжка» мінімально (1:2) програла ФК «Київ». Єдиний гол
у вишгородців забив дебютант команди
Костянтин Саченко.

а-Фішка
У неділю 25 вересня на вишгородському стадіоні «Енергетик» відбудеться гра дорослих команд «Чайки» (м.
Вишгород) — ФК «Легіон-21» (м. Київ).
Початок — о 17:00.
Запрошуємо усіх уболівальників підтримати свою команду.

Хто вони, нинішні служителі Панацеї?
В Україні їх понад 350 тисяч. Вони
трудяться для того, щоб люди одужували швидше та потім не хворіли.
День фармацевтичного працівника
відзначається в Україні з 1999 року,
це свято припадає на третю суботу
вересня.
Вікторія ШМИГОРА

Із давніх часів люди шукали способи
лікування і поліпшення самопочуття. До
наших днів дійшли рецепти найдавніших
лікарських препаратів. Систематизовані
відомості про них містяться ще у давньоєгипетських папірусах, працях давньогрецького лікаря Гіппократа та давньоримського медика Діоскоріда.
Коли заходиш у сучасну аптеку, інколи складається таке враження, ніби
ти не у медичному закладі, де продають
ліки, а в супермаркеті з маловідомими
назвами. І ось тут без консультації кваліфікованого спеціаліста просто не обійтися.
У Вишгороді близько десятка аптек.
Більшість з них приватні, звідси, мабуть,
і такі різкі перепади цін. Звісно, банальну валер’янку та анальгін може дозво-

лити собі кожен, а от серйозніші (та ще
імпортні) ліки, антибіотики…
«Здебільшого неприємні ситуації
виникають у нічну зміну. У порівнянні з
минулими роками кількість спроб здійснення злочинів значно зменшилася.
Насамперед через те, що сильнодіючі
препарати здебільшого завозять лише
у державні аптеки, — розповідає завідуюча однієї із приватних цілодобових
аптек, — а якщо і виникає якийсь конфуз, то достатньо натиснути на «червону кнопку» — і максимум через п’ять
хвилин прибудуть працівники державної
служби охорони. А так найчастіші нічні
клієнти — із швидкої». Трапляються випадки із псевдорецептами. На наркоманів під час «ломки» не діють ніякі принципи моралі. Тому фармацевтам слід
бути обережними і толерантними, щоб
не спровокувати нестямних «пацієнтів».
Нині у повітрі запахло осінньою прохолодою і відповідно значно зросла кількість ГРЗ (гострі респіраторні захворювання), тому і найбільше користуються
попитом антивірусні та протизастудні
препарати.
У Вишгородську центральну районну
лікарню, ФАПи та амбулаторії по райо-

ну централізовано надходять ургентні
(найпершої необхідності) медпрепарати. А чи знаєте ви, що на кожного виділяється 1,3 грн на місяць? Цифра смішна.
Хай і не хворіють всі разом, але ліки для
онкохворих, недужих на цукровий діабет, бронхіальну астму коштують дуже
дорого.
Безкоштовно мають отримувати ліки
чорнобильці. Допомагає і вишгородська
районна організація Товариства Червоного Хреста України. Інвалідний візок чи
ходунки не всім родинам «по кишені». У
червонохресному медико-соціальному
центрі (м. Вишгород, вул. В. Симоненка,
5, 8-й під’їзд) їх можна взяти напрокат.
Сподіваємося, ситуація покращиться, і медпрепарати стануть доступнішими. Бо з такими темпами зростання цін
лікарі скоро практикуватимуть «ефект
плацебо» — таблеток, у яких відсутні активні інгредієнти. Пігулки виготовлені з
солі, цукру чи крохмалю, та якщо лікар
переконав пацієнта, що ці ліки допоможуть йому, то стан хворого з часом поліпшується. Як саме діє плацебо — загадка, але ясно, що під дією таблетки
організм переконує сам себе і… одужує.
Таємниці нашої психіки…

Флотське братство

Цей знімок Ольга Губіна зробила 30 липня в Петропавлівській
фортеці Санкт-Петербурга. У цей
день мічману запасу Миколі Щиголю з українського міста Вишгород
виповнилося 48 років. Іменнинику
і було доручено провести полуденний постріл, який поставив крапку
ІІІ Міжнародному автопробігу військових моряків-ветеранів.
Валерій ГРОМАК, капітан 1 рангу
запасу, Калінінград
(лист скорочено)
Екіпажі з різних міст Росії та України за два тижні проїхали через Білорусь, Калінінградську область Росії,
Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Швецію та Фінляндію. Загальний кілометраж автопробігу для тих, хто стартував і фінішував у Санкт-Петербурзі,
склав 3707 кілометрів, перехід морем
598 миль.
Автопробіг — спільна ініціатива
Всеукраїнської асоціації ветеранівпідводників,
Благодійного
фонду
сприяння ветеранам «Честь», Клубу
автомандрівників. Раніше ветерани
військово-морського флоту вже зро-

били два масштабні міжнародні автопробіги.
У 2009 році — на Червонопрапорний Північний флот за маршрутом
Київ-Сєвєроморськ. Торік автопробіг проходив під девізом «Перемогли
разом» і був присвячений 65-річчю
Перемоги у Великій Вітчизняній війні
та 100-річчю від дня народження двічі Героя Радянського Союзу, адмірала флоту Сергія Георгійовича Горшкова. Пробіг одночасно стартував з
Києва, Москви, Санкт-Петербурга
— через Харків, Донецьк, Маріуполь,
Бердянськ, Приморськ, Керч, Сімферополь, Севастополь, Херсон, Одесу
— і завершився в болгарському місті
Варна.
…Третій раз весь маршрут пройшов диспетчер «А.Е.С «Київобленерго» (колишній старшина команди
управління БЧ-2 атомного підводного
човна) Микола Щиголь з Вишгорода.
Із цього славного міста в третьому
пробігу брав участь ще один екіпаж
— працівник ВРП ЗАТ «А.Е.С. «Київобленерго» Вік-тор Остапчук з дочкою
Юлею (колишнім працівником газети
«Вишгород» — Ред.). На меморіальному комплексі у білоруській Хатині,

в Брестській
фортеці вони
разом із товаришами
поклали вінки. У польській
Гдині
зустрічалися
з
польськими
підводниками.
На
жаль, через ті
ж візові проблеми українським екіпажам довелося
об’їхати Калінінградську область Росії і приєднатися до основних машин автопробігу
в литовській Клайпеді.
Машини з київськими номерами,
з наклейками міста Вишгорода добре
запам’ятали мешканці Литви, Латвії,
Естонії, Швеції, Фінляндії. У ході автопробігу ми познайомилися з безліччю
культурних та історичних пам’яток
Лієпаї, Риги, Таллінна, Стокгольма,
Хельсінкі.
На російській землі у Кронштадті
(передмісті Санкт-Петербурга) відбу-

Полуденний
постріл здійснює
Микола Щиголь

лася чергова зустріч з юністю: ночівля на навчальному судні Балтійського
флоту «Перекоп», шикування на урочистий підйом Андріївського прапора
в День Військово-морського флоту.
У Санкт-Петербурзі зустрічали нас
чимало учасників двох попередніх автопробігів з України та Росії. Разом ми
зробили тригодинну екскурсію на катері по Неві, пройшли по набережній
лейтенанта Шмідта в День Військово-морського флоту. Ну і, звичайно ж,
згадали роки своєї служби на флоті та
флотське братство.

Вишгород
Життя

Людина
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У ритмі серця

— Побільше фруктів: яблука у будьякому вигляді, гарбуз, грейпфрути та інші
цитрусові. Раджу ввести до свого раціону
оливкову олію, морську капусту, сік столового буряка, спиртовий настій часнику.
Для людей, що працюють розумово,
обов’язкове чотириразове харчування.
Їм слід уникати відчуття голоду. Коли
нема часу повноцінно попоїсти, вгамуваРозмовляла Вікторія ШМИГОРА
ти голод можна сухофруктами.
ФОТО автора
Рекомендовано також пити в день не
менше півтора літра води, вживати циУже 35 років лікар-кардіолог Вишгобулю, часник, молочні і рибні продукти,
родської районної ЦРЛ Катерина Хомяк
брюссельську капусту, арахіс, вівсяну
сумлінно виконує клятву Гіппократа, докашу, приймати полівітамінні комплекпомагаючи пацієнтам долати недуги.
си, а кожні дві-три години відволікатися
Лікар наголошує: серцево-судинні завід розумової діяльності і робити фізичні
хворювання займають перше місце у
вправи.
світі на серед причин смерті населення
Додам, що людям з підвищеним ару промислово розвинених країнах. Мотеріальним тиском слід бути пильними
вою цифр — це приблизно 55%. Щодо
до свого здоров’я. Недарма медики каУкраїни, то ситуація у нас ще гірша. Ми
жуть: атеросклероз іде за гіпертонією, як
серед лідерів у Європі за поширеністю і
тінь за людиною. Щоб зменшити ризик,
смертністю від серцево-судинних захвогіпертоніки повинні відмовитись від надрювань.
мірного споживання солі, кави, алкого— Катерино Петрівно, про які саме
лю, уникати стресових ситуацій, постійно
недуги серцево-судинної системи
приймати відповідні ліки.
йдеться, і які основні причини їх виРозвиток атеросклерозу присконикнення?
рюють цукровий діабет, жовчо- та
— Перш за все це гіпертонічна хвонирковокам’яна
хвороби,
роба серця, ішемічна
обмінні поліартрити, знижета їхні важкі ускладненна функція щитоподібної заня: інфаркт міокарда,
лози, менопауза в жінок та
аритмії, серцева неінші. Крім того, кожному слід
достатність, інсульти,
знати свою генетику, адже
атеросклеротична еннедуги батьків можуть процефалопатія. Розвиваявлятися у нащадків.
ються поступово, часто
— Кажуть, усі хвороби
непомітно, набувають
— від нервів. Чи справді це
тривалого хронічного
так?
перебігу… А потім за— Часті стресові ситуації
гострюються. Хворобу
можуть мати вирішальне знавикликає
неправильчення у виникненні інфарктів,
не харчування (ГМО
інсультів, інших недуг. Стрес
та стабілізатори сма— це реакція організму на
ку, кольору), адинамія
будь-який, переважно не(знижена фізична акгативний, подразник: екотивність).
номічні негаразди, скрутне
Сучасна
медична
матеріальне
становище,
наука вказує на цілий
сімейні чвари, розумове чи
комплекс причин виникМедична сестра Надія Софійчук (38 років у Вишгородській ЦРЛ)
фізичне напруження, втому.
нення і розвитку серцета лікар-кардіолог Катерина Хомяк
Наукові дослідження свідво-судинної патології.
чать: стрес на роботі підвиВ їх основі чільне місце
посідає атеросклероз: ураження внутріш- слідкувати за собою. Контролювати ар- щує ймовірність прогресування серцевоньої поверхні артерій жировими нашару- теріальний тиск (норма 120/70, частота судинних захворювань у два рази, стрес
ваннями, так званими бляшками, відкла- пульсу 60-80 ударів за хвилину), вагу (у удома — в півтора-два рази.
Щоб не дозволити стресовим факданням солей, розростанням сполучної жінок округлість талії до 80 см, у чоловіків
тканини, нерідко — виникненням тромбів. до 100 см), рівень холестерину та глюко- торам негативно вплинути на здоров’я,
необхідно, починаючи з молодих літ,
Як наслідок, артерії звужуються і, відпо- зи в крові.
відно, зменшується кровопостачання.
— Недарма кажуть: «Ми є те, що ми виховувати в собі силу духу, спокійно й
упевнено долати труднощі, усвідомлююЦей процес починається в 20-25-річ- їмо…»
ному віці і довго проходить безсимптом— Якби кожна людина жила за прин- чи, що вони неодмінний елемент нашого
но. Лише коли просвіти судин зменшу- ципом: «Мені не хочеться того, чого мені існування. Переконливо раджу мислиються на 50-70 відсотків, хворий відчуває не можна», то проблем зі здоров’ям ти позитивно, відганяти від себе гнітючі
стенокардичний біль, задишку, розлади було б набагато менше. Харчування — думки і вчитися отримувати насолоду від
серцевого ритму, запаморочення, погір- один із головних чинників, що впливає життя, бо воно — прекрасне.
— Що у видужуванні залежить від
шення пам’яті, послаблення розумової на здоров’я. Отож наш раціон має віддіяльності, біль у гомілках при ходьбі. І як повідати енергетичним затратам і бути лікаря?
— Генетична схильність (25 %), далі
би це страшно не звучало, якщо несво- збалансованим. Не менше 400 грамів на
єчасно звернутися до лікаря, у пацієнта добу в ньому мають становити свіжі ово- фактор способу життя, шкідливі звички
знижуються шанси дожити до старості.
чі та фрукти. Необхідно вживати м’ясні (25 %), 12,5 % — неправильний підхід до
— Аби діагноз «атеросклероз» не й молочні продукти з низьким вмістом дієт, іще 12,5 % займає стан довкілля. І
звучав, як грім з ясного неба, кожно- жиру, обмежувати споживання рафіно- так у сукупності — 75 %, які залежать від
му не завадить знати причини цього ваної їжі, цукру, солодощів, борошняних потенційного пацієнта. Тому, якщо люзахворювання і як його уникнути.
виробів. Незбалансоване харчування і, дина приходить до лікаря із вищезазна— Це хвороба цивілізації. Безпосе- як наслідок, зайві кілограми вкорочують ченим «багажем», — від медицини залередньою причиною атеросклерозу є під- вік людини. Малорухливий спосіб жит- жить близько 25 % успішного лікування.
вищений рівень холестерину в крові та тя призводить не лише до надлишкової Решта — від вас.
— Дякую за розмову. Що б Ви попорушення співвідношень його фракцій: маси тіла, а й до посилення атеросклезменшення рівнів так званого корисного ротичного процесу. Регулярна ранкова бажали нашим читачам?
— Звісно, щиро зичу всім міцного
і збільшення поганого холестерину. По- зарядка, ходьба чотири-шість кілометрів
ловина холестерину в організм людини три-чотири рази на тиждень — повинні здоров’я. Треба, щоб люди усвідомлюванадходить з продуктами харчування тва- бути невід’ємною складовою життя кож- ли, скількох болячок можна було б уникнути, якби ми змолоду навчилися уважно
ринного походження, друга половина — ної людини.
І не забувайте про воду. Факти свід- ставитися до свого організму і дбати про
синтезується у печінці. Найбільше його
у свинячому, яловичому та пташиному чать, що довгожителями є ті, хто постійно нього.
Нехай ваші серця б’ються у ритмі
жирі, субпродуктах, маслі, яйцях, твер- п’є чисту джерельну воду.
— Які продукти корисно вживати здорового способу життя, а оберегом
дих сирах; надлишок у раціоні людини
здоров’я буде спілкування з природою.
продуктів тваринного походження «спри- для зниження холестерину?
Хвороби молодіють і нахабніють,
усе активніше атакуючи людей різного віку і соціальних станів. І причин
цьому вистачає. Тут і стан навколишнього середовища, і стреси, і нездорове харчування. Усе це не може не
турбувати медиків.

яє» атеросклеротичному процесу.
Хорошим фактором є те, що нині у
Вишгороді популярний велосипедний
спорт і активний спосіб життя. Адже це
нормалізує рівень холестерину.
— Яка нині ситуація із серцево-судинними недугами у Вишгороді?
— Ситуація невтішна. Близько тридцяти відсотків жителів Вишгорода потребують постійного лікування. Найчисленніша група — хворі на гіпертонічну
хворобу. Безпечне протікання гіпертонічної хвороби залежить від здатності людини акуратно підтримувати рівень тиску на
фоні здорового способу життя та постійної медикаментозної підтримки.
— Чи впливає спадковість на
схильність до серцево-судинних захворювань?
— Звісно, ті, у кого в родині хворіють
серцево-судинними недугами, мають
пряму схильність до цих хвороб. Якщо
молода людина, маючи дідуся, в якого
був інфаркт, палитиме, вживатиме алкоголь, то ймовірність захворювання
збільшується у шість(!) разів. Культура
розумного ставлення до здоров’я формується у сім’ї. Потрібно хоча б раз на
рік проходити обстеження та самостійно
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Допоможіть
опізнати
У Вишгороді, Нових Петрівцях, Ровжах і Димері
поховані неопізнані люди,
яких, можливо, розшукують рідні.
Райвідділ міліції
1.
Невідомий
чоловік,
труп якого було виявлено
09.08.2007 року поряд із харчовим блоком Вишгородської
ЦРЛ (вул. Ю. Кургузова, 1).
Прикмети: вік на вигляд
— 60-65 років, довжина тіла
— 165 см, волосся світле
пряме. Був одягнений: светр
вовняний бузкового кольору,
футболка синя з малюнком,
штани сіруватого кольору напіввовняні, майка бавовняна захисного кольору, труси
синтетичні синього кольору,
на лівій нозі чорна синтетична шкарпетка, права нога
обв’язана чорним поліетиленовим пакетом.
Особлива прикмета: пальці
правої ноги відсутні, культя
вкрита сітчастою пов’язкою
2.
Невідомий
чоловік,
труп якого було виявлено
27.05.2009 року в с. Нові Петрівці біля військової частини
«Барс».
Прикмети: вік на вигляд —
35-45 років, зріст — 180 см,
обличчя овальне, волосся
світле пряме.
Був одягнений: труси сірого кольору, на шиї ланцюжок
із хрестиком (метал світлого
кольору).
3. Невідомий чоловік, обгорілий труп якого було виявлено 22.10.2009 року в с.
Демидів у лісосмузі поблизу
високовольтної лінії.
Прикмети: вік приблизно —
40-45 років, зріст — 170 см,
окружність голови — 56 см,
розмір ноги 28.
Був одягнений: синя котонова куртка, сині джинси, чорні шкіряні туфлі.
Особлива прикмета: на правому передпліччі татуювання
у вигляді вимпелу з надписом
«HUNGERY».
4.
Невідомий
чоловік,
труп якого було виявлено
19.09.2009 року поблизу Київського водосховища недалеко від с. Ровжі.
Прикмети: на вигляд — 3545 років, довжина тіла — 167
см, довжина ступні — 27 см,
окружність голови — 56 см,
волосся коротке довжиною
до 3-4 см світло–каштанового
кольору.
Був одягнений: спортивна куртка (довжиною до пояса) темно-синього кольору з
надписом «Адідас», джинсові
брюки темно-синього кольору з надписом «DREAM jeans
wear», футболка темно-сірого
кольору, шкіряні кросівки чорного кольору з написом «Bottaras», труси синього кольору
з написом «Doremi».
Особлива прикмета: татуювання у вигляді «еполета» під
яким зображено людський череп, на лівому плечі.
Просимо читачів газети
«Вишгород» допомогти в
опізнанні. Контактні тел:
102, (04596) 22-065.
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ЗОШ №1

«Олімпійське лелеченя»

У суспільстві сьогодні досить активно обговорюється питання про
те, чим живе сучасна молодь, чому
все рідше молоді люди виявляють
інтерес до фізкультури…
Алла КІЧА, Світлана ШКОДА,
батьківський комітет
6-а класу ЗОШ № 1
ФОТО — Олександр БОРИСЕВИЧ,
спеціально для «Вишгорода»
Як переконати сьогоднішніх юнаків
і дівчат у корисності занять фізичною
культурою, необхідності вести здоровий спосіб життя?
Скоріш за все, зробити це можна
лише за умови серйозного і творчого

підходу до цієї справи.
Так, минулого тижня у Вишгородській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 відбувся День
здоров’я. Учні всіх класів готували цікаві малюнки, плакати; на класних годинах пропагували здоровий спосіб
життя.
Учитель фізичної культури Микола
Самсон підготував і провів олімпійський урок у рамках Всеукраїнського
заходу серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя», засновником та
ініціатором якого є Національний олім-

пійський комітет України. Урок був
творчий і досить нестандартний… На
території школи відбулися «Малі Олімпійські ігри» (змагання серед учнів 6 – 7
класів). Уся школа із захопленням спостерігала, як пронесли «олімпійський»
вогонь кращі спортсмени. Символ
п’яти континентів – олімпійські кільця,
які винахідливі дівчатка 6-А класу зробили з різнокольорових гімнастичних
обручів, олімпійська присяга, і вікторина – усе було пронизано олімпійським
духом.
Самі ж змагання – це традиційні для
Олімпіади дисципліни: вправи на влучність, естафета, біг, стрибки, вправи
з м’ячем… Команди змагалися наполегливо і вправно, а перемогу у чесній
боротьбі вибороли учні
7-А класу, ІІ місце посіла
команда 6-А, ІІІ — учні 6-Б
класу, а 7-Б посів ІV місце.
Та головне – діти проявили почуття дружби та
взаємодопомоги, солідарності, творчість. Скільки
радості було в їхніх очах,
скільки емоцій, як раділи
їхні вболівальники, коли
якась із команд перемагала в тому чи іншому виді
змагань… Веселий, бадьорий настрій ще довго витав
у стінах школи і передався
усім вчителям і присутнім
батькам.
Директор школи Олег
Тимченко привітав учасників команд, вручив їм
грамоти та цінні подарунки, а також
побажав спортивного «олімпізму» і в
навчанні.
Окремо хочемо подякувати вчителю фізкультури Миколі Самсону за
створену творчу атмосферу на уроці,
за небайдужість до своєї справи та наших дітей. Чимало вихованців Миколи
Миколайовича досягли успіхів у спорті,
а школа традиційно є спортивним лідером району. Тож бажаємо йому подальших професійних успіхів та перемог. Так тримати!

Вітання

дитяче ліжко (2-8 р.)
з матрацом. 150 грн.
Тел: (097) 818-99-48
1-кімнатну квартиру
46 м2, 60 тис. у. о.
Тел: 52-145,
(067) 319-77-40

У вересні

відзначила свій день народження наша колега з ТРК «Више Град»
Ірина ВОВЧУК (14 вересня),
святкуватимуть іменини
секретар адмінкомісії виконкому міськради
Володимир Степанович СТЕФАНІВСЬКИЙ (25 вересня),
багаторічні працівники міськвиконкому
Роза Жарапівна ХОДАСЕВИЧ (27 вересня),
Маргарита Михайлівна ЛЯХ (28 вересня).
Зичимо їм невичерпної любові до життя, міцного здоров’я, гарного настрою та
заслуженої поваги від вишгородців. З роси і води вам!
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Час — річ серйозна

Стрілки не переводимо

21 вересня народні депутати проголосували за відміну практики переведення стрілок на зимовий чи літній
час, яка існувала в Україні з 1981 року.
Віднині середньоєвропейський час відставатиме від українського взимку на 2
години, влітку — на годину.
Довідка:
Вперше літній час було введено у Ве-

ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ
Почула я про Анастасію від жінки, якій вона
допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування заповіді «не нашкодь».
У перший день нашого
знайомства я запитала, чи
не може вона допомогти
жінці, у якої зник невідомо куди 20-річний син.
Уже два роки минуло, як
його немає. Розшук був
безрезультатним. Мати
дуже страждає. У мене тоді не було ні його фото,
ні точних даних про нього. Проте із моєї розповіді
Анастасія зуміла уявити його і проникнутися ситуацією, відразу запитала про нього у вищих сил.
Наступного дня вона точно описала обличчя
цього хлопця і запевнила, що він живий.
За розташуванням зірок розповіла про його
долю: через півроку прийде додому, довго блукатиме навколо будинку, боячись увійти. Врешті
зайде. Але житимуть вони погано через пиятику
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ликій Британії у 1908 році. В Росії перейшли на літній час в липні 1917 року. Із
1981 року в СРСР регулярно вводився
літній час. У 2005 році від літнього часу
відмовилась Грузія, в 2011 — Росія та
Білорусь.
Зараз 80 країн світу використовують
в тому чи іншому варіанті літній час, а
160 країн — не використовують.
батька. Тому через півроку він знову зникне.
Все так і сталося. І таких випадків було безліч.
Ось іще одна розповідь. Якось до Анастасії
прийшла дівчина, яка три місяці тому вийшла заміж. Після весілля з нею сталося неймовірне: стала плаксивою, дратівливою. Звернулася до лікарів, і ті поставили діагноз – захворювання судин.
Анастасія почала з молитви. Просила Господа
допомогти молодій жінці. Дізналася, що на ній є
порча. Побачила її за весільним столом, а поряд
– злу жінку. Під час вінчання на молоду наслали
прокляття. Від цього вона танула. Анастасія її
очистила свічкою і молитвами. Вона стала іншою
людиною – спокійною, врівноваженою.
— Як ви знімаєте порчу? - цікавимося у Анастасії.
— Намагаюсь зрозуміти людину і причини,
чому сталися певні неприємності, хвороби. Працюю з Божою допомогою, Господньою молитвою.
Для цього потрібно, щоб людина вірила у Бога і
була хрещеною.
Я також допомагаю від безпліддя, алкоголізму,
лікую екзему, псоріаз, передбачаю майбутнє.
Довідки та прийом у м. Вишгороді.
Тел.: (098)-372-20-88; (093)917 -54-44.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005р.
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