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НАРОДНА ПОЛІТИКА,
або Неофіційна розмова
в офіційній обстановці

Вишгородський міський голова вручає представникам «Кіндер фон Чорнобиль» буклети
про Вишгород та звіт-ілюстрацію зробленого в місті за останні п’ять років

На прийомі у міського голови
Передплата — 2012

Шановні читачі!

Аби ВСІ були ВДОМА

Минулої середи на прийомі у міського голови побували двоє громадян Німеччини — Гізела
Штайнбах і Гелмут Віллнат. Прийшли не просити
чи пропонувати щось, а поділитись враженнями
від перебування у Вишгороді.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Преставники славного міста Кірспе, що у землі
Зауерланд (Північний Рейн – Вестфалія, адмінокруг
Арнсберг, район Меркіш), приїздять до України не
вперше. І не тільки до Вишгорода, а й до Білої Церкви.
До цього вважали за потрібне спілкуватися тільки з
приватними особами: ми, мовляв, до політики ніякого відношення не маємо, а того дня прийшли в мерію.
«Знаю Вишгород із 1993-го, — каже фрау
Штайнбах, — із щирою втіхою спостерігаю розвиток міста за останні п’ять років і вважаю, треба
подякувати нинішньому меру. Стільки всього нового — це добре для людей, які тут живуть. Хотілося,
щоб усі брали участь у добрих змінах — і ми теж,
враховуючи, що це післячорнобильська зона»
«Наш мер — молодець, — підхоплює її слова
голова благодійного фонду «Берегиня» Олена Попович. — 20 років живемо на Набережній — і тільки
зараз з’явився там гарний сквер, дитячий і спортивний майданчики»
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк був радий почути це і розповісти про те, як
нелегко піднімати міське господарство. Без допомоги держави по всій вертикалі не було б ні зробленого у Вишгороді до Гран-Прі «Формули-1 на
воді», ні пам’ятника святим покровителям міста
Далі на стор. 2

На рік — дешевше

Передплатити міську
газету НА ВЕСЬ
Вартість передплати
НАСТУПНИЙ РІК
на газету «Вишгород» (і зекономити 20 грн)
з ІІ півріччя 2012
– це ШАНС.
року збільшиться
Скористайтеся ним!

Передплатний індекс
у Каталозі місцевих
періодичних видань
40007
У Вишгороді

День
донора
13 жовтня (четвер)
з 9:00 до 12:00 ранку
в приміщенні Вишгородської центральної районної лікарні (вул. Ю.
Кургузова, 1) біля приймального
відділення
(тел: (04596) 52-675) працюватиме пункт ПЛАТНОГО прийому крові (за
порцію 100 грн).
Напередодні не вживати жирної та гострої
їжі й алкогольних напоїв.
Приходити
натщесерце (не поснідавши), при
собі мати паспорт.
Адміністрація
Вишгородської ЦРЛ
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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8 жовтня

Соціум

2011 року

ДПІ інформує

Відповіді на
запитання платників
? Яка відповідальність передбачена за неподання або
несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи?
Відповідальність за неподання
або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи
включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку
або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами
України встановлено обов’язкову
форму обліку, визначена статтею
164 № Кодексу України про адміністративні правопорушення в
редакції від 07.12.1984 (зі змінами та доповненнями), та тягне за
собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох
до восьми неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Дії,
вчинені особою, яку протягом
року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів.
? Чи існують обмеження
щодо віднесення до витрат
рекламних заходів відповідно
до норм Податкового кодексу
України?
Відповідно до пп. 140.1.5
п.140.1 ст. 140 Податкового кодексу України від 02.12.10 №
2755-VІ (діє з 01.04.11) витрати
платника податку на проведення
реклами підлягають включенню в
повному обсязі.
? Яким критеріям відповідає
великий платник податків відповідно до норм Податкового
кодексу?
Відповідно до пп. 14.1.24 п.
14.1 ст. 14 розділу І Податкового
кодексу України від 02.12.10 (діє
з 01.01.11), великий платник податків — юридична особа, у якої
обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні
податкові (звітні) квартали перевищує 500 млн грн або загальна
сума сплачених до Державного бюджету України податків за
платежами, що контролюються
органами державної податкової
служби, за такий самий період
перевищує 12 млн грн.
? Чи виникає об’єкт оподаткування ПДВ при наданні консультаційних та інших послуг,
наведених у пп. «в» п. 186.3
ст. 186 Податкового кодексу
України?
Відповідно до пп. 196.1.14 п.
196.1. ст. 196 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010
року № 2755-VІ (далі — ПКУ), не
є об’єктом оподаткування ПДВ
операції з постачання послуг,
визначених у пп. «в» п. 186.3 ст.
186 ПКУ, а саме: надання консультаційних,
інжинірингових,
інженерних, юридичних (в тому
числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних
та інших подібних послуг консультаційного характеру, а також
послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення
даних та надання консультацій з
питань інформатизації, надання
інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з
використанням
комп’ютерних
систем.

Вишгород

Як працює вишгородський нотаріат
(державний і приватний)

30 вересня у Вишгородській райдержадміністрації відбулися громадські слухання з питань організації роботи нотаріусів, якості надання
нотаріальних послуг та дотримання
принципу верховенства права у Вишгородському районі Київської області.
Катерина ЗУРМА

Заступник начальника головного
управління юстиції у Київській області,
начальник відділу організації роботи та
контролю у сфері нотаріату Наталя Коновал говорила про навантаження нотаріусів: у Вишгородському районі вони на
26 % більші (понад 4-х тис. дій у державних і до 3 тис. — у приватних нотаріусів),
ніж у середньому по Київській області.
Зазначила, що всі спеціалісти висококваліфіковані, жодних скарг не було.
Завідувач Вишгородською держав-

ною нотаріальною конторою Олег Лисогор розповів, що два державні нотаріуси
і консультант працюють за адресою: м.
Вишгород, вул. Ю. Кургузова (перший
поверх будівлі відділення Казначейства),
5 робочих днів тижня з 9:00 до 18:00;
четвер присвячений роботі з архівами.
Від діяльності державної нотаріальної контори місцевий бюджет отримав:
у 2009 році — 196 тис. грн, у 2010-му —
252 тис. грн державного мита.
Людей приходить чимало: після чергової зміни у законодавстві (що нотаріуси мають ретельно вивчити) черги перед
кабінетами зростають. Та найгостріша
проблема навіть не у навантаженні, а у
приміщенні, якого державний нотаріат
ось-ось може позбутися.
Приватні нотаріуси Вишгородського
районного нотаріального округу (Віра
Шостак, тел: (04596) 52-012, 22-892;
Ольга Левчук, тел: (04596) 23-328, 25110; Людмила Голуб, тел: (04596) 54-

На прийомі у міського голови

Споживач
770, 25-120) та секретарі сільрад говорили про консультації по телефону,
отримання інформації (зразків нотаріальних документів та витяги із законодавства) в електронному вигляді, про
постійне навчання, колишні та теперішні реалії нинішнього життя. Найбільше
запитань було стосовно оформлення
спадкових справ (зокрема, посвідчення
заповітів, які, бува, не всі внесені до реєстру); посвідчення договорів оренди;
довіреностей; прав неповнолітніх; ставок держмита (враховуючи чорнобильські посвідчення).
Головний редактор газети «Вишгород» Марина Кочелісова інформувала
присутніх про співпрацю вишгородських
нотаріусів із вишгородськими ЗМІ, директор районного радіомовлення Катерина Олексій підкреслила: попри те, що
ефір платний, радіовиступи нотаріусів —
потрібні, тож необхідно закладати на це
кошти у кошторис.

НАРОДНА ПОЛІТИКА,

або Неофіційна розмова в офіційній обстановці
(Початок на стор. 1)
Борису і Глібу (поставлений за сприяння Президента України Віктора Януковича).
«А допомога громадських організацій — просто неоціненна, тож за це
вам — щира вдячність, — додає мер і
обіцяє вирішити питання оренди приміщення благодійного фонду «Берегиня».
— Політика робиться знизу. Найцінніше
те, що діти, які відвідують ваші родини,
запам’ятовують все найкраще та приносять це до себе додому».
«Німецькі родини, які приймають
вишгородських дітей, кажуть: «Ми не
тільки даємо, а й отримуємо», — доповнює Гелмут Віллнат.
***
Дружина пастора, мама шістьох дітей, а тепер вже й бабуся кількох онуків
Гізела Штайнбах — представник невеличкої (десятка з півтора осіб) громадської організації «Кіндер фон Чорнобиль» («Діти Чорнобиля»), Гелмут
Віллнат — відповідальний за транспорт.
Інші — приймають і сортують речі, привозять благодійників до Вишгорода:
побачивши на власні очі, куди йдуть їхні
кошти, люди охоче дають пожертви на
добрі справи.
Українських дітей вперше прийняли після Чорнобиля. Зав’язалися стосунки між родинами. «Діти Чорнобиля»
з’явилися в Кірспе у 1997 році. Це орга-

чою поліклінікою Вишгородської районної
центральної
лікарні
Тетяна Сафонова).
Вишгородський
партнер німецької громадської
організації
— благодійний фонд
«Берегиня» (керівник
Олена Попович), який
приймає представників «Кіндер фон Чорнобиль», обговорює плани співпраці, програму
відпочинку вишгородВіктор Решетняк і Гізела Штайнбах:
ських дітей у німецьких
щирий потиск рук
родинах.
нізація, яка існує на власні кошти і не має
А це трудомістка
жодної допомоги від держави.
робота. Уявіть: на декілька тижнів ви
Є понад 100 осіб, до яких звертають- берете до себе в сім’ю невідому дитися по допомогу: люди приносять гроші, ну. Вона не знає вашої мови, а буває
речі, беруть до себе на відпочинок дітей й так, що розраховує на проживання у
з Вишгорода і району. За ці роки 1100 номері-люкс, якого ви ніколи не мали...
малих вишгородців відпочило та оздороЗвісно, на це її налаштовують довилося в Німеччині … Це переважно діти- рослі, котрі вважають, що закордонні
інваліди чи із малозабезпечених сімей.
сім’ї-благодійники щось із цього маА німецькі родини (щороку — нові) ють. Так от, німецькі родини, до яких
приїздять до Вишгорода — відвідати їздять на відпочинок діти через благоукраїнські сім’ї (цього року були у Катю- дійний фонд «Берегиня», НЕ МАЮТЬ
жанці, Воропаєві…) А ще — подивитися, ЖОДНИХ ПІЛЬГ! І це саме та НАРОДНА
як забезпечують дітей ліками (їх купу- політика, яка робиться не згори, а зниють тут, в Україні, на зібрані в Німеччи- зу, — найміцніший місток порозуміння
ні кошти, після консультації із фахівцем й обміну надбаннями культури, людя— допомагає лікар-педіатр, зав. дитя- ності й добра.

Про все потроху

У районі
6 жовтня у великій залі адмінбудинку (м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 1)
відбулась звітно-виборча конференція
ветеранської районної організації. Про
те, що вдалося зробити за звітний час
і про плани на майбутнє доповів голова
районної ради ветеранів війни, праці та
військової служби Петро Головко.
Обрано новий склад ради ветеранів
та ревізійної комісії (21 особа).

На Київщині
У Чорнобильській зоні відчуження
розпочнеться будівництво централізованого сховища джерел іонізуючого випромінення, яке фінансується урядом
Великої Британії у рамках ініціативи країн
Великої вісімки «Глобальне партнерство
проти розповсюдження зброї і матеріалів
масового знищення». Додаткове фінансування надасть Європейський Союз.

У столиці
У рамках підготовки до Євро-2012
проведено антитерористичні навчання.
За участю співробітників органів СБУ,
МВС, МНС і МЗС, а також Київської міської держадміністрації відпрацьовувалися
питання взаємодії при виникненні надзвичайної події на території НСК «Олімпійський».
Прем’єр-міністр Микола Азаров повідомив про початок в недалекому майбутньому спорудження лінії швидкісного
трамвая на Троєщину. Це пролунало на
відкритті у Києві руху міської електрички.
Проїзд на ній коштуватиме 1,5 грн і за 50
хвилин можна об’їхати всю столицю.

В Україні
Варшавський самміт підтвердив:
Україна отримає асоціацію з Європейським Союзом вже у цьому році. Це
дасть можливість включити нашу дер-

жаву в зону вільної торгівлі і отримати
безвізові короткі поїздки. Повномасштабна відмова від віз очікується через
2-3 роки.
Починається приватизація енергетики. Фонд державного майна оголосив конкурси з продажу пакетів акцій
генеруючих компаній «Західенерго»
(45,103%) та «Київенерго» (25%). Початкова вартість акцій «Київенерго» понад 432 млн грн, «Західенерго» — 1 032
млрд грн. Вартість акцій встановлено на
основі стандартизованої оцінки.
Уряд намагається демонополізувати ринок послуг з виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого
майна — бюро технічної інвентаризації
(БТІ) змінять приватні структури. Таке
доручення Президент України Віктор
Янукович дав міністру регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолію Близнюку.

Вишгород
Комунальні новини

Наше місто

8 жовтня

Власн. інф.
ФОТО – Марта КВІТКА

Чиє право?
Останнім часом цінність юридичного диплому значно зменшилась,
бо не всі випускники мають необхідні знання. Але серед них чимало
здібних людей, які стають досвідченими фахівцями сьогодні. На цю
тему ми розмовляємо з начальником
юридичного відділу міськради Юрієм Матлушинським.
Розмовляла Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

– Чим зумовлений ваш вибір професії юриста і де Ви здобували юридичну освіту?
– Професія юриста і взагалі галузь
права – це захист прав, законних інтересів громадян, підприємств, організацій. Ця професія має попит і актуальна
завжди.
Якщо чесно, із шостого класу мріяв
стати слідчим прокуратури. Спочатку
вступав до Харківської юридичної Академії, але спроба не увінчалася успіхом.
А вже наступного року вчився у Київському національному університеті ім. Т.
Г. Шевченка.
– Де Ви розпочали свій трудовий
шлях?
– У військовому трибуналі – секретарем судових засідань. Працював у прокуратурі, служив за контрактом у СБУ.
Потім – в органах місцевого самоврядування, що зараз для мене дало
можливість освоїти нову галузь права,
реалізувати набуті знання на іншій ниві.
У юридичному відділі Вишгородської
міської ради вже три з половиною роки.
Але в українському законодавстві ще
чимало протиріч, воно не досконале, і
коли можна реалізувати певний проект,
цікавий і корисний для суспільства, а
законодавча база йому не відповідає, –
все зводиться нанівець.
Однак робота цікава, різногалузева.
Юрвідділ представлює інтереси міської
ради у судах та інших органах. Займаємося підготовкою проектів рішень, надаємо юридичну консультацію усім, хто
цього потребує і до нас звертається.
У міськраді немає відділів архітектури,
культури, земельного, транспортного –
юридичний відділ практично займається
питаннями усіх цих сфер.
– Скільки юристів у відділі?
– Три фахівці, які в повному обсязі виконують покладені на них обов’язки. На-
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Готуємось до зими

ДНЗ «Сонечко»: цьому дошкільному навачльному закладу вже 45
років, він другий за «віком» після
«Ластівки». Відвідують садочок 246
діток замість 131 за нормативами.
Збудована із залізобетону споруда
давно вже вимагала капітального
ремонту. І цього року мрія колективу збувається.

— Ми щасливі, що працюватимемо у теплому приміщенні, – відверто
кажуть працівники дитсадка кореспонденту.
Зроблено чимало. Перекрито дах,
частково замінені звичайні вікна на
енергозберігаючі. У двох групах – за
рахунок батьків, всі інші — стараннями
міськради.
Вікна ж у садочку нетипові, а майже
на півстіни. Отже, довелось утеплювати й стіни. За це взялася київська будівельна фірма «Бренд» на замовлення
міської ради. Чотири фахівці працюють
по-ударному – нині вже штукатурять
відкоси.
Але не тільки утеплення споруди

2011 року

Утеплені стіни та вікна ДНЗ
«Сонечко» створять комфорт і
затишок для малечі
сьогодні на часі.
Садочок потопає у зелені й квітах.
Посаджені на його території і поза нею
тополі вже сягають висоти багатоповерхівки. Їм стільки ж років, як і садку. Небезпека чигає на перехожих, що
йдуть вузенькою стежкою від вузла
зв’язку на вулицю В. Симоненка, і на

маленьких вихованців садочка, – зверху може впасти на голову сухе гілля,
а то й саме дерево здивує раптовою
«поведінкою». Щоб цього не сталося,
сьогодні зелену алею «оздоровлюють»
комунальники з допомогою районних
служб та спонсорів. Роботи виконуються під контролем міської ради.

Разом з тим місцева влада продовжує облаштовувати дитячі й спортивні
майданчики, упорядковувати загальні
місця відпочинку. Так, нещодавно біля
будинку № 4 по вулиці В. Симоненка,
навкруги зручних широких нових доріжок (зроблених на виконання особистого доручення міського голови Віктора
Решетняка), з’явилися засіяні травою
газони, висаджено декоративні дерева
і кущі та встановлено спортивні тренажери для занять спортом, як на Набережній, 4-а.
Ініціативу мешканців міста щодо
його упорядкування місцева влада завжди підтримує. Адже кожний із нас –
жителів Вишгорода — мріє про чисте,
зручне, охайне, зелене, екологічно безпечне місто.
І, звісно, про місто з добре підготовленим до зими житловим фондом.
Як запевнив нашого кореспондента
начальник КПЖ і КГ Михайло Шененко,
мешканцям багатоповерхівок хвилюватися немає чого – всі будинки, що на
балансі міського комунального підприємства, готові до підключення тепла за
формою Е-8. Залишається лише усунути недоліки, що виявляють у цей перехідний період.

Поплічники Феміди
дія Фіалко, Олена Мельник та Світлана
Черепан.
Коли розумієш, що команда складається з чесних і відповідальних колег,
ведення справи не тільки стає ефективним, а й приносить задоволення.
– У вас є прийомні дні?
– Так, офіційно – середа. Але приймаємо практично кожного дня.
– Послуги безкоштовні?
– Звісно.
– Ви надаєте юридичні консультації? Хто частіше звертається: мешканці міста, підприємці, представники громадськості, партії? І з яких
питань?
– Здебільшого звертаються громадяни для вирішення земельних питань
(приватизація земельних ділянок, порядок успадкування) та питань пов’язаних
із будівництвом.
– Скільки часу потрібно для підготовки документів на виконкоми, сесії?
– Ми готуємо проекти рішень. Це – поточна робота. Алгоритм такий: надійшло
звернення, міський голова доручає питання своїм заступнику, а заступники
або самостійно готують проекти, або
доручають нашому відділу. Тобто, одразу після звернення готується проект
рішення, яке передається або керуючому справами, якщо – на виконком, або
секретарю ради, якщо – на сесію.
– Скільки справ направляється на
розгляд до суду?
– Якщо необхідно захистити інтереси
громади, міської ради, то ми готуємо позовну заяву. В основному це пов’язано
із самовільним будівництвом (у середньому – декілька позовів на місяць).
Виникають й інші спірні правовідносини,
коли ми виступаємо, як позивачі. Крім
того, з позиції відповідачів захищаємо
інтереси громади міста.
Відстоюємо права осіб, які звертаються до нас по допомогу. Ось, наприклад,
у квітні цього року завершилася судова
тяганина, яка тривала близько трьох років.
Мати проживала із дочкою (інвалідом
із дитинства), через свою довірливість
потрапила на гачок аферистів – «доглядачів». І коли вона померла, її хвора дочка практично залишилася на вулиці. До
нас звернулася сестра бідолашної, яка
мешкає в Києві. І у ході довгих судових
засідань, численних експертиз законній

власниці повернули житло.
– Чи були спроби «купити» або підтасувати рішення?
– Ми не маємо відношення до процесу
прийняття рішень. А в складі виконкому
– затверджені міською радою кандидатури із урахуванням політичних та інших
ознак. Законодавчими нормами для
цього потрібна більшість. Тобто – «підкупити» їх практично неможливо.
У Вишгороді (на відміну від інших міст)
заявник звертається, і питання вирішується в автоматичному режимі. Стаємо
на бік громадян, якщо це не протирічить
чинному законодавству. Хоча у багатьох
випадках заявники зловживають наданими їм правами.
– Які нові юридичні підходи, розробки, інструменти, нововведення
тощо, запроваджені останнім часом,
істотно вплинули на розвиток юридичного ринку?
– Кардинально змінилося законодавство про містобудівну діяльність (спрощено порядок введення будинків у експлуатацію), також надається можливість
узаконити самовільно збудовані будинки, господарські споруди. Стосовно
приватизації землі практично кожного
року вносяться зміни. Так, законодавець
передбачив роботу комісії, пов’язаної із
розглядом земельних питань і документації із землеустрою (діє при райдержадміністрації, але обслуговує місто).
Коли розглядається документація у вигляді проекту благоустрою, обов’язково
враховуються висновок цієї комісії.
Фактично у місті чимало проблем з реалізацією громадянами своїх прав та інтересів стосовно землі, у сфері архітектури та будівництва. Керівництво міста

– міський голова Віктор Решетняк, його
заступники Олександр Ростовцев та
Олексій Данчин – налагоджують дієвий
зв’язок між Держкомземом, відділом
архітектури, щоб реалізувати цікаві для
міста проекти – у рамках закону, звісно.
– Які сфери права ви можете назвати пріоритетними для Вас особисто?
– Пріоритетні галузі – це земельне
законодавство, законодавство про місцеве самоврядування (порядок проведення виконкомів, сесій, підготовка
документів), містобудівне. Потребує доопрацювання бюджетне законодавство
– це дуже складне питання. Ми стараємося крокувати у ритмі із нововведеннями. Часто проводимо внутрішні наради,
обмінюємося інформацією.
До речі, зараз активно працює Асоціація міст, при якій діє конституційна
служба. У телефонному режимі можна
отримати роз’яснення з того чи іншого
юридичного питання.
Дуже радує і те, що у робочому процесі керівництво працює лише у правовому полі (не допускає прийняття незаконних рішень та надання будь-кому
незаконних переваг).
– У чому бачите успіх юриста?
– У визнанні клієнтами, колегами та
конкурентами.
– Чого ви б хотіли побажати своїм
колегам із нагоди професійного свята?
– Шановні колеги, вітаю усіх з Днем
юриста!
В анекдоті — юристи бувають двох категорій: ті, які добре знають законодавство, і ті, які добре знають суддів! Тож
нехай у кожного з вас буде багато і того
й іншого! Зі СВЯТОМ!
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8 жовтня

Тема

2011 року

Вишгород

Розглядали економічне обгрунтування нових тарифів
Четвертого жовтня у малій залі
Вишгородської РДА відбулося перше засідання тимчасової контрольної комісії міської ради з питання
економічного обгрунтування проекту рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради «Про
встановлення тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».
Влас. інф.

Нагадуємо, що цю комісію (її склад
див. на стор. 2 минулого номера) ухвалили створити на сьомій сесії міськради
VI скликання 29 вересня 2011 р. рішенням № 9/7. І доручили за результатами
роботи в термін до 13 жовтня 2011 р.
надати до виконавчого комітету Вишгородської міської ради звіт і пропозиції.
Крім членів комісії-депутатів та їх помічників, на засідання прийшли ті, хто
мав бути там за посадою: заступник
Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев, директор КПЖ і КГ
Михайло Шененко, головний економіст
КПЖ і КГ Олександра Бабікова та економіст Олександр Клочков, мешканці кількох багатоповерхівок Вишгорода.
За ініціативи заступника міського
голови Олександра Ростовцева на засіданні був присутній і заступник начальника відділу контролю ЖКГпослуг

Державного комітету контролю за цінами у Київській області Дмитро Філон. Із
депутатів, що не увійшли до складу комісії, участь у першому засіданні взяв
Валерій Виговський.
Спочатку вислухали доповідь Олександри Бабікової про зміни у тарифній
політиці (принцип єдиного підходу до
формування тарифів, визначення тарифів для кожного будинку окремо,
переваги формування тарифів на комплексну послугу). Потім перейшли до обговорення окремих питань.
За інформацією комунальників,
основна послуга — підтримання життєздатності будинку.
Раніше будівельні норми (1976 р.
нар.) визначали прибудинкову територію візуально (кут падіння від будинку
мав складати 45 градусів). Нині є затверджені план-схеми, та немає методик і регулювання розрахунків. Вони
мають здійснюватися за допомогою
картографії. А поки що все міряють і переміряють рулеткою. Коли один двір на
декілька будинків різної поверховості,
то як ділити дитячі й спортивні майданчики, куди будуть віднесені проміжні території тощо?
Площа сходових кліток офіційно визначається тільки за даними БТІ. Інтернет-провайдерів (які мають договірні
стосунки з КПЖ і КГ) у Вишгороді тільки
три.

Протоколи громадських рішень (надані КПЖ і КГ)
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій в м. Вишгороді обговорювали також за адресами:
Вул. В. Симоненка, 1, 1-а, 1-б. У присутності
комісії КПЖ і КГ та депутата міськради 9 мешканців
вищезазначених будинків:
* вимагали визначити чіткі межі прибудинкової
території та фактичну площу прибирання, те ж саме
стосовно сходових кліток (в будинках 1-а, 1-б — виключити з цієї площі тамбури);
* щодо вивезення відходів — зазначили, що слід
поряд із буд. 1-б зробити майданчик для сміття та надати графік його вивезення;
* мешканці вважають, що прибирання підвалів та
25 серпня 2011 року вишгородський
виконком, посилаючись на законодавство
України, видав розпорядження
№ 111
«Про організацію та проведення громадських слухань для доведення розрахунку
тарифу на послуги з утримання будинків і
споруд та прибудинкової території до відома співвласників багатоквартирних житлових будинків у м. Вишгороді», призначивши відповідальними особами себе та
декількох працівників КПЖ і КГ.
Володимир ТАТАРКО, юрист
Дмитро КОРНІЙЧУК, Максим МАКАРЕНКО,
Олексій МОМОТ, Віктор ШУБКА,
депутати міськради
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «… Розділ I , Стаття 13.
Громадські слухання. П. 1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання — зустрічатися з депутатами відповідної
ради та посадовими особами місцевого самоврядування (виділено авт.), під час яких члени
територіальної громади можуть заслуховувати
їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування
(посадова особа місцевого самоврядування
— особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і
отримує заробітну плату за рахунок місцевого
бюджету;)… »
Постанова Кабінету Міністрів № 869
від 01.06.2011 р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на
житлово-комунальні послуги»: «…Порядок
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій. Загальна частина. 2. Тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — тариф на послуги)
— вартість надання таких послуг, розрахована
на основі економічно обґрунтованих планованих
(нормативних) витрат ...Тариф на

У багатьох будинках є комерційні
структури,
які, за Правилами благоустрою,
мають прибирати територію біля
себе, тож доцільно укласти з ними
договори.
Відшкодування
ЖЕКу коштів енергопостачальником
(19 тис. грн/міс.)
ідуть на підтримання в нормальному стані внутрішньобудинкових електромереж.
Місту необхідно терміново купувати
іще одну одиницю комунальної техніки — сміттєвоз заднього завантаження
ламається щодня, а тарифи послуг районного «Комунальника», до якого доводиться звертатися, ростуть.
Запитання членів комісії-депутатів стосувалися оплати населенням
житлово-комунальних послуг, кількості
димвентканалів, капітального ремонту конструктивних елементів будинку, зокрема дахів. Були зауваження
щодо власника будинку (завжди балансоутримувачем був ЖЕК); нарахування накладних витрат на виплати
обов’язкового страхування, враховані у

тарифах.
Комісія ухвалила: на наступне засідання представники КПЖ і КГ мають
надати такі документи:
— чіткі межі прибудинкової території;
— копію договору про відшкодування з
енергопостачаючою компанією;
— розрахунок та складові накладних
витрат по підприємству;
— документацію про кількість димовентканалів по кожному будинку;
— копію колективного договору;
— розрахунок по кількох будинках різної поверховості — для порівняння.
Наступне засідання відбудеться в
малій залі адмінбудинку (м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, 2-й поверх) 11 жовтня (вівторок) о 16:00.

(Початок див. у №№ 38-39’2011)

технічних поверхів треба здійснювати у присутності
представника будинку та із складанням акта виконаних робіт; дератизацію та дезінсекцію, обслуговування димвентканалів — по заявці, а роботу приймати по
акту; ремонт конструктивних елементів здійснювати
так само, за погодженням із мешканцями;
* відмовились від послуги з диспетчеризації;
* із послуги з прибирання та вивезення снігу ухвалили виключити останнє (вважаючи, що це і є підготовка до обслуговування в зимовий період);
* погодились на послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем;
* щодо послуги з освітлення місць загального користування — вимагали проведення ревізії підклю-

Аргументи проти

У комісіях міськради

чення електроприладів до внутрішніх мереж, встановлення окремих лічильників для сторонніх організацій,
зняття показників з представником будинку.
Вул. Набережна, 8, 12 і просп. Т. Шевченка, 9.
Перші слухання (5 вересня) були зірвані мешканцями. Повторні слухання відбулися за тиждень (13 вересня) поряд із буд. 8 у присутності комісії КПЖ і КГ та
депутатів міськради.
Протокол учасників повторних слухань взяв — для
того, щоб зібрати більшу кількість підписів — мешканець кв. 33 цього будинку Володимир Татарко, та не
повернув. Тим самим позбавив неприсутніх мешканців можливості ознайомитися з питаннями, які розглядали на громадських слуханнях.

Що каже закон?

послуги розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних
показників послуг, що фактично повинні надаватися … 3. Під час установлення тарифу на
послуги необхідно забезпечувати прозорість
визначення вартості усіх послуг…»
Державний Комітет України з питань
житлово-комунального
господарства,
наказ від 17.05.2005 р. № 76 «ПРАВИЛА
утримання жилих будинків та прибудинкових територій»: «…Терміни, що використовуються у Правилах. Прибудинкова територія
— територія навколо багатоквартирного
будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою
і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.
1. Основні положення. Контроль за
дотриманням
законодавства
щодо
захисту прав споживачів здійснюється відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав
споживачів»таіншихнормативно-правовихактів.
1.2. До складу технічної документації постійного зберігання включаються: технічний паспорт
на квартирний (багатоповерховий) житловий
будинок; проектно-кошторисна документація
зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж
водопостачання, каналізації,
центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо; паспорти ліфтового господарства;
1.2.2. До складу документації, яка ведеться
виконавцями послуг, входять: кошториси, описи робіт на поточний і капітальний ремонт; акти
технічних оглядів; журнали заявок жителів;
1.3. Виконавці послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій повинні мати технічні паспорти на квартирні (багатоповерхові) жилі будинки та
забезпечувати своєчасне внесення змін до них.
1.5. Утримання житлового фонду передбачає виконання робіт, передбачених наказом Держжитлокомунгоспу України від
10.08.2004 № 50 «Про затвердження Примір-

ного переліку послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд».
1.7. Усі працівники, зайняті обслуговуванням житлового фонду, проходять навчання
із знання цих Правил…»
Закон України «Про захист прав споживачів»: «…Стаття 17. Права споживача у сфері
торговельного та інших видів обслуговування.
П. 2. …Забороняється примушувати споживача придбавати продукцію неналежної якості
або непотрібного йому асортименту»
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, наказ від
16.11.2009 р. № 359 «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських
слухань для доведення розрахунку тарифу
на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкової території»: «…2. Порядок організації та проведення громадських слухань.
2.1. Організатором слухань, які проводяться
відповідно до статті 11 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» виступає орган
місцевого самоврядування (далі — організатор). Організатор відповідає за дотримання
порядку проведення слухань та оформлення і
зберігання відповідного протоколу. 2.2. Виконавець послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій після розрахунку
розміру тарифу (відповідно до вимог порядку формування тарифу щодо його залежності
від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг… та з урахуванням
типового переліку послуг) звертається до
організатора з пропозицією про проведення
відповідних громадських слухань, а також визначення графіку їх проведення по кожному
будинку та відповідальних посадових осіб.
2.3. Слухання є формою безпосередньої участі власників приміщень у вирішенні питання
утримання спільного майна (житлового будинку, гуртожитку). 2.5. Слухання проводяться
по кожному будинку окремо.
… Прийняте рішення власників приміщень

про повне або часткове виключення із запропонованого переліку окремих послуг (із зазначенням, в який спосіб буде забезпечуватися
їх надання власниками приміщень) оформлюється письмово (рішення, протокол або відповідне звернення) і подається до організатора протягом 30 днів з дати проведення
слухань за підписами 100 відсотків власників
будинку. …»
Що ж відбувалося фактично?
5 вересня 2011 року о 12:00 мало відбутися зібрання жителів не одного, а відразу трьох
будинків (просп. Т. Шевченка, 9, вул. Набережна, 8, вул. Набережна, 12). Прийшли мешканці
і три представники КПЖ і КГ (два економісти та
юрист). Жодної посадової особи місцевого самоврядування не було.
Через відсутність у представників КПЖ і
КГ документів, потрібних для проведення громадських слухань, було вирішено їх перенести на тиждень, щоб дати можливість зібрати
всі необхідні документи, які б підтверджували
фактичні послуги, згідно з чинним законодавством.
13 вересня 2011 року о 19:30 на зібрання
від КПЖ і КГ прийшов один представник – економіст, який зачитав тариф і передав мешканцям папірці без підписів та реквізитів з розрахунками. Фактично ніякого обговорення,
економічного обґрунтування, роз’яснень прозорості нарахувань не відбулося. Виходячи з
всього вищенаведеного та згідно із законодавством України, Протоколи проведеного зібрання мешканці мають право надати до 13 жовтня
2011 року. Але чи можна ці зібрання юридично
та фактично назвати «Громадськими слуханнями»???
Після вивчення наданих розрахунків тарифів (вони роздані всім мешканцям Вишгорода)
було виявлено чисельні невідповідності та протиріччя. Депутатами міської ради була створена «Тимчасова контрольна комісія з питань
економічного обґрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги у місті Вишгороді».
Щира подяка за активність та небайдужість
мешканцям і депутатам міста, що стали на захист законних прав населення та Інтернет-сайту «Вишгородський форум».

Вишгород

У гармонії із собою

8 жовтня

2011 року

5

Аби ВСІ були ВДОМА

– Олександре Володимировичу,
як наважитися відвідати лікаряпсихіатра?
– Головне — правильно обрати пріоритети: залишати при собі всі хвороби і проблеми чи зізнатися (насамперед — самому собі), що не все гаразд
і звернутися по допомогу до кваліфікованого фахівця. Тут, як із будь-якою
хворобою: запустив – чекай на погані
наслідки.
Якщо людину щось турбує так,
що заважає повноцінно жити –
обов’язково слід проконсультуватися
з психологом і психіатром.
– Хто найчастіше відвідує кабінет
психіатра? І як часто у якості профілактики треба проходити обстеження?
– На жаль, найчастіше відвідують
люди, які перебувають у нас на обліку.
Вони потребують постійного контролю та допомоги. Хоча приходять і абсолютно здорові, які турбуються про
свій психічний стан. І це схвально.
Щороку обов’язкове обстеження
проходить 98 категорій населення.
Це вчителі, ті, хто працює зі зброєю,
наркотичними речовинами та інші, а
от депутатів, чиновників і журналістів
у цьому списку немає.

– При яких обставинах людину
відправляють на диспансерне лікування. І чи можливо це зробити
без її згоди?
– Я маю юридичне право направити
людину на примусове лікування без
згоди суду у трьох випадках: якщо
вона небезпечна для оточуючих, для
свого життя або неспроможна задовольнити свої життєві потреби. Якщо
ж особа не підлягає жодній із наведених категорій, але явно веде себе
неадекватно (бігає голяком, верзе
нісенітниці – це справа правоохоронних органів, а далі суд у ході оцінки
спеціалістів на наявність психічних
відхилень вирішує, чи відправляти її
на лікування, чи ні) — я не маю права
примусово її лікувати.
– Стільки людей із м. Вишгорода
та району перебувають на обліку у
психіатра?
– Нині їх близько 2000 тисяч осіб.
– Кожному з нас хоча б раз у житті доводилося відчувати тривогу
чи страх. У більшості випадків ці
неприємні відчуття безслідно проходять, але іноді вони розростаються, збільшуються в розмірах і
можуть сильно заважати нам жити.
Як упоратися з фобіями, і чи потрібно для цього звертатися до лікаря?
– Перш за все, треба зрозуміти, наскільки фобія заважає життю. Фобія
– це діагноз, але не вирок. І яким би
безглуздим не здавався об’єкт страху, страждання завжди реальні і болісні – у цьому немає нічого ганебного
або смішного.
Звернутися до психіатра в даному
випадку — означає не «визнати себе
психом», а раз і назавжди позбутися
проблеми, яка заважає повноцінно
жити. Як правило, самостійно люди
вдаються до трьох способів боротьби з фобіями: уникають об’єкту фобії,
влаштовують ритуали по боротьбі з
ним або «долають» страх алкоголем
чи заспокійливими пігулками.
Перший спосіб, в деяких випадках
справді допомагає – наприклад, при
боязні великого крота достатньо переїхати кудись, де ці тварини ніколи

Випадок із життя
Усіх нас навчали з дитинства мити
руки перед їжею. Для однієї моєї знайомої ця звичка стала нав’язливою
ідеєю.
Спочатку всі захоплювалися її
охайністю, але пізніше постійне
миття рук після дотику з будь-яким
предметом перейшло вже усі межі.
Скільки разів на день вона це робила, підрахувати вже не міг ніхто, зокрема й вона сама: шматок мила у
неї «йшов» за 1-2 дні.
А після того, як дівчина просиділа більше години в туалеті (не могла відкрити двері, тому що боялася
забруднити об неї руки), її родичі
зрозуміли: треба щось робити. І після безуспішних спроб впоратися з
нав’язливим миттям рук самостійно
вони вирішили звернутися до лікаря-психотерапевта. На щастя, вони
звернулися по допомогу тоді, коли
проблему ще можна було швидко розв’язати, тому лікування було
коротким і успішним. Через кілька
тижнів психотерапії на фоні прийому ліків, що підтримують і зміцнюють
нервову систему, дівчині вдалося повернутися до нормального життя.
Ви скажете, що таке зустрічається
нечасто? Зате менш виражені страхи
зустрічаються у людей дуже часто.
За статистикою – як у нашій країні,

так і по всьому світу, – на різні фобії
страждає від 4 до 12% людей, тобто вони зустрічаються частіше, ніж у
кожного десятого!
Вражає, правда? На жаль, чимало людей в силу різних причин свої
страхи приховують і вважають за
краще не звертатися до лікарів або
психологів – зокрема й тому, що…
страшно.
Як же виникає страх і чому люди
соромляться звернутися до фахівця?
Причини цього, як завжди, бувають
різними. Наше життя з його шаленим
ритмом і великою кількістю інформації останні роки і десятиліття постійно відсуває грань стану «нормальності» людини.
Для того, щоб «встигнути все», нам
доводиться прискорювати свій життєвий ритм. Це не завжди йде на користь здоров’ю, а страх «не встигнути» тільки ускладнює ситуацію.
Нам не завжди вдається зберігати
впевненість у собі в такій ситуації.
А коли самооцінка падає, то багато
чого в навколишньому світі здається незрозумілим і загрозливим, і це
створює несприятливе середовище
для виникнення страхів.
Як сказав індійський філософ Магатма Ґанді: «Єдиним місцем, де водяться чорти, є наша власна душа.
Ось де має проходити поле битви».

Зазвичай до психіатра звертаються, щоб зрозуміти, чому в житті
відбуваються неприємності. Така
допомога дуже важлива. Ми лікуємо зуби у стоматолога, ніс та горло у лора, очі у офтальмолога, тож
чому не можемо приділити увагу
своїй психіці. Вона — теж частина
організму і відіграє не малу роль у
відчуттях комфорту, щастя та задоволення життям, гармонії з оточенням.
Про те, як боротися із страхом,
депресією, комплексами та не боятися переступити поріг кабінету
психіатра, розповідає лікар-психіатр вищої категорії Вишгородської
центральної районної лікарні Олександр Іванов.
Розмовляла Вікторія ШМИГОРА
ФОТО автора

не зустрічаються, чи при панічному
страху повертати ліворуч – йти тільки
праворуч.
Але у випадку з гідро- або агорафобією не митися чи не виходити на
вулицю – сумнівний вихід. До того ж,
саме уникнення дозволяє фобії «пустити коріння».
Другий спосіб, створення ритуалів,
теж використовується досить часто.
Приміром, людина, яка побоюється
не замкнути двері, може нав’язати
собі, що боятися нічого, якщо після
повороту ключа він смикне за ручку
дверей, скажімо, три рази. Однак у
міру прогресування фобії ритуали дедалі більше ускладнюються і перестають бути засобом від страху.
Старе прислів’я «клинець клинцем
вибивають» дуже актуальне при лікуванні, тому найчастіше психіатри вдаються до когнітивної психотерапії. Пацієнта поступово привчають боротися
зі страхом перед лякаючою ситуацією
чи об’єктом – спочатку за допомогою
уяви, потім наяву. Також можуть допомогти гіпноз і психоаналіз. Як показує
практика, грамотне лікування фобії
зазвичай займає набагато менше
часу, аніж страждання від неї до звернення по допомогу.
– Про що свідчать часті нічні кошмари?
– Починаючи навіть з того, що людина на ніч переїла чи з кимось неприємно поспілкувалася, чи щось її
налякало. Переважно кошмари не
вимагають медичного втручання. Але
якщо вони виникають дуже часто, то
слід звернутися по медичну допомогу
чи обговорити їх з фахівцем сновидінь.
– Що робити батькам, якщо дитині регулярно сняться страшні
сни?
– Прослідкувати, що саме викликає
у дитини страх. Можливо, це навіть
казковий персонаж або герой із мультика. Часто причиною поганого сну в
дітей є не дуже гарна емоційна обстановка в сім’ї.
Не сваріть дитину перед сном, не
з’ясовуйте стосунків. Створіть спокійну доброзичливу атмосферу, при якій
заснути їй буде легко і приємно.
Якщо нічні кошмари частішають,
страхи із снів впливають на денну активність дитини — слід звернутися по
допомогу до дитячого психіатра чи
психолога.
– Як Ви ставитеся до сонників, у
яких викладені тлумачення снів?
– Із одного боку – схвально, а з ін-

шого – з гумором. Якщо, наприклад,
сниться риба, то дівчина не завжди
буде вагітною, а тим паче, якщо риба
сниться чоловікові.
Але все ж таки, якщо сон повторюється, його можна розтлумачити. У
будь-якому випадку, до снів треба
ставитися із повагою.
– Мабуть, у кожного є комплекси.
Яке експрес-лікування можете запропонувати?
– Здебільшого комплексами страждає молодь (незадоволення зовнішністю, не такий ніс, ноги не тієї довжини, пухлі щічки). Не потрібно цим
настільки перейматися. Нещодавно
проводили дослідження із сексуальної привабливості, в якому взяли
участь десятки сотень чоловіків. У
результаті виявилося, що найпривабливішою визнали звичайну дівчину:
середнього росту і статури.
– Як боротися зі стресами?
– Щоб запобігти стресу, більше рухайтеся, займайтеся фізкультурою
(ходьба, біг, фітнес, плавання). Фізична діяльність сприяє вивільненню
ендорфінів – гормонів радості, що
роблять вас жвавими та енергійними. Фізичні вправи корисні й тому, що
дають навантаження на м’язи, що, в
свою чергу, сприятливо впливають на
сон.
– Депресію можна назвати «пандемією» XXI століття. Кілька порад
з подолання депресії та збереження хорошого самопочуття…
– Депресія – це не просто поганий
настрій. Коли у вас депресія, ви знаходитесь повністю у владі почуттів та
емоцій.
Встановлено, що жінки схильні до
депресії вдвічі більше, ніж чоловіки.
До ознак відносять: знижений апетит, порушення сну, незадоволення
щоденними справами, виникнення
почуття провини, неможливість зосередитися на чому-небудь, занижена
самооцінка.
Запорука хорошого самопочуття –
це справжнє, чисте почуття гумору!
Якщо людина може посміятися над
собою та іншими, звісно, у рамках
прийнятного, то ні про які депресії не
може бути й мови. А якщо вона занадто переймається своїми хворобами,
політикою, роботою, тут без стресів
не обійтися, що знову ж таки призведе до депресивного стану.
– Нині ліки та обладнання дорогі.
Ви отримуєте підтримку від влади?
– Підтримка звичайно є, але коштів
не вистачає.
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Погляд на історію
Українське козацтво —
самооборона нації
І. В. Полтавець-Остряниця
Тепер різні розумники запекло дебатують, коли ж виникло українське
козацтво? Останній присуд — «Українському козацтву — 500 років (?!)»
— могли спродукувати невігласи або
підпільні вороги України. Козацтво виплеснулось з українського племені
відповідно до закону самозбереження
етносів. А йому не 500 років, а якщо
взяти до уваги наукові висновки про
розкопану так звану «Трипільську культуру», то буде всі 6-7 тисяч!
Анатолій МИСЬКО,
контр-адмірал козацтва

По суті, це початкова ступінь цивілізації
України та й інших народів. І якби Вікентій
Хвойка копав у Вишгороді — була б «Вишгородська культура».
Крилата фраза Джавахарлала Неру:
«Інтелігенція, вихована окупантом, є найзапеклішим ворогом свого народу» дає
нам ключ до розуміння напряму політичної
трактовки наукових редагувань не тільки
історії України.
Та як би там не було, є і більш пізня
історична постать, яка сумісна з козаччиною, — князь Святослав Ігорович (?
— 972р.) — літописний, цілком описаний
і вивчений державний і військовий діяч
України в середньовіччі. Весь устрій його
війська, традиції і набутки цілком відповідають вже знайомим нам й існуючим
зразкам козацького побуту, військового
устрою тощо. Історичні начерки про нього
змальовують повний образ, аналогічний
українському козаку.
Святослав Завойовник виріс у Вишгороді, грався у «війни» в наших ярах. Малим хлопцем, за традицією, кинув спис у
справжній битві (щоправда, упав він біля
ніг коня). Дорослим виглядав як справжній
запорожець: довгі вуса, голена борода,
оселедець на бритій голові. Безстрашний воїн, котрий у всіх битвах перемагав
ворогів, блискучий полководець, запальний, мужній і діяльний, він викликав у греків захоплення своєю відвагою і наводив
жах жорстокістю. Перед черговою битвою
прорікав: «Іду на Ви!». Загинув у війні з Візантією на о. Хортиця.
Слово «козак» походить від слова «косак», що означає молодика (чи мужа), посвяченого в лицарі, який має право носити
косу (тепер цю зачіску називають оселедцем).
Звичайні посполиті, хлібороби і все
інше населення України не були козаками.
Косак — символ приналежності до воїнства. У «Руській правді декабристів» (про
новий устрій Російської імперії) серед
вільних землеробів окремо — малоросійські козаки, які мають «поступить в общий
состав российского гражданства...имеют
быть прекращены все те их частные пра-

Не на «ковбасні» теми
ва, которые окажутся несоответствующими новому порядку...» Нагадую, що й Державний гімн України (Павло Чубинський
(1839-1884 рр.) каже:
«Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького
роду»
Козацьке плем’я (або рід) було політичним і військовим стрижнем, навколо
якого зосереджувалась боротьба України
за незалежність упродовж усього історичного періоду існування нашого етносу.
Українці регулярно піддавалися етноциду з боку татар, турків, московитів,
угорців, поляків, більшовицьких, герман-

местно уничтожать и карать казачество,
как враждебный пролетариату класс…».
За директивою Я. Свердлова 27 березня 1920 р. було ухвалено виселити
козацькі станиці біля Грозного. Шлях до
Беслану став «дорогою смерті». Були розстріляні, порубані шаблями понад 35000
козаків разом із сім’ями.
Підлягали ліквідації і монастирі. Цей
процес почався ще за Катерини II, яка навесні 1787 р. мала намір відвідати Межигірський Спасо-Преображенський монастир, але напередодні він згорів (ще одна
ланка, пов’язана з ліквідацією козацтва в
1775 р.) Т. Г. Шевченко відобразив ці події
в поемі «Невільник»:

ських та інших окупантів. Щодо конкретно
козаків, то спроба підмінити прадавній етнос на денаціоналізованих «членів», роздрібнених, розділених та конкуруючих між
собою «козацьких організацій», є нічим іншим, як продовженням єзуїтських методів
етноциду козацького роду, розпочатого в
1709 році московським царем Петром I,
продовженим Катериною II і завершеним
більшовиками.
В результаті етнічної війни 1917-1925
рр. та злочинної політики неоколонізаторів України у 1925-2007 рр. козацький народ (до 1917 р. — другий по чисельності )
був фактично винищений як такий, виморений голодом під час штучно організованих трьох голодоморів (1921-23, 1933-32,
1946-47 років), виселений за межі своєї
держави.
Інформація для роздумів. У Циркулярі ЦК РКП/б/ від 16 січня 1919 р. прямо
виголошується необхідність знищувати
саме козаків: «провести беспощадный
массовый террор по отношению вообще ко всем казакам...» «Задача органов
ВЧК, — писав В. Ленін Е. Дзержинському
19 квітня 1920 року — заключается в том,
чтобы само слово «казачество» исчезло
из русского языка раз и навсегда... Советская власть должна беспощадно и повсе-

«Як цариця по Києву
з Нечосом ходила
І Межигірського Спаса
вночі запалила,
І по Дніпру у золотій галері гуляла,
На пожар той поглядала,
нишком усміхалась»
Згаданий монастир був опорою козацької православної віри. Першого попа
привів на Січ відомий Байда Вишневецький (до цього козаки були рідновірами).
Трагічна доля Межигірську козацьку
обитель спіткала вже в наші часи. Монастирські монументальні споруди підірвано
в 1934 році, а в 2009 садибу держдачі —
з благословення Президента В. Ющенка (гетьмана козаків, знаного добрими
справами: Батурин, палац Розумовського, Мистецький Арсенал, Свіча Голодомору...) — продано приватним особам. А
братія (козаки) мовчить собі, витріщивши
очі...
То що ж діється з козацтвом тепер в
незалежній Україні? Після 1991 р. стрімко
почалось відродження козацького роду.
4 січня 1995 р. був виданий Указ Президента України «Про відродження історико-культурних та господарських традицій
Українського козацтва» № 14/95. 7 серпня
1999 р. вийшов Указ Президента України

Прогулянка з онуком
Нарешті таке щастя випало і мені.
Відчувати себе бабусею дивно, приємно. Разом з невісткою та сином
вирушаємо на прогулянку. Візочок
тримаємо по черзі, посміхаємось,
прилаштовуючись до нових обов’язків.
Бабуся ОЛЕНА

Діти мали змогу вивчити маршрут,
тому пропонують одразу іти до моря, на
«Чайку». Пригадую і свої подорожі в якості
мами: тоді можна було і містом гуляти безпечно, вулиці не були забиті машинами.
Та що згадувати, місто ж росте, он який
парк облаштували: і лавочки, і дитячий, і
спортивний майданчики. Тепер, як кажуть,
сам Бог велів гуляти.
Аж тут починаються несподіванки.
Тротуари нові, але бордюри такі високі,
що візочка майже сторчма ставити треба чи піднімати, де-не-де є з’їзд, але це,

Вишгород

швидше, нижчий бордюр, аніж справжній
пандус.
Чи це я занадто прискіплива? Діти
підхоплюють — такі ж дороги і до лікарні,
мами везуть діток проїжджою частиною
(навіть чудовий широкий рівненький тротуар поряд із Б. Хмельницького, 4 — без
поручнів: у дощ чи ожеледицю там з візочком і дитиною, та й пішоходам — НЕБЕЗПЕЧНО!!!) — і впродовж усієї прогулянки
уважно наглядають за мною, аби не перевернула коляски.
А я нервую. Ну чому, чому знову і знову
те саме? Наче і зроблено багато, але, як
завжди, насамперед — для звітів, премій,
звань. А для людей… таке враження, що з
дитячими візочками містом ходять винятково кремезні чоловіки, для яких сходи й
бордюри — забавка. А літня бабуся чи вагітна молодичка — як їм, чому про них не
подумали?
Чому не поважають свою ж працю і

На Київському морі
так недбало виконують роботу ті, хто розробляв проекти цих тротуарів? Невже їм
байдуже, що скажуть про це люди, які прокльони будуть на їхню адресу «відсилати»
(кожного дня, до речі)? Невже не зрозуміло, що у своїх справах сюди почимчикує
купа людей: мами й бабусі з немовлятами
у візочках, дошкільнята поїдуть велосипедиками, людям похилого віку прогулятися
забажається (я вже не кажу про людей з
особливими потребами)? Усім треба достатньо місця.
Є приклади того, що можна зробити
ДЛЯ ЛЮДЕЙ: подумали ж на вул. Набережній про з’їзди з тротуарів на проїжджу частину на переході. Правда, й тут на
бочку меду — ложка дьогтю: на доріжці,
ледве метр завширшки, стандартна родина (батьки+каляска з немовлям+пустунстаршенький, за яким тільки дивись) ітиме
«ланцюжком». Огородження лише на розі,
на перетинах вулиць, а вздовж траси? Ав-

відзначати День Українського козацтва 14
жовтня в свято Покрови Пречистої Богородиці.
Затуркані козаки не розібрались, що в
цей день ця ж сама Богородиця потопила
військо київського князя Аскольда (християнина) на чайках при облозі Константинополя у 860 році під час першого походу
на Візантію. А вони — козаки — благочестиво молячись, продовжують чекати від
неї якоїсь милості на протязі багатьох віків!
Тут є над чим подумати...
Спроба тепер, на 20-му році існування Незалежної України, прийняти Закон
про Українське козацтво у Верховній Раді
не мала успіху: юзівська більшість не дала
йому ходу. А де ж голоси нащадків славної
Кальміуської паланки?
Нині козаки там — народ, а в Україні
— члени громадських організацій (?!) Реєстр сучасних об’єднань на сьогодні складається з 52 організацій прокозацького
спрямування. Серед їхнього керівництва
і десятки гетьманчиків. Назви типу ВГО
(Всеукраїнська громадська організація),
Спілка козаків, МГО (Міжнародна громадська організація), Народна Академія, МБФ
за відродження Донського та Запорізького козацтва, СІЧ — дитячо-юнацьке товариство, МГО—МАК, і так далі... Є всеукраїнська козацька партія (УКП). Кожна з
цих організацій чимось займається і щось
намагається зробити корисне для України. Та, на жаль, поки що нема головного
— об’єднання всіх заради вирішення кардинальних питань подальшого існування
Української козацької Держави.
До некролога. Нещодавно при спробі
розрядити вибуховий предмет часів ІІ Світової війни 1941-45 рр. трагічно загинув
депутат Новопетрівської сільради, підполковник козацтва, вишгородський сотник
Володимир Васильович Даниленко. Поповнити свій музей черговим експонатом
на цей раз йому не вдалося. Добрий козак
фатально достроково полишив цей світ.
Багато різних ідей не здійснено, чимало
важливої роботи він не встиг закінчити...
Андеграундовий музей «Іржаве обличчя війни» втратив свого засновника,
збирача воєнних раритетів і керівника. Володимир Даниленко був досвідченим слідопитом, активним учасником і одним із
організаторів сучасних реконструкцій подій ІІ Світової війни та битв 1648-1654 рр.
Дякуючи його зусиллям, чимало останків
полеглих воїнів минулої війни було відшукано на Вишгородщині в забутих, затоптаних бойових санітарних похованнях .
Як і у всі часи, раніше інших гинуть кращі:
«Вже не прийдуть запорожці —
Боронити волю.
І не встануть гайдамаки
Здобувати долю.
Наша черга наступає —
Вже сурмлять трембіти!
Нехай кожен пригадає,
Хто ми й чиї діти».
тівки проносятся, майже торкаючись одягу пішоходів на тротуарах. А у дощ, сніг,
ожеледь?
Стільки розповідей чуємо про пізнавальні закордонні вояжі, про те, як «у них
там» все розумно придумано і зроблено,
як у нас теж таке має бути. І де той «досвід»
використовується? В «царських селах»?
На мій, бабусин, погляд, праця напоказ — жлобство. Неприємно не поважати
людей. Та я не поважаю неуважних до найменших дрібниць керівників, проектантів,
будівельників і… крадіїв, що у першу ж ніч
після посадки повиривали з корінням кущики — либонь, на продаж або для чиєїсь
присадибної ділянки…
… Онук прокинувся (ми ж гуляємо, пам’ятаєте?), відкрив оченята,
посміхнувся(мені так здалося), — і я одразу забула про все попереднє. Йому
вже зовсім скоро до садочка (три роки
пролетять, мов одна мить!), а вони ж у
нас у якому стані, чи місць для всіх діточок, що народилися і ще народяться,
вистачить?..

ВІВТОРОК 11 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ

ПОНЕДІЛОК 10 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

8 жовтня

2011 року
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09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 «Легко бути жінкою»
10:55 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:25 Право на захист
12:45 Армія
13:00 Х/ф «Живі й мертві»
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:30 «Перерва»
16:00 Т/с «Епоха честі»
18:20 Новини
19:00 After Lіve
19:25 Православна
енциклопедія в Україні
19:55 Караоке для
дорослих
20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
22:00 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
12:55 «Я так живу»
13:30 «Шість кадрів»
13:40 «І так, і ні»
15:15 «Здивуй мене»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Діти напрокат»
22:25 «Секс-місія»
23:15 «Tkachenko.Ua»

06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Анекдоти
по-українськи
09:25 «Категорія 6: День
катастрофи»
11:15 «Антикилер»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Антикілер»
14:10 «Антикілер-2»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Апостол
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00:55 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:50 Спорт

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
Профілактика на каналі до
14.00
14.00 Повнота радості
життя
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 Я Гордона
16.10 В центрі уваги
16.55, 23.20 Світ бізнесу
17.10 Х/ф «Призначення»
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
22.25 Сильні світу цього
23.30 Громадська приймальня
1.30,5.00 Мультляндія

05:55 Т/с «Лікар Хаус»
06:40 «Бізнес+»
06:45 «Неймовірна правда
про зірок»
07:40 «Моя правда. Денис
Рожков. За дружиною, як
за стіною»
08:45 Х/ф «Пряники із
картоплі»
10:50 Х/ф «Посміхнись,
коли зірки плачуть»
12:50 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
14:50 Т/с «Адвокат»
16:55 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 «Моя правда. Лінда.
Біла ворона»
20:10 «Феномен»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Феномен»
23:00 Т/с «Лікар Хаус»
00:00 Т/с «Адвокат»
01:50 «Вікна-Спорт»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/c «Дружна
сімейка»
11:20 Т/c «Щасливі разом»
12:45 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:55 Teen Tіme
14:00 Т/c «Тру Джексон»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/c «Татусеві дочки»
16:00 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»
16:55 Т/c «Друзі»
17:50 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/c «Татусеві дочки»
20:35 Батьки та діти
21:35 Т/c «Вороніни»
22:35 Аферисти
23:35 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»
15:20 «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»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

07:00 24 години Бізнес
07:20 Створи себе
07:25 «Життя зі знаком +»
07:50 Мультфільми
08:20 П’ятизірковий
відпочинок
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:15 Твій Хіт
11:25 Портрети дикої
природи
11:45 Життя серед життя
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 Мультфільми
16:45 Х/ф «Піна»
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 Сльози світу

07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:15 Т/с «Таємниці
слідства - 5»
11:05 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:45 «Сімейний суд»
14:45 Міжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала-2009»
16:30 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Порцелянове
весілля» Заключна серія
23:40 «Позаочі»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 9»
13:00 «Нехай говорять.
Ходіння по макух»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Х/ф «Хеллбой: Герой
із пекла»

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 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив»
13:40 «Центр допомоги
«Настасія»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 Чесний понеділок
23:25 «Школа лихослів’я».
Ток-шоу
00:10 Головна дорога.
00:45 «У зоні особливого
ризику»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:00 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:50 «Поле чудес»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:40 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Мисливці за
діамантами». Т/с
23:45 «Познер»

08:40 «Правда життя». Біла
гарячка
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»
12:35 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13:25 Т/с «Москва.
Центральний округ»
15:15 Х/ф «Юність Петра»
1 с.
16:40 Х/ф «Дума про
Ковпака» 1 с.
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
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 «Єралаш»
09:20 «Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз
90210»
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30 «Маша & моделі»
14:10 «Зайцев+1»
15:10 «Дом-2»
16:05 «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»

08:15 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
10:00 «Легко бути жінкою»
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Країна якості
13:20 Х/ф «Живі й мертві»
15:00 Новини
15:30 Перерва
16:00 Т/с «Епоха честі»
18:20 Новини
19:10 Концерт М.Грицкана
«Співаємо разом, друзі!»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:55 Трійка, Кено,
Максима

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»
11:45 «Чесно»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Шкідливі ліки»
13:35 «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»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:25 «Гроші»
23:20 ТСН
23:40 «Зняти все»

06:45 Світанок
07:40 Ділові факти
07:45 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі»
12:40 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:20 Південне Бутово
14:15 «Апостол»
16:35 «Мент у законі»
18:45 Факты. Вечер
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Апостол».
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Таксі»
23:15 «Керрі»
02:00 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. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00. Мультляндія
13.20, 23.45 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.45 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»
23.30 Англійська за 4,5
місяці

06:15 «Бізнес+»
06:20 «Документальний
детектив»
07:25 Т/с «Лікар Хаус»
08:25 «Неймовірна правда
про зірок»
09:25 «Моя правда. Лінда.
Біла ворона»
10:30 Х/ф
«Доглядальниця»
12:40 «Феномен»
14:50 Т/с «Адвокат»
16:55 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. Борис
Смолкін. Маленький
чоловік під високим
підбором»
20:10 «Фермер шукає
дружину»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Правила життя.
Продукти-мутанти»
23:40 Т/с «Лікар Хаус»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/c «Дружна
сімейка»
11:20 Т/c «Щасливі разом»
13:00 Батьки та діти
13:55 Teen Tіme
14:00 Т/c «Тру Джексон»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/c «Татусеві дочки»
16:00 Т/c «Відчайдушні
домогосподарки-7»
16:55 Т/c «Друзі»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/c «Татусеві дочки»
20:35 Знову разом
21:35 Т/c «Вороніни»
22:35 Хто проти
блондинок?
23:35 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 «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 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим
22:20 «Народний
контроль»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

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 Сльози світу
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 Мультфільми
16:45 Х/ф «Чисто
англійське вбивство»
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 Сльози світу
22:50 Світські хроніки

07:10 З новим ранком
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
13:00 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 «Судові справи»
15:50 Т/с «Капітан
Гордєєв»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:45 Футбол. Збірна
Естонії - збірна України
22:55 Д/с «Моя країна»
23:15 Д/ф «Жадібність. Їжа
з сюрпризом»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:10 Т/с «Дорожній
патруль - 2»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Ось такі
«Пироги»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Подія»

04:55 «НТВ ранок».
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!»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 «Судовий детектив»
13:40 «Центр допомоги
«Настасія»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар
Повернення»
22:35 «Війна проти своїх
Ігнатьєв. Корнілов.
Махров»
23:35 «Таємнича Росія:
Уляновська область.
Земля мутантів?»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:05 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:50 Т/с «Мисливці за
діамантами»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Час»
20:35 Футбол. Відбірковий
матч чемпіонату Європи
2012. Збірна Росії - Збірна
Андорри
22:40 «Мозок.
Перезавантаження»

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 - 11»
13:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
15:20 Х/ф «Юність Петра»
16:40 Х/ф «Дума про
Ковпака»
18:30 «Речовий доказ».
Аферисти преміум-класу
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
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»

09:00 «Єралаш»
09:20 «Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз
90210»
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30 «Маша & моделі»
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 «Дім-2»
16:05 «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»
23:55 «Реальні пацани»
00:20 «Дім-2. Спецвипуск»
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Вишгород

08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Плюс-мінус
09:30 Погода
09:35 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:20 Кордон держави
12:35 Х/ф «Вони йшли на
Схід»
15:30 Перерва
16:00 Т/с «Епоха честі»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 221. Екстрений
виклик. Тиждень
20:20 Глибинне буріння
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Діловий світ
21:50 221. 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»
08:05 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:45 «Чесно»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Життя на тому світі»
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»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Від пацанки до
панянки - 2»
22:25 «Особиста справа»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:20 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Південне Бутово
14:15 «Апостол».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Апостол».
22:30 Факти. Підсумок

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, 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»

06:05 «Бізнес+»
06:10 «Документальний
детектив»
07:05 Т/с «Лікар Хаус»
08:05 «Неймовірна правда
про зірок»
УВАГА! З 09:00 ДО 10:00
ПРОФіЛАКТИКА
10:00 «Моя правда. Борис
Смолкін. Маленький
чоловік під високим
підбором»
11:05 Х/ф «Лабіринти
кохання»
13:00 «Фермер шукає
дружину»
14:55 Т/с «Адвокат»
16:55 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда.
Вікторія Тарасова.
Розплата за кохання»
20:10 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»

04:30 Т/c «Ранетки»
08:00 - 14:00 Профілактика
14:00 Teen Tіme
14:05 Т/c «Тру Джексон»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/c «Татусеві дочки»
16:00 Т/c «Красуні у
Клівленді»
16:55 Т/c «Друзі»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/c «Татусеві дочки»
20:35 Ревізор
21:35 Т/c «Вороніни»
22:40 Зроби мені смішно
23:35 Т/c «Щасливі разом»
00:40 Репортер
00:55 Спортрепортер
01:00 Погода
01:05 Служба розшуку
дітей
01:10 Х/ф «Об’єкт 2»
02:40 Зона ночі Культура
02:45 Так ніхто не кохав

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»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 Документальний
фільм «Йосип Сліпий:
молитва за Україну
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
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»
00:25 «Автопілот-новини»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
12:00 Мультфільми
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 Мультфільми
16:45 Х/ф «Чисто
англійське вбивство»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Природні дива
Європи
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Сльози світу
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій Хіт

07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
13:00 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 «Судові справи»
15:50 Т/с «Капітан
Гордєєв»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Чужі крила»
23:50 Д/ф «Секретні
територі. Сім днів до кінця
світу»
00:55 Х/ф «Подвійне
прізвище»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Прем›єра! Т/с
«Кримінальна поліція»
11:10 Т/с «Дорожній
патруль - 2»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Прем›єра! Т/с
«Подія»
00:55 Т/с «Втеча»

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 «У зоні особливого
ризику»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив».
13:40 «Центр допомоги
«Настасія»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 «Увага: розшук!»
23:15 «Марко Захаров».
Д/ц «Живі легенди»
00:15 Квартирне питання
01:15 «Один день. Нова
версія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:10 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:45 «Хочу знати»
15:50, 21:30 «Мисливці за
діамантами». Т/с
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:50 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Немає
полісу сумнішого на світі»

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 - 11»
13:35 Т/с «Москва.
Центральний округ»
15:35 Х/ф «На початку
славетних справ»
16:55 Х/ф «Дума про
Ковпака»
18:30 «Правда життя».
Втеча від реальності
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 6»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

09:00 «Єралаш»
09:20 «Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз
90210»
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30 «Маша & моделі»
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 «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»
23:55 «Реальні пацани»
00:20 «Дім-2. Спецвипуск»

08:15 Експерт на зв›язку
09:00 Підсумки дня
09:25 Плюс-мінус
09:35 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:20 Кордон держави
12:35 Х/ф «Вони йшли на
Схід»
15:00 Новини
15:30 Перерва
16:00 Т/с «Епоха честі»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 221. Екстрений
виклик. Тиждень
20:20 Глибинне буріння
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:50 221. 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»
11:45 «Чесно»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Життя на тому світі»
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»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Від пацанки до
панянки - 2»
22:25 «Особиста справа»
23:20 ТСН

08:45 Факти. Ранок
09:20 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Південне Бутово
14:15 «Апостол».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Апостол».
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Таксі»
23:15 «Керрі-2:
Несамовитість»
01:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
02:10 Спорт

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»

06:05 «Бізнес+»
06:10 «Документальний
детектив»
07:05 Т/с «Лікар Хаус»
08:05 «Неймовірна правда
про зірок»
УВАГА! З 09:00 ДО 10:00
ПРОФіЛАКТИКА
10:00 «Моя правда. Борис
Смолкін. Маленький
чоловік під високим
підбором»
11:05 Х/ф «Лабіринти
кохання»
13:00 «Фермер шукає
дружину»
14:55 Т/с «Адвокат»
16:55 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда.
Вікторія Тарасова.
Розплата за кохання»
20:10 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»

04:30 Т/c «Ранетки»
08:00 - 14:00 Профілактика
14:00 Teen Tіme
14:05 Т/c «Тру Джексон»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/c «Татусеві дочки»
16:00 Т/c «Красуні у
Клівленді»
16:55 Т/c «Друзі»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/c «Татусеві дочки»
20:35 Ревізор
21:35 Т/c «Вороніни»
22:40 Зроби мені смішно
23:35 Т/c «Щасливі разом»
00:40 Репортер
00:55 Спортрепортер
01:00 Погода
01:05 Служба розшуку
дітей
01:10 Х/ф «Об’єкт 2»
02:40 Зона ночі Культура
02:45 Так ніхто не кохав

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»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 Документальний
фільм «Йосип Сліпий:
молитва за Україну
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
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»
00:25 «Автопілот-новини»

07:20 «Життя зі знаком +»
12:00 Мультфільми
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 Мультфільми
16:45 Х/ф «Чисто
англійське вбивство»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Природні дива
Європи
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Сльози світу
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій Хіт
03:00 «24 години»
03:10 Диваки
03:40 Остарбайтери

07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 5»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
13:00 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 «Судові справи»
15:50 Т/с «Капітан
Гордєєв»
18:00 Новини
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Чужі крила»
23:50 Д/ф «Секретні
територі. Сім днів до кінця
світу»
00:55 Х/ф «Подвійне
прізвище»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:10 Т/с «Дорожній
патруль - 2»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:15 Т/с «Кримінальна
поліція»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Прем›єра! Т/с
«Подія»
00:55 Т/с «Втеча»

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 «У зоні особливого
ризику».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив».
13:40 «Центр допомоги
«Настасія»
15:30 «Прокурорська
перевірка»
16:40 «Говоримо і
показуємо»
18:30 Т/с «Морські
дияволи»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
22:35 «Увага: розшук!»
23:15 «Марко Захаров».
Д/ц «Живі легенди».
00:15 Квартирне питання
01:15 «Один день. Нова
версія».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:10 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:45 «Хочу знати»
15:50, 21:30 «Мисливці за
діамантами». Т/с
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:50 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Немає
полісу сумнішого на світі»

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 - 11»
13:35 Т/с «Москва.
Центральний округ»
15:35 Х/ф «На початку
славетних справ»
16:55 Х/ф «Дума про
Ковпака»
18:30 «Правда життя».
Втеча від реальності
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
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 «Єралаш»
09:20 «Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз
90210»
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Що ти робив
минулої п’ятниці?»
13:00 «Твою маму!»
13:30 «Маша & моделі»
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 «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»
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09:40 Прем»єра. Д/ф
«Дворянин Микола
Лисенко» з циклу
«Київська старовина. Світ
мистецтва»
10:10 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір›я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:25 Х/ф «Страчені
світанки»
15:00 Новини
15:30 Перерва
15:55 Т/с «Варіант «Омега»
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:35 Майстер-клас
20:00 Богатирські ігри
20:40 After Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі
22:50 Шустер-Lіve

07:00 ТСН
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»
10:45 «Не бреши мені - 2»
11:45 «Чесно»
12:40 «Ілюзія безпеки. У
магазин по смерть»
13:30 «Тисяча і одна ніч»
14:45 «Новини»
15:40 «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 «Фестиваль «Велика
різниця» в Одесі»
22:45 «Великий солдат»
00:30 «Закон і порядок»
01:15 «Закон і порядок»

06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Південне Бутово
14:15 «Апостол»
16:35 «Мент у законі»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Джентльмени на дачі
20:20 «Вбити Білла»
22:45 «Вбити Білла -2»
01:15 Самозванці
02:10 Спорт
02:15 Погода
02:20 Голі та смішні

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»

06:10 «Бізнес+»

09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій Хіт
11:10 Сльози світу
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій Хіт
16:35 Х/ф «Хто, якщо не
ми»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Природні дива
Європи
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Х/ф «Загін»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій Хіт
03:05 Диваки
03:30 Правда окопів
05:05 Диваки
05:30 Сильні світу сього

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 - 6»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
13:00 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 «Судові справи»
15:50 Т/с «Капітан
Гордєєв»
18:10 Т/с «У лісах і на
горах»
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 Д/ф «Л.Куравльов.
Живе такий хлопець»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:10 Т/с «Дорожній
патруль - 2»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення». Нові серії
21:15 Т/с «Я - охоронець.
Помилка у програмі»
01:00 Х/ф «Дещо»
02:45 Ласкаво просимо

04:55 «НТВ ранком».
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 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт».
13:40 «Центр допомоги
«Настасія».
15:30 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо».
18:30 «Морські дияволи.
Долі». Ф 3 «Остаточне
рішення».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:30 «Торговельна мафія»
Д/ц «Казнокради».
23:40 Х/ф «Смерч».
01:45 Т/с «Місто спокус».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
13:15, 04:20 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:50 «Мисливці за
діамантами». Т/с
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Клуб Веселих і
Кмітливих». Вища ліга
23:55 Х/ф «Неадекватні
люди»
02:45 Х/ф
«Бездоглядність»

06:05 Х/ф «Слідством
установлено»
08:30 «Легальний дохід»
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 - 11»
13:35 Т/с «Москва.
Центральний округ»
15:30 Х/ф «Рись
повертається»
16:55 Х/ф «Клініка»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Монах»
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 «Єралаш»
09:20 «Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз
90210» 5c.
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Comedy Woman»
13:00 «Твою маму!»
13:30 «Маша & моделі»
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 «Дім-2»
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Маша & моделі»
19:05 «Моя прекрасна
няня»
20:05 «Універ»
21:30 «Зайцев+1»
22:20 «Теорія зради»
23:00 «Надприродне»
00:00 Щоденник Ukraіnіan
Fashіon Week

07:55 Формула-1. Гран-прі
Кореї. Кваліфікація
09:30 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 Концертна програма
«Ангели серед нас»
13:40 Погода
13:45 Країна якості
14:10 Х/ф «Під кам’яним
небом»
15:35 У гостях у Д. Гордона
16:25 Золотий гусак
16:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Таврія» (Сімферополь)»Шахтар»(Донецьк)
17:45 У перерві: Зелений
коридор
18:55 Світ атома
19:20 Концертна програма
«Мелодія двох сердець»
21:00 Підсумки дня
21:40 Концерт С.Ротару
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30 «Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі»
08:15 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:55 «Екстрасенси проти
вчених»
12:55 «Від пацанки до
панянки - 2»
14:05 Мультфільм «Феї:
чарівний порятунок»
15:30 «Велика різниця» в
Одесі»
17:40 «Здивуй мене»
18:35 «Дружина генерала»
19:30 ТСН
20:00 «Дружина генерала»
22:45 «Понура»
00:15 Джекі Чан у
комедійному бойовику
«Великий солдат»

05:00 Погода
05:05 Факти
05:30 Погода
05:40 Козирне життя
06:05 «Космічні яйця».
07:45 Битва націй
09:25 Велика різниця поукраїнськи
10:35 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
10:55 Квартирне питання
12:00 «Чудова афера».
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.
Дайджест
19:55 «Від сутінків до
світанку».
22:05 Самозванці
23:25 Наша Russіa
23:45 «Вбити Білла».
01:50 «Кістки-4».

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.50 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 Сильні світу цього
12.50 Повнота радості
життя
13.25, 16.10, 0.30, 5.00
Мультляндія
13.45 Нас відповідей
14.50 Голос Перемоги
19.25 Х/ф «Сімейне щастя»
21.00, 23.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Попутник»
23.30 Громадська приймальня

05:00 «Наші улюблені
мультфільми:
Приключения капитана
Врунгеля»
06:10 Х/ф «Діти понеділка»
07:55 «Караоке на
Майдані»
08:55 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:05 «Їмо вдома»
10:10 «Зважені та щасливі»
13:20 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
23:50 Х/ф «Екіпаж»
02:15 «Екіпаж» Невідома
версія
03:00 Х/ф «Жіноча логіка»
03:50 «Мобільна скринька»
04:10 Х/ф «Жіноча логіка»
05:00 Нічний ефір

05:25 Т/c «Журнал мод»
06:30 Х/ф «Народжена
вільною. Нові пригоди»
08:05 Х/ф «Крихітка з
Беверлі-Хілз»
10:00 Ревізор
11:00 Файна Юкрайна
11:50 Даєш молодь
12:20 Зроби мені смішно
13:20 Т/c «Татусеві дочки»
14:20 Фабрика Зірок-4
17:30 Х/ф «Будинок із
приколами»
19:20 Х/ф «Скарб націй 2:
Книга таємниць»
22:00 Зірковий будинок.
Напередодні
23:00 Х/ф «Батько
нареченої-2»
01:05 Спортрепортер
01:10 Х/ф «Помпеї-1»
02:55 Зона ночі
03:00 Українці Віра
03:50 Зона ночі
03:55 Георгій Нарбут. Живі
картини

08:30 «Технопарк»
08:50 «Бізнес-час»
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»
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»
22:50 «Погода в Україні»

09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій Хіт
16:10 Королі професії
16:30 М/ф «Таємниця
Третьої планети»
17:45 Секретні файли. Світ
тварин
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
20:40 Смертельна кухня
21:35 Х/ф «Сталінград»
23:30 Чому ми воюємо
00:10 Таємниці долі

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 Х/ф «Адель»
15:20 «Бенефіс Жені
Білоусова. Повернення
зіркового хлопчика»
17:30 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
19:00 «Розсмішити коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Майдан’s 2»
23:00 «Розбір польотів»
00:00 Х/ф «Не намагайтесь
зрозуміти жінку»
01:50 «Подробиці»
02:20 «Формула любові»

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Сержант Білко»
09:10 Т/с «Я - охоронець.
Помилка у програмі»
12:00 Прем’єра! Оголена
красуня
13:00 Т/с «Я - охоронець.
Помилка у програмі»
14:00 Прем’єра! Т/с
«Дорожній патруль - 9»
16:00 Прем’єра! Т/с
«Дорожній патруль - 9»
18:00 Прем’єра! Т/с
«Умови контракту»
19:00 Події
19:20 Прем’єра! Т/с
«Умови контракту»
21:15 Х/ф «Батьки»
23:15 Т/с «Втеча»
01:20 Х/ф «Карусель»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події
03:50 Х/ф «Сержант Білко»
05:20 Срібний апельсин

06:25 Огляд.
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
07:20 «Золотий ключ»
07:45 «Академія краси»
08:20 «Готуємо»
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний двобій
11:00 Квартирне питання
12:20, 01:20 Т/с «Адвокат»
14:05 Своя гра
15:20 «Таємнича Росія:
Санкт-Петербург. Єдина
рятівниця Ксенія?»
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія
18:25 Професія репортер.
18:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного»
20:00 «Російські сенсації»
20:55 Ти не повіриш!
21:55 «Останнє слово».
22:50 Нереальна політика

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
07:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «В’ячеслав Бутусов.
«Коли замовкнуть усі
пісні...»
12:15 «Ядерна риба»
13:25 Х/ф «Приборкувачка
тигрів»
15:25 «Ірина
Мирошниченко.
Одкровення»
16:30 Концерт до Дня
працівника сільського
господарства
18:10 «Розіграш»
19:20 «Великі перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Привид опери»
22:55
«ПрожекторПерісХілтон»

06:00 «Легенди

06:30 «Малята-твійнята»
06:50 «Телепузики»
07:15 «Мультик з
Лунтіком»
07:40 «Байдиківка»
08:10 «Малята-твійнята»
08:35 «Телепузики»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Моя прекрасна
няня»
10:40 «Жіноча ліга»
11:10 «Одна за всіх»
12:05 «Бабуни & дідуни»
12:30 «ТЕТ 2.0»
13:25 «10 бажань»
14:20 «Іграшки»
15:15 «Універ»
16:40 Художній фільм
«Мабуть, боги втратили
розум 2»
18:30 «Лялечка»
19:25 «Зайцев+1»
20:40 «Універ»
22:30 «Бабуни & дідуни»
23:00 «Смак ночі»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
детектив»
09:00 Репортер
07:50 Х/ф «Ніна. Розплата 09:05 Погода
09:10 Т/c «Дружна
за кохання»
сімейка»
16:55 «Вікна-Новини»
11:20 Т/c «Щасливі разом»
12:50 Знову разом
17:05 Х/ф «Екіпаж»
13:55 Teen Tіme
20:00 «Національне
14:00 Т/c «Тру Джексон»
талант-шоу «Танцюють
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/c «Татусеві дочки»
всі!-4»
16:00 Т/c «Красуні у
22:00 «Вікна-Новини»
Клівленді»
22:45 «Національне
16:55 Т/c «Друзі»
17:55 Т/c «Вороніни»
талант-шоу «Танцюють
19:00 Репортер
всі!-4»
19:15 Спортрепортер
01:50 Х/ф «Офіцери»
19:20 Погода
19:35 Т/c «Татусеві дочки»
03:25 «Вікна-Спорт»
20:35 Здрастуйте, я - ваша
03:35 «Бізнес+»
мама!
03:40 Х/ф «Дружини та
21:35 Інтуїція
22:40 Х/ф «Вампір у
дочки»
Брукліні»
05:20 Нічний ефір
06:15 «Документальний

бандитського Києва»
07:15 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свідок»
13:00 Х/ф «Монах»
15:00 Т/с «Павутиння - 5»
19:00 Т/с «Меч»
23:00 Х/ф «Доміно»
01:35 Х/ф «Дах світу»
03:10 «Речовий доказ»
04:40 «Правда життя»
05:40 «Уроки тітоньки
Сови»

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»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
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»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»
01:50 «Час: важливо»
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08:55 Формула-1. Гран-прі
Кореї
11:00 Як це?
11:25 Крок до зірок.
Євробачення
12:05 Караоке для
дорослих
12:50 Наша пісня
13:35 Атака магії
14:05 Шеф-кухар країни
14:55 Хто у домі хазяїн?
15:20 Феєрія життя
15:45 Ближче до народу
16:20 Х/ф «Далеко від
Батьківщини»
18:25 Золотий гусак
18:50 Маю честь
запросити
19:35 Концерт С.Ротару
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:00 «Позашкільний
мюзикл»
09:05 «Лото-Забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:10 «Незвичайна сім’я»
13:50 «Шість кадрів»
14:00 «Смакуємо» з Юрієм
Горбуновим
14:25 «Алхімія кохання»
15:20 «Я так живу»
15:55 «Дружина генерала»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «10 кроків до
кохання»
21:00 «Пропозиція»
23:00 «Світське життя»
00:00 «Телевізійна служба
новин»
00:50 «Tkachenko.Ua»
01:35 «Основні кольори»
03:55 «Позашкільний
мюзикл»

06:20 Погода
06:25 Факти
06:45 Квартирне питання
07:40 Анекдоти поукраїнськи
08:00 «Чудова афера»
10:35 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Спорт
12:30 Велика різниця поукраїнськи
13:55 «Тупий і ще тупіший»
16:00 Битва націй
17:40 Наша Russіa.
Дайджест
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa.
Прем’єрний випуск
20:05 Останній герой.
21:15 «Чорна блискавка».
23:40 «Таксі». Комедійний
00:50 Голі та смішні
01:45 «Вбити Білла -2».

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 15.55, 1.45, 5.00
Мультляндія
7.50 В гостях у Д. Гордона
9.30 Корисно розмова
9.40 Вчися з нами
9.50 Х/ф «Сімейне щастя»
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально — насущно
14.35 Голос Перемоги
16.35 КНУКіМ Рагtу
17.40 Х/ф «Попутник»
19.10, 0.40 Х/ф «Страховий агент»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт. Тижневик
21.25 Світ бізнесу. Підсумки
22.00 Х/ф «Справи сердечні»
23.40 Громадська приймальня

05:05 «Наші улюблені
мультфільми:
Приключения капитана
Врунгеля»
06:05 Х/ф «Офіцери»
07:50 «МастерШеф»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Х-Фактор.
Революція»
16:10 «МастерШеф»
19:00 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
21:00 Х/ф «Ця жінка до
мене»
23:00 Х/ф «Три полуграції»
01:30 «Неймовірні історії
кохання»
02:25 Нічний ефір

04:35 Т/c «Ранетки»
06:10 Кліпси
06:35 Т/c «Журнал мод»
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у лікаря
08:35 Живчик «Старти»
09:00 Даєш молодь
09:30 Х/ф «Будинок із
приколами»
11:20 Я - ГЕРОЙ!
13:00 Шоуманія
14:10 Аферисти
15:10 Info-шок
16:30 Х/ф «Чумова
п’ятниця»
19:00 Фабрика Зірок-4
22:05 Фабрика зірок-4. Ще
не всі
23:00 Х/ф «Інший світ»
01:10 Спортрепортер
01:15 Х/ф «Помпеї-2»
03:00 Зона ночі
03:05 Українці Віра
03:45 Зона ночі
03:50 Радіація. Лінія
захисту

06:00 Ольвія
06:50 Твій Хіт
07:10 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:05 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:40 Мультфільми
09:00 Створи себе
09:50 Смертельна кухня
10:35 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій Хіт
16:15 Шлях до перемоги
16:30 Х/ф «Сталінград»
18:20 Життя серед життя
19:00 Земля обітована
20:00 Зелена варта
20:25 Невідоме про
відомих
21:25 Х/ф «Сталінград»
23:30 Секретні файли. Світ
тварин
00:00 Таємниці долі

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 С
«КВАРТАЛОМ»»
11:30 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:25 «Розсмішити коміка»
13:25 Т/с «За загадкових
обставин»
15:50 «Вечірній Квартал»
18:00 Т/с «Дівоче
полювання»
20:00 «Подробиці недели»
21:00 Т/с «Дівоче
полювання»
22:55 Премьера. Х/ф
«Обитель»

06:50 Події
07:10 Х/ф «Ідеальний
чоловік»
09:10 Прем’єра! Ласкаво
просимо
10:10 Х/ф «Королева
льоду»
12:10 Х/ф «Батьки»
14:10 Т/с «Умови
контракту»
17:00 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
18:00 Т/с «Умови
контракту»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Умови
контракту»
21:30 «Хвилина на
перемогу»
22:20 Футбольний вік-енд
23:30 Т/с «Втеча»
01:45 Х/ф «Королева
льоду»
03:20 Події тижня
03:50 Х/ф «Ідеальний
чоловік»

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, 02:05 Т/с «Адвокат».
15:20 Слідство вели...
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
18:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма».
19:00 Щиросерде
зізнання.
19:50 «Центральне
телебачення»
21:00 «Таємний шоубізнес: «Ласковый
май». Загадка зниклого
мільярда»
21:55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Веселі хлопці»
07:45 «Смак»
08:20 «Служу Вітчизні!»
09:05 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Поки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:20 Х/ф «Кур’єр»
14:05 Х/ф «П’ять кроків по
хмарах»
18:00 Хвилина слави. Мрії
збуваються!»
19:40 «Спеціальне
завдання»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Велика різниця»
23:05 «Боже, яка
дрібниця!»
00:55 Х/ф «Генуя»
02:25 Х/ф «Смішні люди»
04:05 «Модний вирок»

06:00 «Легенди

Вітаємо з днем народження

Едуарда Геннадійовича
БАГМУТА!

Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

Економні котли.
Піролізні котли.
На дровах та відходах
деревини
(096) 660-96-30
www.domtepla.com.ua
Вітаємо з днем народження
спілчанина Костянтина
Павловича СОЛОВЙОВА!
Дозвольте Вас нам привітати,
Душею зичим не старіть,
Минулих днів не помічати,
А з кожним роком молодіть.

Посвідчення, інваліда дитинства, серії ААБ
№066319, видане на ім’я Наталії Олександрівни
Михайлової 30.07.2009 р., вважати недійсним.
Підприємству в м. Вишгороді терміново потрібні:
— маляр з порошкового фарбування
металевих виробів.
Досвід роботи. З/п від 4 500 грн.
Тел: (067) 659-54-57

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

05:40 «ТЕТ 2.0»
06:30 «Малята-твійнята»
06:50 «Телепузики»
07:25 Т/с «Павутиння - 5»
07:15 «Мультик з
Лунтіком»
11:30 «Легенди карного
07:40 «Байдиківка»
розшуку». Баба в законі
08:10 «Малята-твійнята»
12:00 «Агенти впливу»
08:35 «Телепузики»
09:00 «Мультик з
12:45 «Моя країна»
Лунтіком»
13:10 «Найкращі бої братів 09:30 «Зайцев +1»
10:45 «Мабуть, боги
Кличків»
втратили розум 2»
14:50 Т/с «Меч»
12:30 «Лялечка»
19:00 Х/ф «Дах світу»
13:25 «Це любов»
21:00 Х/ф «Незаперечний» 13:50 «Іграшки»
15:15 «Універ»
23:00 Х/ф «Акули - 3»
17:05 «Москва-не Москва»
18:30 «10 бажань»
01:00 Х/ф «Доміно»
19:25 «Зайцев+1»
03:05 «Речовий доказ»
20:45 «Універ»
04:05 «Агенти впливу»
22:30 «Це любов»
23:00 «Мені не боляче»
05:00 «Правда життя»
00:50 Щоденник Ukraіnіan
05:30 «Уроки тітоньки
Fashіon Week
01:00 «Москва-не Москва»
Сови»

із відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкту комунальної
власності для передачі його в оренду
Нежитлове приміщення (підвал) площею 151 кв. м, розташоване за адресою: м.
Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 7; балансоутримувач — КПЖ і КГ.
Конкурс відбудеться 24 жовтня 2011 року о 10:00 за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, буд. 1, к. 62. Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається до 18 жовтня 2011 року
(включно) у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, терміну виконання робіт (не більше 15
календарних днів), копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію.
Мізки - як гроші, їх не може бути багато. Але може сильно не вистачати.
***
Гірше чоловіка, який не приходить
вчасно додому, тільки чоловік, який приходить невчасно.
***
Розмова двох:
- Петре, ти вже зробив прививку від
сибірської язви?
- Ні, в мене імунітет до неї.
- А як це?
- Жінка з Сибіру.
***
«Сміх – ліки від всіх недугів», – казали знахарі, коли не знали, як лікувати

08:50 «Бізнес-час»
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»
14:10 «Кухня гурмана»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Податки»
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»
23:00 «Київський час»

бандитського Києва»

Оголошується конкурс
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хворого.
***
Зустрілися якось двое старих приятелів. Один иншого питає:
- Ну, як життя?
- Ой, ти знаєш, щось все так паскудно!
Просто ніякого просвіту.
- Нічого, ти не переймайся – воно попустить. Знаєш, життя – то така річ: смуга
темна, смуга світла...
Зустрічаються за тиждень. Перший
знову питає:
- Як ся маєш?
- А пригадуєш, ми ото минулого разу
стрічалися? Так у мене, мабуть, була
світла смуга...

Безкоштовні
оголошення
ПРОДАМ
Терміново автомобіль.
ГАЗ-21, 1972 р/в.
Тел: (093) 75-11-422
Терміново продам кутовий
комп’ютерний стіл, б/в,
у відмінному стані.
Тел: (097) 640-27-27
дитяче ліжко
для віку 2-8 років.
Тел: (097) 818-99-48
1-кімнатну квартиру 46 м2,
7/9 пов., ремонт, бойлер.
Тел: (067) 319-77-40
НАЙМУ
Потрібен продавець у магазин продовольчих товарів.
Тел: (063) 263-22-18
ІНШЕ
Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Водитель погрузчика срочно
требуется компаниипроизводителю в Дымере.
Мужчина с опытом работы,
удостоверение. Официальное
оформление.
Звоните, тел. (044) 594-67-63

Продуктова мережа супермаркетів
запрошує на роботу:

грн. Официальное оформление.
Звоните, тел. (044) 594-67-63

Конт.тел.: (044) 393-94-08(07),
(067) 434-55-15 Тетяна

- Касирів - можна без ДР, З/П – 2410 грн.
- Прибиральників – З/П – 1800 грн.
- Завідуючих відділами (овочі та фрукти) –
з ДР, З/П договірна.
мовою оригіналу
- Продавців в відділ гастрономії, овочі та
Сборщики стеклопакетов
фрукти – можна без ДР, З/П від 2000 - 2200 грн.
срочно требуются компании- Вантажників – З/П 2010 грн.
производителю в Дымере. М/Ж,
Старших продавців на викладку товарів –
без опыта работы. З/п от 2500
3030 грн.

Вишгород

Україна

8 жовтня

2011 року
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Унікальна подорож на Поділля і Буковину
(Початок див. у минулому номері)
Володимир САЮК
ФОТО — Людмила ШУЛЬГА,
спеціально для «Вишгорода»

Жванець і Хотин
Від Кам’янця до Хотина — 28 км. По
дорозі заїхали до Жванецької фортеці,
спорудженої поляками на початку XVII
ст. на противагу Хотинській фортеці,
розташованої на протилежному правому березі Дністра у підвасальній туркам
Молдавії. У вересні 1653 р. велике військо під командуванням Яна ІІ Казимира
вирушило в похід на Поділля. Однак під
Жванцем військо Богдана Хмельницького і загони Іслама-Гірея ІІІ з усіх боків
оточили королівське військо.
Понад два місяці тривала облога. В
королівському таборі почався голод.
Спалахнули епідемії. Над польським
військом нависла реальна загроза
неминучої поразки. Але кримський
хан віроломно припинив воєнні дії і
уклав з польським королем сепаратне
перемир’я. Крім великої грошової винагороди за зраду, Іслам-Гірей ІІІ дістав
від Яна ІІ Казимира згоду брати ясир в
Україні. Припинення у грудні 1653 року
воєнних дій під Жванцем прискорило
прийняття Переяславської угоди в січні
1654 р. з Московською державою.
Жванецька фортеця в руїнах з XVII
ст., зате радянський дот, який знаходився біля фортеці, цілісінький, військові дії 1941 р. його обминули.
Хотин — місто в Чернівецькій області, розташоване на правому березі Дністра. Завдяки вигідному стратегічному
положенню він відіграв значну роль в історії України, Молдавії, Польщі, Туреччини і Російської імперії. Із Х століття
входив до складу Київської Русі, згодом
Галицько-Волинського князівства. По
волі Данила Галицького в 40-50 рр ХІІІ
століття збудовано Хотинську фортецю,
вона була невеликою, стояла на мисі
Дністра простягаючись на південь до
комендантського палацу.
Від 1373 р. Хотин увійшов до складу
Молдавської держави. Воєвода Стефан
ІІІ Великий значно розширив кордони
фортеці. Було возведено мур шириною
5 і висотою 40 метрів. У самій фортеці
були вириті глибокі підвали, які служили
приміщенням для воїнів. Упродовж XVXVI ст. Хотинська фортеця була резиденцією Молдавських господарів.
Завдяки міцній твердині і вигідному розташуванню, Хотин став центром
розвитку ремесел і торгівлі: там відбувалися найбільші у Молдавському князівстві ярмарки, на які приїздили купці
з різних країн Східної і Західної Європи.
Місто було важливим митним пунктом.
Влітку 1538 р. під час облоги замку
польськими військами на чолі з графом
Яном Тарновським було знищено частину стін і башт. У 1540-1544 рр. їх відбудували. Із початку XVI ст. Молдавське
князівство перебуває у васальній за-

лежності від Турції, місто Хотин і фортеця перейшли до рук турків, які ще більше посилюють оборонну міць фортеці.
1563 р. загін запорожців на чолі з
легендарним Дмитром Вишневецьким
(Байдою) зайняв фортецю і почав перемовини з Молдавським господарем
про спільний виступ проти Туреччини.
Через зраду молдавських бояр загін
козаків був розгромлений, а Дмитро
Вишневецький (Байда) був страчений в
Стамбулі.
1615 р. польські війська зайняли Хотин. Після війни під Цецорою (1620 р.)
між турецьким (40 тисяч) і польським
військом (8,4 тисяч), в ході якої польське військо було розгромлено, а коронний гетьман Станіслав Жолкєвський
і Михайло Хмельницький загинули (його
син Богдан Хмельницький попав в полон), Хотин став головним форпостом
від турецької навали.
У вересні — на початку жовтня 1621
р. біля стін Хотинської фортеці проходили події знаменитої Хотинської війни,
яка прославила запорозьких козаків і їхнього гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і стала повним переломним
моментом в історії Османської імперії.
У ході Хотинської війни польсько-литовсько-козацьке військо гетьмана Яна
Кароля Ходкевича (35 тисяч вояків) та
запорізьке військо гетьмана Петра Сагайдачного (40 тисяч козаків) відбили
численні атаки 250-тисячної турець-

Жванець

рішив дати генеральний бій, але бажаного перелому не наступило і Султан
Осман ІІ був змушений 9 жовтня 1621 р.
укласти з представниками Речі Посполитої Хотинський мир. Згідно з Хотинським мирним договором, Туреччина
і Кримське Ханство зобов’язалися не
нападати на Україну, Польщу, а Польща
віддавала Туреччині, чи її васалу Молдавії, Хотин і зобов’язалась припинити
Пам’ятник Петру Сагайдачному

ко-татарської армії. Козаки неодноразово здійснювали сміливі нічні рейдконтратаки, викликаючи паніку серед
турецьких військ. Успішні дії козаків,
вмілі маневри польських військ поступово підточували сили турків. Осман ІІ
остаточно розгубився і 28 вересня виХотинська фортеця

походи запорізьких козаків на Крим і Туреччину (напади запорізьких човнів (чайок) на кримське і турецьке побережжя
як відповідь на татарські набіги в Україну, власне, і послужили причиною війни
(1620-1621 рр).
Під час визвольної війни у Хотині 1650-1653 рр. перебували війська
Богдана Хмельницького. 11 листопада
1673 р. коронний гетьман Ян Собеський на чолі 30-тисячного польсько-литовсько-козацького війська вщент розгромив 40-тисячну турецьку армію, так
було анульовано ганебний Бучацький
мир.
Війни з турками тривали ще довгі
роки. Тільки на початку XVIII століття
туркам вдалося остаточно закріпитися
в Хотині і фортеці. Після реконструкції
за допомогою французьких інженерів
фортеця стала наймогутнішим вузлом
османської оборони на сході Європи.
Під час російсько-турецьких воєн Хотин
короткочасно захоплювало російське
війско (1739, 1769-74, 1788-91 і 1806

рр). Бухарестський мирний договір
1812 р. визнав Хотин за Росією, у складі
якої він перебував до 1918 р.
Із 08.03 до 10.11.1918 р. Хотином володіло австрійське військо;
5-18.04.1918 у Хотині й інших місцевостях повіту відбулися збори (5 000 учасників), на яких учасники вимагали приєднання до УНР.
Згодом дійшло до румунської окупації (10.11.1918-28.06.1940 рр.), проти
якої в січні повстало населення Хотинського повіту. Керівником повстання
була «Хотинська директорія», яка співпрацювала з Директорією УНР (допомога повстанцям зброєю). Повстанці захопили м. Хотин і більшість сіл повіту, з
яких вигнали румунську владу. Повстання тривало від 23 до 31.01.1919 р.
Після запеклих боїв румунське військо примусило повстанців (близько
4000) відступити за Дністер і з ними відійшли також біля 50000 біженців. Румуни жорстоко покарали населення 8 сіл,
було розстріляно біля 5000, у радянських джерелах 15 000 жителів, у самому Хотині 500 осіб.
28.06.1940 р. Хотин зайняли радянські війська.
Під час ІІ Світової війни Хотин був
під румунською окупацією (06.07.194104.04.1944 рр.), пізніше в складі УРСР.
Сьогодні Хотин — одне із найбільших
міст Чернівецької області, важливий
промисловий, туристичний і культурний
центр Буковини. У вересні 1991 р. під
час свята з нагоди 370-річчя Хотинської
битви було відкрито монумент на честь
гетьмана України Петра Сагайдачного
(скульптор І. Гомаль).
У Хотинській фортеці проводилися
зйомки багатьох популярних художніх
фільмів: «Гадюка», «Захар Беркут», «Балада про доблесного лицаря Айвенго»,
«Три мушкетери», «Чорна стріла», «Стара фортеця», «Стріли Робін Гуда». Серед недавніх — «Тарас Бульба». Беручи
до уваги багаті історичні традиції міста
в 2000 році Постановою Кабінету Міністрів України був створений Історикоархітектурний заповідник «Хотинська
фортеця». А у вересні 2002 р., згідно
з указом Президента України, древнє
місто відзначило свій 1000-літній ювілей.
2007 р. Хотинська фортеця стала номінантом Всеукраїнської акції «7 чудес
України».
Хто побував у цьому краї хоча б
раз — повернеться. Хочу попросити
райдержадміністрацію і районний
відділ освіти продумати питання поїздок по цьому маршруту школярів
старших класів: ознайомлення їх з
Кам’янцем і Хотином — це найкраще
патріотичне виховання.
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8 жовтня

Дата

2011 року

Народні прикмети

Вишгород

Роки людині до лиця

У жовтні
* Грім у жовтні — до малосніжної
зими
* Якщо на початку жовтня з берези не опало листя, сніг ляже пізно
* На дубі багато жолудів — на сувору зиму
* Гуси летять високо — осінь буде
довгою

. . . із задоволенням слухають

Три покоління разом

Календар

Цей день в історії
8 жовтня – День юриста
1596 — підписано Брестську
унію, створено Греко-католицьку
церкву
1621 — підписано Хотинський
мирний договір
Іменини: Герман, Євфросинія,
Сергій
9 жовтня – День художника,
День працівників державної санепідемслужби, Всесвітній день
пошти
1446 — Правитель Кореї Седжон
замінив ієрогліфічне письмо новим
алфавітом з 28 буквами; корейці
видали перший документ національною абеткою хангиль
1874 — заснований Всесвітній
поштовий союз
Іменини: Єфрем, Іван, Тихон
10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології, Всесвітній день психічного
здоров’я, Міжнародний день за
скасування смертної кари
1932 — у Запоріжжі запустили
ДніпроГЕС
Іменини: Аристарх, Зіна, Ігнат
(Гнат), Марк
11 жовтня
1881 — американець Г’юстон Девід запатентував першу фотоплівку
1887 — американський винахідник Томас Едісон запатентував
електричну машину для підрахунку
голосів на виборах
Іменини: Анастасій, Анатолій,
Антон, Сергій
12 жовтня – початок Європейського тижня місцевої демократії, Всесвітній день захисту зору,
Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих
1492 — Христофор Колумб відкрив першу землю в Америці —
острів, якому він дав назву «СанСальвадор» (один з Багамських
островів)
13 жовтня
1582 — у Італії та інших католицьких країнах юліанський календар
(старий стиль) замінено на григоріанський (новий стиль)
1675 — Голландський фізик Хрістіан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник
1860 — у США зроблена перша
фотографія з повітряної кулі
1884 — Гринвіч затверджений як
місце проходження нульового меридіана
1900 — вийшла основна книга
Зиґмунда Фройда «Тлумачення
снів»
Іменини: Григорій, Михайло
14 жовтня – День українського
козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці
1529 — закінчилася облога турками Відня
1884 — у США Джордж Істман запатентував фотоплівку
Іменини: Марія, Михайло, Роман, Сава

Ретромелодії
від Володимира
Машкова . . .
Відтоді як у грудні 1990 року Генеральна Асамблея ООН постановила вважати 1 жовтня Міжнародним
днем людей похилого віку, щороку
цього дня відбуваються заходи із
вшанування старшого покоління. До
їх проведення залучаються також
громадські та благодійні організації.
Вже традиційно захід з нагоди
цього дня відбувся у Благодійному
фонді святої Ольги. Проходив він під
патронатом голови Вишгородської
райдержадміністрації
Олександра
Приходька за підтримки голови Громадської ради при РДА Анатолія
Гальчука.
Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО автора

Ми мало замислюємося над тим, хто
ж такі «особи похилого віку» і чим маємо
завдячувати їм. Найперше, це люди, які
з вершин свого життя бачать його більш
реальним, без оман. Їхнє найбільше
багатство – досвід, знання, вміння, мудрість. Вони є останніми носіями культури того часу, де честь і совість, вихованість і пристойність були понад усе.
Завдяки цим духовним якостям вони
гідно пройшли крізь жахи тоталітаризму, репресій і війн.
Та найголовніше, що люди старшого
покоління вистояли на фронті і в тилу,
розгромивши коричневу чуму, гітлерівський фашизм, котрий прагнув підкорити народи світу. Це повинен пам’ятати
кожен…
Із повагою до старших поколінь у пе-

Візитівка

реддень свята Благодійний фонд святої
Ольги запросив до себе представників
Вишгородської міської та районної рад
ветеранів війни та праці, Спілки «Онкочорнобиль», Спілки майстрів міського
Центру творчості «Джерело».
Для них прозвучали теплі побажання від заступника голови районної ради
Олександра Глущенка, радника голови райдержадміністрації з гуманітарних
питань Марії Дем’янчук, президента
Фонду Володимира Малишева, голови
районної організації Товариства Червоного Хреста України Таміли Орел.
Кожному з них добре відомі проблеми
людей старшого покоління, особливо
ветеранів, і в міру можливостей вони
розв’язують їх. На цьому наголосив і начальник відділу з гуманітарних питань
Вишгородської міської ради Володимир
Ткач, зазначивши, що у планах міськради забезпечити ветеранів необхідним
приміщенням, яке буде комфортним не
лише для роботи, а й для їхнього відпочинку. В ідеалі це має бути Будинок ветеранів.
Але, якщо такий проект потребує
чимало коштів і часу, то наша повага
до людей старшого покоління, щоденна турбота про них – святий обов’язок
кожного. Це в наших силах – добре
слово, щира посмішка, таке ось свято.
Адже, справді, не так уже й багато треба людині для щастя. Це підтвердили й
голова ради ветеранів міста Петро Жуланов, його заступник Сергій Лагуненко, учасник бойових дій Іван Чертков, які
подякували Благодійному фонду святої
Ольги та його президенту Володимиру

Контролери життя

У другу неділю жовтня своє професійне свято відзначає колектив
державної Вишгородської районної
санітарно-епідеміологічної
станції
Міністерства охорони здоров’я.
Любов ІВАНИЦЯ, радіолог,
голова профкому СЕС
ФОТО — Марта КВІТКА

Заснована вона наприкінці війни, 1
січня 1944 року у звільненому від німецько-фашистських загарбників Димерському районі. Із 1983 року – працюємо
у Вишгородському районі.
Роботи і у той час, і зараз – непочатий
край. У системі охорони здоров’я санітарна медицина – на особливому місці. Вона
ретельно спостерігає за умовами житла,
роботи, відпочинку, навчання та виховання людини, за навколишнім середовищем: станом грунтів, води, повітря.
Під наглядом санітарних лікарів району 1290 об’єктів державної та приватної
власності. Під постійним контролем –
якість та безпека продукції, послуг, дотримання на підприємствах, в дитячих
закладах санітарних вимог щодо умов
навчання та праці. Для цього санстанція
має сучасне обладнання і лабораторії,
сертифіковані за міжнародними стандартами.
Постійно оновлюється матеріальна
база, що дає змогу застосовувати сучасні експрес-методи досліджень. Так, з по-

чатку року проведено 6505 проб об’єктів
зовнішнього середовища (продукти харчування, вода, грунт, повітря). Нормам
не відповідає 0,5%.
Після аварії на Чорнобильській АЕС не
припиняється контроль за рівнем радіаційного забруднення довкілля, продуктів
харчування, питної води. На сьогодні фонові показники не перевищують доаварійний рівень, крім грибів, ягід та м’яса
диких тварин. Наприклад, радіоактивне
забруднення грибів у 30 разів перевищує допустимі норми, вони шкідливі для
здоров’я, тому не радимо у зв’язку з потеплінням і дощами займатися «тихим
полюванням».
Забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя людей – головне
завдання санітарної служби. І в тому, що
за останні роки в районі не реєструються спалахи інфекційних хвороб, харчових
отруєнь, велика заслуга наших фахівців.
Півсотні добросовісних працівників з

Малишеву за уважне ставлення до ветеранів, за допомогу їм у свята і в будні, і
за цей святковий день.
А зробити його таким допомогли
також представники наймолодшого покоління:
вокально-інструментальний
ансамбль «Домісольки», дует «Дві зірки»
(Оля Короленко та Вікторія Блиховська),
солісти Влад Степанов та Олексій Голтвенко – вихованці музичного керівника
Ганни Покровської.
До речі, вона не лише власним прикладом запалює учнів до творчості, а й
прокладає місточок, який об’єднує різні
покоління. Її підшефні – хор «Ветеран»
і хоровий гурток «Спадкоємці переможців». І в кожного – від найстаршого до
найменшого вона має беззаперечний
авторитет.
Своїми виступами підкорили гостей
Ірина Вовчук (пісні) та Володимир Мошков (соло на саксофоні), у виконанні
якого прозвучали ретромелодії.
Гості поспілкувалися один з одним
під час святкового фуршету. За це спасибі спонсорам – депутату міської ради,
підприємцю Миколі Ковалю та голові
садових товариств «Глядин» Анатолію
Козачку.
***
Напередодні Дня людей похилого
віку представники Благодійного фонду
святої Ольги побували у стаціонарному
відділенні постійного проживання Вишгородського районного Територіального центру соціального обслуговування
в смт Димер. Вони передали для його
мешканців хлібобулочні вироби від ТОВ
«Автоколега» (директор Борис Герцкіс).

Вітання
Із професійним святом — Днем
працівника державної санітарноепідеміологічної служби щиро вітаємо колектив державного закладу
«Вишгородська районна санітарноепідеміологічна станиця» Міністерства охорони здоров’я України!
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, радості, сімейного благополуччя, творчої наснаги і добробуту.
Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають.
А вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!
Адміністрація
та профспілковий комітет райСЕС
вищою та середньою медичною освітою
працюють у районній СЕС. Вже понад 30
років завідуючий дезінфекційним відділом Леонід Кононенко, лаборант Марія
Щербак, помічник санітарного лікаря Лідія Дмитренко, медичний статистик Віра
Шайдецька щиро діляться своїм багатющим досвідом з молоддю, яка приходить
до нас після закінчення спеціальних закладів та вишів.
Кожнен із нас причетний до дотримання належного санітарно-гігієнічного
стану об’єктів району і пишається званням санітарного лікаря.
НА ФОТО :
Про такий подарунок професійного
свята сінатарні лікарі району поки що мріють — споруда нової санепідемстанції по
вулиці Кургузова у Вишгороді, поруч лікарні, майже готова, навіть вставлені металопластикові вікна. За чим справа?

КОЛО жінки

Вишгород

2012-го року відбудеться
ІІ Всеукраїнський
перепис населення
І-й Всеукраїнський перепис населення відбувся 5 грудня 2001 року.
Чисельність нашої держави склала
49,3 млн. чоловік, Київської області
— понад 1,8 млн. чоловік.
Алла СОЛОНІКОВА,
старший інспектор
Управління статистики

Від дати утворення Вишгородського
району (12 квітня 1973 р.) з центром у
м. Вишгороді на території району відбулося три переписи: 1979, 1989, 2001
р р.
За цей час змінилася і чисельність,
і співвідношення міського та сільського
населення.
У рік утворення району чисельність
його населення складала 71,6 тис., м.
Вишгорода – 11,9 тис., смт Димер – 6,8
тис., у селах Вишгородщини мешкали
51,8 тис.
За даними першого Всеукраїнського
перепису населення 2001 року, чисель-

Трохи історії
Обліки населення відомі ще з давніхдавен. І проводились, головним чином, для того, щоб визначити, скільки
людей мають можливість сплачувати
податки, або визначити чисельність
осіб, здатних до військової служби.
Без такого обліку не може обійтись
жодна держава. Перший перепис населення за радянських часів відбувся
у 1920 році.
За встановленою практикою переписи населення у більшості країн світу
проводяться раз на десять років. На
території колишнього Радянського Союзу переписи населення, починаючи з

ність населення району становила 72,4
тис., зокрема: м. Вишгород – 22,9 тис.,
смт Димер – 5,9 тис., сільське населення — 43,6 тис.
За даними цього перепису, на території району мешкає за національною ознакою: українців – 91,9%, росіян
– 6,7%, білорусів – 0,6%, інших національностей – 0,8% (серед них вірмени,
поляки, молдавани, татари, грузини,
євреї).
У м. Вишгороді національний склад:
83,3% – українці, 14,4% – росіяни, 1%
– білоруси, 1,5% – інші національності.
У сільській місцевості: 96,0% – українці,
3,1% – росіяни, 0,3% – білоруси, 0,6% –
інші національності.
Середній вік населення — 39,7 років. Середній вік чоловіків — 36,9 років;
жінок — 42,1 роки. Від перепису 1989
року населення постарішало на 4,5
років. На дату перепису 2001 року осіб
старше 100 років не зареєстровано. А у
віці 95-99 років мешкало 28 осіб (з них 5
чоловіків і 23 жінки).
1959 року, здійснювались так само.
За часи радянської влади відбулося
7 переписів населення. Останній — у
січні 1989 року, тобто саме напередодні утворення незалежної України.
Програма цього перепису була суттєво розширена, вона включала 25 запитань. Вперше були отримані відомості
про житлові умови, професійно-технічну підготовку, збільшився перелік
джерел існування.
За даними останнього Всесоюзного
перепису населення (1989 р.), чисельність населення України становила
51,7 млн. осіб, Київської області — понад 1,9 млн. осіб, а чисельність Вишгородського району — 77 696 осіб.

Глас народний

Сусіди

2011 року
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Вона навчає
особливих дітей

Ми щойно відзначили День працівників освіти, день, коли кожна
людина згадує шкільні роки, своїх
вчителів, тих, хто вперше долучив до
книги, був старшим другом і порадником, кому ми зобов’язані своїми
життєвими перемогами. Хочемо розповісти про вчительку, яка виросла і
живе в нашому рідному місті.
Батьки учнів школи «Надія»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ольга Кучеренко — за фахом вчитель-дефектолог і працює у Вишгородській спеціальній школі «Надія». Вона
навчає дітей з особливими освітніми
потребами. Дітей, яких радять здавати в
інтернати, малюків, про яких воліють не
згадувати і не помічати, хоча з кожним
роком їх народжується все більше.
Наша вчителька щодня, працює з дітьми, і, попри складні умови праці, до
кожного в неї свій індивідуальний підхід.
Ольга Миколаївна враховує особливості
розвитку, серцем розуміє потреби кожної дитини.
Ми з радістю спостерігаємо, як вихованці, котрих дехто вважає «такими,
що не підлягають навчанню», починають
читати, рахувати, писати свої перші літери, краще розмовляти. І це все завдяки
скромній праці нашої дорогої вчительки.
Ми вдячні Богу, що дав нашим дітям
таку чуйну людину з великим щирим серцем. Ми вдячні батькам, які подарували
життя цій чудовій жінці, вдчні її рідним —
за підтримку нашої вчительки в її праці,
що відкриває майбутнє учням «Надії».
За невтомний творчий пошук, самовідданість і добру душу хай завжди, Ольго Миколаївно, у Ваших починаннях будуть супутниками успіх і удача!

День святого Миколая. Ольга Миколаївна Кучеренко з учнем
Ось знову в школу Ви ідете
В цей вересневий світлий день;
Де Ви натхнення це берете,
За що так любите дітей?
У них вкладаєте всю душу
І як на світі жить вчите.
Ніщо Вас, вірим, не примусить
Лишити діло це святе.
Бо Ви народжені для нього;
Мов діти, рідні Вам учні,
Ви їх виводите в дорогу,
У світ, на простори ясні.
Й немає більшої Вам втіхи,
Коли уперше малюки
Долають у науці віхи
Й виводять старанно рядки.
І прагнете Ви їх навчити,
Як штурмувати висоту.
І що в майбутньому робити,
Щоб вся земля була в цвіту.
І за невтомну працю Вашу
Уклін Вам до землі низький,
Прийміть подяку щиру нашу
За труд учительський важкий.
Хай добре Вам весь час живеться
Без горя, смутку та біди,
А галаслива хай малеча
Приносить радість Вам завжди!

Про серйозне жартома

12 років чекали —
і дочекалися…

Дітлахи й пенсіонери,
Тітоньки і дядечки,
Непотрібні вам папери
Викидайте в смітнички!

Хороший двірник — велика рідкість. Ми в цьому вже переконалися за останні 12 років. А тому,
коли побачили, що можуть зробити звичайні жіночі руки у дворі, щиро здивувалися.

А також пусті кульочки
І пакети, і пляшки,
Дідусі, сини і дочки, —
Викидайте в смітнички!

Петро ТЮТЮННИКОВ, Олександр ТИМОШЕНКО,
Клавдія БІЛЬКО, Олександр ТВЕРДОХЛІБ,
мешканці будинку 6-а по вул. Н. Шолуденка

Не жбурляйте їх повсюду,
Бо красу псують вони!
Ми ж усі — культурні люди,
Не якісь там дикуни!
Вірна Рука — друг двірника

Адже наша Надія Сторчова приходить на роботу
не для того, щоб
раз-два
махнути
мітлою, розіпхати
сміття по бур’янах
та навести лад біля
сміттезбірників, а
для того, щоб прибрана нею територія сяяла у чистоті і
порядку.
Щоправда, серед мешканців нашого будинку є й такі, які викидають
домашній непотріб у кватирку, і такі, які звозять сміття
з власних гаражів, що знаходяться за старим кладовищем. Але Надія Миколаївна прибирає і це, хоча обслуговує не тільки наш будинок.
Зараз на шпальтах газети «Вишгород» обговорюється питання про тарифи. Якби були всі такі
двірники, як Надія Миколаївна, люди б не відмовлялися від складових послуги, зокрема стосовно прибирання прибудинкової території. Важливо ж — ЯК
прибирати.

8 жовтня

Дім. Сад. Город

Садимо часник

Є два способи вирощування часнику — озимий
і яровий. Ярові сорти здебільшого не виганяють
стрілок, у цибулині багато зубків (10-30), що розташовані спірально, у два яруси. Висаджують такий часник рано навесні, він добре зберігається,
але менш урожайний, пізніше дозріває.
Тому вигідно вирощувати озимий часник. Він
завжди дає високий урожай за рахунок маси голівки. Посаджений до настання холодів, він формує повноцінну кореневу систему. А це — один із
головних факторів вдалого перезимування і, відповідно, багатого врожаю цибулин.
Висаджують часник, коли температура землі знизиться до 10-15 градусів. Час треба розрахувати так,
щоб до настання сталих холодів залишалось приблизно 1,5 місяці — тоді часник краще укоріниться.
Добре він росте на піщаних і супіщаних грунтах.
Кислі грунти обов’язково треба вапнувати. Кращі попередники для часнику — огірки, капуста, ранні томати, бобові. Ділянка під часник повинна бути рівною і
добре освітленою.
Вносять органічні та мінеральні добрива на відстань між рослинами у ряду 10-12 см, у міжряддях

— 20-25 см. Верхівка зубка повинна знаходитися на
3-4 см нижче поверхні землі. При посадці важливо не
втискувати зубки — це затримує ріст коренів, до того
ж, ущільнений грунт може виштовхнути зубки на поверхню, і вони замерзнуть. Неглибоке садіння теж загрожує вимерзанням, а тому обирають оптимальний
варіант. Посадку слід замульчувати торфом або перегноєм (шар 2-5 см), зверху розкласти стеблини кукурудзи, соняшника для затримання снігу на грядках.
Що варто знати про часник?
Якщо у цибулині 2-3 зубки, навіть великі, — це сорт,
не придатний для садіння, той, що вироджується.
Сортовий часник має кольорову — червоно-лілову
або фіолетово-рожеву луску. Білий колір свідчить про
невисоку якість часнику.
Якщо у голівці є хоча б один хворий зубок, її слід на
12-24 год. до садіння занурити у розчин біологічного
препарату «Захисник овочів» із серії препаратів «Природне господарство» (з розрахунку 10 мл препарату
на 1 літр води).
Після садіння часник доглядають традиційно —
систематично розпушують грунт, видаляють бур’яни,
поливають під час активного росту.
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Цілющі рослини

Від втоми і
метеовпливу на
організм
У народі для відновлення сил при втомі, фізичному і нервовому виснаженні, і при негативному
впливі примх погоди на
організм використовують цілющі рослини.
Підготував
Богдан РУДЕНКО
При слабкості організму
— суміш (в рівних частинах
товчені ядра горіха грецького і мед) з’їдають до 100
г за день в 3-4 прийоми.
Для зняття втоми і відновлення сил організму
п’ють домашній квас. Суміш (0,5 буханки нарізаного і добре просушеного в
духовці житнього хліба, 1
склянка цукру і 1 ст. ложка
промитого ізюму) заливають 5 л кип’яченої холодної води, настоюють в
зав’язаному марлею посуді. Через три доби домашній квас готовий.
Суміш (присмажені скоринки однієї буханки житнього хліба, по одній пригорщі подрібнених — кори
дуба і вишневих гілочок)
заливають 5 л березового
соку, настоюють у закритому посуді. Через 2 тижні
березовий квас п’ють.
Дві пригорщі підсмаженого гороху заливають 5
л березового соку, настоюють у закритому посуді.
Через півтора тижні березовий квас п’ють.
Від негативного впливу
на організм магнітних бур
і різких перепадів атмосферного тиску — люди з
ослабленим організмом і
підвищеною метеорологічною чутливістю включають
в свій раціон сиру капусту.
Людям з хворим серцем,
які з трудом засинають під
час магнітних бур, рекомендую склянку капустяного соку на ніч, як снодійного засобу.
При розумовій втомі —
щоденно за час до обіду і
ввечері їдять кислу капусту
з олією.
Глибокої осені та взимку
— одну столову ложку подрібненої суміші (по 100 г
трави безсмертника, березових бруньок, трави звіробою, квіток ромашки) заливають 2 склянками окропу,
настоюють
20
хвилин,
проціджують. Настій випивають на ніч з 1 ч. ложкою
меду на 1 стакан настою.
Вранці процедуру повторюють. Снідають через 30
хвилин.

Спосіб життя

2011 року

Око як алмаз
Чи корисні лінзи?
Головний офтальмолог Міністерства охорони здоров’я України, керівник київського Центру «Мікрохірургії
ока», професор Сергій Риков про проблеми зору:
«Останнім часом стала модною контактна корекція зору, молодь носить лінзи з
малюнком – «крейзи», кольорові або тонізовані . Головне –купувати їх не у випадкових людей, а тільки у спеціалізованих салонах. Не можна обирати і через Інтернет,
адже кожне око має свої параметри, лінза
може просто не підійти.
Якщо правильно підібрати лінзу і нормально її «посадити», вона не шкодитиме,
особливо коли це лінза новітнього покоління – сілікон-гідрогелієва, яка містить багато води з киснем і добре захищає око від
зовнішніх факторів та пересихання.
Що стосується терміну придатності
лінз, ідеальний варіант – одноденні: ран-

ком поставив, ввечері викинув. Але більшість носять тримісячні лінзи. Це – оптимальний варіант.
Діти і телевізор
Існує багато запитань, пов’язаних із
шкідливістю перегляду телевізійних програм. Але ми навіть рекомендуємо розвивати проблемний зір за допомогою телебачення. Це коли одне око у дитини бачить
гірше за друге – закриваємо йому те, що
нормально бачить, і садимо перед телевізором, щоб навантажити хворе («ліниве»)
око.
Що стосується фільмів в форматі 3D,
їх теж іноді використовуємо з лікувальною
метою – при косоокості рекомендуємо
розвивати об’ємний зір і переглядати саме
таке кіно. Щоправда, треба знати міру – перегляд не повинен тривати понад годину.
Взагалі ж, дітям із хорошим зором рекомендуємо дивитися телевізор з 2,5-3 років,
а розбиратися у ком’ютері – десь з 8 років.

Вишгород
До Дня захисту зору
Про короткозорість
Генетична короткозорість зазвичай виявляється у 8-літньому віці. І росте разом з
людиною, доки у неї не припиняється ріст.
Ексимерну корекцію рекомендуємо
робити до 40 років – до цього віку після
операції епітелій роговиці успішно регенерується. До речі, люди з невеличкою
короткозорістю (до 3-х діоптрій) бачать на
дуже близькій відстані краще, аніж ті, що з
гарним зором.
Глаукому підправлять
Щодо глаукоми (хронічне захворювання очей, коли підвищується внутрішньоочсний тиск і вражається зоровий нерв),
то лікувати її треба на початковій стадії за
допомогою спеціальних крапель. Дотримуватися режиму закапувань – і можна
обійтись без операції. Але і вона при нинішньому рівні медицини не страшна – її
проводять без скальпеля»
ДЖЕРЕЛО: «АіФ»

Із Австрії в Іран

Знай наших!
Із 19 по 24 вересня у столиці Австрії Відні відбувся
чемпіонат Європи з кікбоксингу та таїландського боксу за професійною версією
WKF. Такі змагання керівництво WKF проводить вперше, до цього були лише професійні бої за чемпіонські
пояси та досить високі гонорари. Тому на ці змагання
з’їхались відомі промоутери
та їхні титуловані бійці-професіонали К-1 та муай тай із
25 країн Європи.
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород» та фотоархів клубу
«Кшатрій»

Україна також мала честь
виставити на ці змагання свою
команду. Але наша збірна, на
відміну від інших, складалася з
27 спортсменів-любителів, що
значно зменшувало шанси на
гарний результат.
Незважаючи на дуже сильних суперників, національна
збірна України за кількістю медалей посіла четверте місце в
загальній турнірній таблиці із
результатом — 38 медалей, з
яких 13 золоті.
(Для порівняння: перше місце — Німеччина, яка виставила
190 спортсменів, друге — Чехія, 57 кікбоксерів, третє місце
— Австрія, господарі, близько

120 бійців).
Захищати кольори України
та честь Вишгорода довелося бійцю міського клубу кікбоксингу «Кшатрій», майстру
спорту України Денису Короваю, який вирушив до Австрії
зі своїм титулованим тренером, чемпіоном Європи та світу
Сергієм Шпаком.
Постійні тренування, віра
у власні сили та відчуття
обов’язку перед рідним містом
допомогли гідно виступити і
привезти на рідну землю СРІБНУ медаль!
Результат міг бути значно
кращим, якби не хвороба, яку
Денис переніс «на ногах» упродовж усіх змагань.
Звісно, не було б таких результатів без людей, небайдужих до цієї справи, які підтримують спортсменів морально і,
що дуже важливо, матеріально.
Тож свою перемогу Денис хоче
подарувати тим, хто його підтримав і допоміг, — Вишгородському міському голові Віктору
Решетняку, а також Леоніду Паланичку, Костянтину Дуденку,
тренеру Сергію Шпаку і, звісно,
батькам.
Наразі повним ходом іде
підготовка до Кубку світу, який
відбудеться в грудні ц. р. на
острові Кіш (Іран). Звідти «Кшатрій» збирається привезти
дуже гарний результат. Отакаот географія призів.

«Так тримати!» — каже Віктор Решетняк Денису Короваю

Поєдинок

Бойова нічия
У черговому матчі першості м. Києва
з футболу серед дорослих увага вболівальників була прикута до футбольного
дербі земляків. Адже на стадіоні-красені
у Лютежі зустрічалися ФК «Межигір’я» з
Нових Петрівець та вишгородська «Чайка».
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ

Дебют гри був за гостями — футболістами Вишгорода. І вже на 16-й хвилині черговий
майстер-клас у виконанні штрафних ударів
продемонстрував Андрій Маковка. Його удар
метрів із 30-35 у верхній кут воріт суперника
вийшов і сильним, і напрочуд точним. Перший тайм так і завершився з рахунком 1:0,
хоч наші земляки згаяли не одну можливість

покращити результат гри на свою користь.
Другий тайм теж пройшов за переваги
вишгородців, але м’яч вперто не йшов у ворота.
Не забиваєш ти — забивають тобі. Це
неписане правило спрацювало і цього разу.
В одній з контратак суперника помилились
наші захисники та вчасно не вийшов на перехоплення м’яча воротар — і нападник
«Межигір’я» не забарився з влучним ударом.
Нічийний рахунок 1:1 зберігся до кінця
гри, суперники записали до турнірної таблиці по одному очку.
Підопічні Олександра Черкая з «Чайки»
1998 р. н. поступилися на виїзді ФК «Київ» з
рахунком 1:4. Єдиний гол у вишгородців забив Михайло Черниш.
Гол капітана команди Володимира Лихацького з «Чайки» 1999 р. н. не зміг прине-

ФізкультУРА
сти команді бодай одне очко, бо суперники
з ФК «Арсенал» відповіли п’ятьма влучними
ударами.
Порадували і грою, і результатом вихованці Валерія Сидорчука з «Чайки» 2000
р. н. Цього разу була переможена київська
«Зірка», причому з переконливим рахунком
4:0. Влучними ударами у ворота суперників
відзначились Андрій Сничак та Кирил Ніколаєв — кожен двічі.
***

а-Фішка

Субота, 08.10.2011 р., стадіон
«Енергетик»: ФК «Чайка» (молодіжна) —
ДЮСШ-15. Початок о 12:00.
Неділя, 09.10.2011 р., стадіон
«Енергетик»: ФК «Чайка» (дорослі) —
ДЮСШ-10. Початок о 16:00.

Людина

Вишгород
Пам’ятаємо

8 жовтня

Добрий слід на землі

Минуло 40 днів, як назавжди пішла від
нас Галина Йосипівна Курілко.
На черговому зібранні Спілки майстрів
народної вишивки Вишгорода (Центр творчості «Джерело») ми вкотре розгорнули
п’ятиметровий рушник.
Спілка майстрів народної вишивки
м. Вишгорода

Перші хрестики на ньому вигаптувала Галина
Йосипівна. З якою любов’ю добирала вона візерунки із рушників свого працьовитого і щедрого
душею роду! Якось принесла сорочку, вишиту
білим по білому. Таке диво створила її бабуся.
Цвіла рушниками й батьківська хата у мальовничому селі Дубрівка Житомирської області. У простій селянській родині зростало четверо
дітей, Галина — наймолодша. Непосидюча, роботяща, цілеспрямована.
Після успішного закінчення десятирічки навчалася у сільгоспакадемії і отримала диплом

агронома. Творити красу на полотні і прикрашати рідну землю — стало змістом її життя.
Із чоловіком Веліжором Івановичем топтали
спільну стежку більше сорока років, виростили
сина, двох онучок, виплекали власний сад. Із
ранньої весни до пізньої осені горнулися квіти до
дбайливої господині, віддячували за теплоту рук
і добре серце. Встелили густо й останню стежку
Галини Йосипівни.
Тяжка хвороба передчасно забрала вірну
дружину, люблячу матір і бабусю. Наприкінці вересня їй було б тільки 65!
Багато нездійснених планів, недошитих візерунків. А вона ж так любила життя, людей! Певно, і янголам гаптуватиме білим по білому, як і
її бабуся.
Нам не вистачає її розважливості, життєвої
мудрості і терплячості!
А тепло її рук працьовитих
Сад осінній сповитий журбою —
В кожній квіточці, в кожнім стеблі,
Господиня пішла назавжди.
Бо ця жінка уміла любити,
Заквітує він рясно весною,
Добрий слід залиша на землі.
Та вона не прилине сюди.
Щиро співчуваємо родині покійної.

9 жовтня — Всесвітній день пошти

«Уяви себе деревом і напиши про це листа»
Пам’ятаєте з дитинства: «Кто
стучится в дверь ко мне с толстой
сумкой на ремне?...». Звісно, листоноша. Тільки сьогодні сумка його значно полегшала – ціни на газети не для
всіх доступні, але передплатники, що
виписують газети і журнали, все ж
лишилися.
В епоху комп’ютеризації все наполеглівіше замінює стару професію отой розумний «ящик», напханий
електронікою, по якому і листа можна
написати у будь-яку країну світу, хоч
на Північний полюс, і свіжий номер
газети прочитати, і навіть придбати
через Інтернет домашні речі.

млення, переказ, лист, замовити ліки,
авіаквитки (навіть за кордон), залізничні,
автобусні квитки (по Україні), поповнити
рахунок мобільного телефону, зіграти в
лотерею, передплатити газети і журнали, придбати насіння овочів, книги, різноманітні товари, одяг, взуття у посилках
з накладною платою.
За літні місяці, у розпал сезону на морях-океанах, деякі мешканці району скористалися послугами пошти і замовили
48 залізничних квитків. Це – мало, але
зручність такої послуги безсумнівна – не
треба їхати до столиці, штовхатися біля
кас. Замовник отримує квиток з відкладеним друком, який — навіть за 5 хвилин
до відправки потягу — обміняє на квиток.
Марта КВІТКА
20 гривень коштує оголошення про
ФОТО автора
втрачене чорнобильське посвідчення,
яке друкують у газеті «Київська правда».
Конкуренція
Інтернету з «Укрпо- Мешканці нашого міста та району не виштою» змушує останню шукати нові під- трачають час на поїздку до Києва — огоходи до поштової справи, вивчати досвід лошення приймають у будь-якому віддіінших країн (а Всесвітній поштовий союз ленні поштового зв’язку Вишгородщини.
об’єднує 191 країну і має статус спеціалі- За адресою: пл. Т. Шевченка, 2 ви можезованої установи Організації Об’єднаних те це зробити щодня, крім неділі, з 9 до
Націй).
19 (в суботу — до 18) години.
Всесвітній день пошти й відзначаєтьВиконуюча
обов’язки
начальнися на честь створення 1874 року цього ка Вишгородського центру поштового
союзу. Поштова мережа щодня обслу- зв’язку Анна Зайченко розпочинала свій
говує мільярди людей, обробляє понад трудовий шлях з листоноші, і вже за пле438 мільярдів листів та 6 мільярдів поси- чима — 27 років стажу, Київський коледж
лок на рік, а також пропонує споживачам зв’язку – спеціальний учбовий заклад,
безліч електронних, фінансових та логіс- де навчають поштовиків. До речі, чотири
тичних послуг.
працівники відділення нині здобувають
Так, у Вишгородському центрі «Ук- там освіту. Вищий навчальний заклад є в
рпошти» можна не тільки отримати пен- Одесі – інститут зв’язку імені О.Попова.
сію, а й відправити електронне повідоРайонна пошта об’єднує 25 відділень. Кращими вважаються Вишгородське,
Їх чекають завжди – вишгородські листоноші ви- Катюжанське, Новопеходять на вулиці міста. Зліва направо: Володимир трівське,
Димерське,
Афанасьєв, Ольга Клинова, Олена Циганенко (на- Демидівське, які очочальник відділення), Світлана Качан, Любов Сорокі- люють Олена Циганенна, Любов Сухіна, Ольга Бондар, Леся Примінецька
ко, Тамара Осадча (нагороджена Грамотою
уряду України), Ірина
Скотаренко, Олена Кучерява, Раїса Вознюк.
Всесвітній день пошти
для них і для всіх працівників «Укрпошти» —
звичайний день. Святковості йому нададуть
хіба що відвідувачі, що,
як і кожного року, не забудуть привітати жінок
із святом.
Із 7 жовтня (напередодні свята) на Хрещатику, 22 — в операційному залі ВПЗ Київ-1
міської дирекції УДППЗ

Анна Зайченко, для якої «Укрпошта» — все життя
«Укрпошта» можна переглянути виставку
дитячих малюнків на тему «Пошта очима
дітей» та фотографії «Сьогодення поштової галузі».
Всесвітній день пошти відзначатиметься і спецпогашенням поштових
марок. Минулого року такий захід проводився у центрі Вишгорода і був присвячений 65-річчю Перемоги у Великій
Вітчизняній війні. Штемпелювали конверти позначкою «07300 Вишгород,
Київська область» з трьома гвоздиками,
обвитими георгієвською стрічкою. Для
цього виготовляють спеціальний штемпель, яким користуються лише одну годину, а потім знищують. Конверти можна
потім використовути.
7 жовтня під егідою ЮНЕСКО в Україні в рамках 41-го міжнародного конкурсу
розпочинається національний молодіжний конкурс творів епістолярного жанру
«Напиши листа спортсмену або спортивному діячеві, яким ти захоплюєшся,
і розкажи йому, що для тебе значать
Олімпійські ігри». Кожний мешканець
міста і району може взяти участь у цьому
конкурсі і стати переможцем.
Саме так стала лауреатом 40-го міжнародного конкурсу українка Катерина
Ряба (4-е місце). Вона написала цікавий
лист на тему «Уяви себе деревом, що
росте у лісі. Напиши у листі, чому важливо захищати ліси..».
Ми потроху відвикаємо від епістолярного жанру. Але ніякий ком’ютер не
замінить живих слів, написаних від руки
знайомим почерком, по якому ти можеш
вгадати настрій свого адресата, відчути
його біль чи радість. Взагалі ж листи дорогої серцю людини — безцінні.
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На державному рівні

Пересопницькому
Євагелію — 450
2011 рік є роком Євангелії
в Україні, адже цьогоріч на
державному рівні відзначають 450-річчя Пересопницького Євангелія. Це –
переклад на «просту мову»
канонічного євангелія, що є
найважливішою пам’яткою
української книжкової і народної мови XVI ст., а також незрівнянним зразком
українського живопису та
рукописної книги незадовго до початку друкарства в
Україні (1574 р.).
Оксана НАЙДИЧ,
Церка Бога Живого
Святкування 450-річчя Пересопницького
Євангелія
– знакова подія для народу.
Адже воно є одним із символів
української нації.
Сам факт появи Пересопницького Євангелія засвідчує завершення формування
української народності. Адже
практично для всіх країн світу переклади на рідну мову
Слова Божого ставали початком нового — вищого — культурного періоду. Коли люди
отримували можливість знайомитись з істинами Слова
Божого рідною зрозумілою
мовою, це впливало не тільки
на розвиток писемності і літератури, але й на формування
високих моральних принципів
та засад, за якими далі розвивалися ці народи.
Україна не була винятком,
але специфіка формування
нації під тиском Російської імперії на довгий час затримала
розвиток народної духовності, та й саму можливість вільно
звертатися до Святого Письма рідною мовою. Радянська
влада, яка домінувала впродовж більш як 70 років минулого століття, зробила взагалі практично неможливим
доступ до вільного вивчення
Біблії.
Але оскільки Божою ласкою було збережено Пересопницьке Євангеліє, то був
збережений і український народ — під час усіх буремних
епох. Символізм зрозумілий.
Найбільшим наслідком тих
подій для нас є те, що тепер
майже в кожній українській
оселі є Біблія, яку можна прочитати й зрозуміти. Її немає
тільки там, де відсутнє розуміння важливості Благої вісті,
яка змінювала долі цілих народів, а тепер може змінювати життя кожної простої людини, родини, яка звернеться до
світлих євангельських рядків.
Ми бачимо дивом збережений історичний документ під
час інавгурації Президента
України. І це теж добрий символ для нашої держави.
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ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ
Почула я про Анастасію від жінки, якій вона допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування
заповіді «не нашкодь».

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

P.S.

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
8.10.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

писати
друкованими
літерами

о

росл

й ви

тимуть вони погано через пиятику 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.

Вишгород

таке

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 жи-

Реклама
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Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
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