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І тягти важко, і віддати шкода
Передплата
- 2012

Субота, 15 жовтня 2011 року, № 42 (830)

>3

Відмова від тарифів — не вихід

>4

Знеболене життя

> 12

На рік — дешевше

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

Передплатний індекс
у Каталозі місцевих
періодичних видань
40007

Учасники
фестивалю-конкурсу
Номінація «АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ»
Зразковий дитячий хор «Радуниця» (молодша група)
(м. Львів), кер. Н. Манько
Народний жіночий вокальний ансамбль «Берегиня»
(м. Городок, Львівська обл.) кер. Н. Зятик, Л. Гуріна
Жіночий ансамбль «Аніма» церкви св. Миколая Чудотворця на Аскольдовій могилі УГКЦ (м. Київ), кер. Н. Кучерява
Камерний хор «Криниця» Київського Будинку вчених
(м. Київ), кер. Л. Ященко
Дитячий колектив «Промінчики» церкви св. Володимира УПЦ КП (м. Вишгород), кер. Т. Клименко
Хор Димерської дитячої музичної школи (смт Димер,
Вишгородський район, Київська обл.), кер. С. Заводовська,
конц. Л. Шевчук
«Перлинки» — молодша група християнського дитячо-юнацького хору «Перлина» Церкви Бога Живого (м.
Вишгород), кер. І. Беза
Народний аматорський ансамбль камерного співу
«Елегія» (м. Шпола, Черкаська обл.), кер. О. Чорногал
Номінація «НАРОДНИЙ СПІВ»
Народний
художній фольклорно-етнографічний
колектив «Вербиченька» (смт Нова Водолага, Харківська
обл.), кер. О. Коваль, Т. Коваль
Чоловічий народний хор «Чумаки» (м. Київ), кер.
В. Триліс
Художній колектив «Деснянські зорі» (с. Вища Дубечня, Вишгородський район, Київська обл.), кер. В. Бондаренко
Народний аматорський колектив «Льонок» (с.
Луб’янка, Васильківський район, Київська обл.), кер. Т. Курта
Аматорський Народний жіночий вокальний ансамбль «Смерічка» (м. Івано-Франківськ), кер. Л. Мельник
Народний фольклорний автентичний колектив «Злагода» (с. Мирне, Бобровицький район, Чернігівська обл.),
кер. З. Шубська
Народний вокальний ансамбль «Журавка» (с. Дружнє, Бородянський район, Київська обл.), кер. М. Гнелицька
Вокальний ансамбль «Сузір’я» Боярського Будинку
культури (м. Боярка, Київська обл.), кер. А. Бібік

Під Покровом Матері Божої
Щось із нами коїться недобре. І можна
скільки завгодно звинувачувати владу, що
не забезпечує нам гідне
життя, але… якщо зупинитися і подумати — може, це наша власна агресія
притягує до нас всілякі негаразди? Бо
чомусь природні катак-лізми починаються після збройних конфліктів.
Марина КОЧЕЛІСОВА

Останній тиждень примусив знову
над цим замислитися.
Без вагань, прийнявши за іншу особу, мене «вичитали» в фотоательє, де
я не була рівно рік і куди, либонь, ще
стільки ж не зайду. Тому що не слухали

моїх здивованих питань: «У чому, власне, справа, може, ви помилилися?...»,
а, роздратовані чиїмись вимогами щодо
якості, давали відсіч: кому? Покупцеві,
від якого залежить прибуток?
Наступного дня, вірніше, ночі, зайшовши до цілодобового супермаркету
по хліб, я побачила стару жінку, яку зловили на крадіжці двох пакетиків «КітеКет». Дотепер пам’ятаю розмите, безвиразне обличчя старої — наче жучок,
що прикинувся гілочкою (я — мертвий,
не зачеплять). Пам’ятаю не гнівні, а розстроєні обличчя продавщиць — вони розуміють, що таке копійка, і за цю копійку
стоять по 12-14 годин на ногах, перекидають тони товару, йдуть працювати
вночі, щоб заробити більше — собі, дітям, своєму коту на той же «Кіте-Кет».

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Жінки розповіли, що це вже третя
крадіжка за добу, а збитки ж розкидаються на всіх працівників магазину —
чого ж вони мають платити, за що саме
їх покарала ця старенька, покарана життям?
Це ланцюг вчинків, якими ми караємо
один одного. Між тим, Вишгород охороняють не лише його святі покровителі —
Борис і Гліб, яких у давні часи вишгородці
вбили, а нещодавно покаянно встановили їм пам’ятник. Над нашим містом розкрила Свій Покров Матір Божа.
Велика і всепрощаюча. Жінка, яка
віддала людям свого Сина. Жінка, для
якої милосердя — вище за справедливість.
Фестиваль Її Імені відбуватиметься
у Вишгороді вже втретє. І нам саме час

Колонка редактора
відірватися від зомбуючих агресивних
телеекранів. Зайти в суботу до церкви,
яка приймає учасників конкурсу в перший день і є яскравим уособленням міжконфесійного миру та злагоди в нашому
місті. (В суботу собор Вишгородської
Богородиці стане справжнім Храмом
співу — ВХІД вільний для всіх.) А в неділю послухати виступи переможців у БК
«Енергетик», прекрасну музику й співи,
що очищають душу.
Послухати невмирущі народні пісні за
ритмами природи — що може бути краще за вічне: цілющі фарби води, землі,
неба, легку хмарку, зелений листочок,
вибагливий вигин гілки? Озирніться,
прислухайтесь, почуйте! Краса таки врятує світ від ненависті — лишень розкрийте для неї своє серце.

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

Глас народний
почуто

Після втручання
газети «Вишгород»
До
редакції
газети
«Вишгрод» завітали мешканці вул. Пушкіна, що у
Нових Петрівцях. Схвильовані люди повідомили: майже місяць тому,
15 вересня ц. р., автомобіль ВАЗ 2107 збив стовп
електромережі, і тепер
бетонна опора «тримається» на дротах — під
напругою.
Влас. інф.
ФОТО надано мешканцями
вул. Пушкіна
у Нових Петрівцях

2011 року

Наше місто

Лист у номер

Фотоапарат для школи
На початку жовтня чаклунка-осінь дарує нам золото падолисту, різнобарв’я жоржин і неповторний
День вчителя. До Вишгородської районної гімназії
«Інтелект» традиційно завітали друзі та меценати
школи, які сердечно привітали вчителів, побажали
натхнення у роботі та успіхів у освоєнні нових знань.
Батьківський комітет гімназії

Серед присутніх були і представники Асоціації роботодавців Вишгородщини (АРВ) Віталій Кравчук, Оксана
Карпенко, Юрій і Тетяна Попови, які дякували педагогам
за високий професіоналізм, безмежну, подвижницьку
відданість своїй справі, зичили здоров’я на довгі роки,
нових творчих здобутків, енергії, наполегливості, непохитної віри у свою велику мету.
А для того, щоб школа запам’ятовувала усі найкращі
моменти свого життя, – від АРВ подарували фотоапарат.

АРВ – друзі та меценати
Напередодні Дня працівника освіти Асоціація роботодавців Вишгородщини зробила приємний сюрприз для вчителів та працівників
Вишгородської школи №1.
Адміністрація ВЗОШ І-ІІІ ступенів №1

На святковий концерт, який підготували учні школи під керівництвом
ради учнівського самоврядування, завітали представники Асоціації Леонід Іванович Лукашук та Надія Володимирівна Волошина. Вони щиро привітали присутніх зі святом, прочитали красиві уривки з поезії, присвячені
учителю, подарували яскраві осінні квіти. А головний подарунок – два радіотелефони, дуже необхідні для школи.
Від імені вчителів та працівників освітнього закладу щиро дякуємо керівництву АРВ Юрію Дмитровичу Колодзяну (голові Асоціації роботодавців
Вишгородщини) та Валерію Павловичу Виговському (заступнику голови
АРВ) за вітання до Дня працівника освіти і взагалі за повагу. Майже у всіх
урочистих шкільних подіях Асоціація бере активну участь. Обов’язково
приходять з подарунками і знаходять теплі слова для привітання.

Випускники нас не забувають
День учителя приходить з першими осінніми барвами, першими
осінніми квітами і першими осінніми
дощами. Та в душі у вчителя завжди
панує весна, бо в цей день до школи
йдуть із квітами не лише учні, а й їхні
батьки, дідусі й бабусі, які теж колись
були школярами...
По цій вулиці діти ходять
у Новопетрівську загальноосвітню школу № 1, та й
поночі будь-хто із дорослих
може зачепитися за оголений дріт біля паркану (НА
ФОТО). Мешканці зверталися до свого депутата,
голови
Новопетрівської
сільради, телефонували до
Вишгородського підрозділу
ЗАТ «А. Е. С. «Київобленерго». Результатів станом на
11 жовтня ц. р. — жодних.
Редакція
зателефонувала до Новопетрівського
голови Радіона Старенького та районних електриків.
Останні відповіли, що електроопору має відновити
винуватець ДТП власним
коштом, а вони лише передають відповідні документи
до міліції.
Голова сільради повідомив, що одразу по зверненні односельчан зателефонував до районних
енергопостачальників,
що у нього та у ВРП ЗАТ
«А. Е. С. «Київобленерго»
є розписка-зобов’язання
громадянки, яка збила
стовпа та зобов’язалася
поставити нового. Радіон
Старенький негайно взяв
це під особистий контроль,
іще раз подзвонив до начальника ВРП Олександра
Литвиненка та інформував
нас: все має бути зроблено
за день-два.
Вже наступного дня новопетрівчани дякували газеті
«Вишгород». А нам було
приємно, що є співпраця
ЗМІ і місцевого самоврядування не тільки у місті.

Вишгород

Вчителі школи «Сузір’я»

Цього осіннього сонячного дня
30.09.2011 і до нашої Вишгородської
спеціалізованої школи «Сузір’я» завітало
багато гостей. Серед них вчителі-пенсі-

онери, які присвятили все своє життя роботі з дітьми. Були, як ,власне, і завжди,
наші випускники, досягненнями яких
ми дуже пишаємося. Це представники
Асоціації роботодавців Вишгородщини: Валерій і Наталія Виговські, Віталій
Кравчук, Ігор Беркун, Оксана Подшивалкіна — всі вони родом із дитинства, а тепер поважні люди, підприємці, але свою
альма-матір не забувають і підтримують
не лише морально, а й матеріально. Новенький цифровий фотоапарат подарували вони рідній школі і пообіцяли надалі
здійснювати благодійну спонсорську допомогу.

До уваги вишгородців!
Вишгородське міське КПЖ і КГ та КП «Тепломережа» готові до початку нового опалювального сезону, який розпочинається 15
жовтня.
У зв’язку із початком опалювального сезону мешканцям верхніх поверхів обов’язково
треба стравити повітря з радіаторів опалення, або з понеділка (17 жовтня) звертатися до
слюсарів.
Із 18 жовтня слюсарі-сантехніки працюватимуть за новим графіком:
з 14:00 до 20:00
Тел. диспетчера КПЖ і КГ:
(04596) 250-49 [цілодобово]

Кожному під’їзду по ремонту

Біля будинку акуратна клумба, чисті доріжки та лавочка під крислатим
деревом. І все б нічого, якби не заходити у під’їзд…
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – автор, Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Знай наших!
Збірна України з карате повернулась з відкритого Міжнародного турніру Індонезії, що відбувся в її столиці
Джакарті. Третє місце – досить високий результат для нашої команди, яка
помірялася майстерністю із спортсменами 13 країн, і переконлива перемога Вишгородської міської федерації
Кіокушин-кан карате, головні тренери
якої Олександр Чертков та Олександр
Осипенко виступали
за українську
збірну.
Власн. інф.
ФОТО з архіву Вишгородської міської федерації Кіокушин-кан карате

Найцікавіше те, що з п’яти членів збірної два – вишгородці.
Нелегкими були двобої, особливо з
професіоналами Росії та Болгарії. Але
старання та спортивний фанатизм наших
каратеків, двох Олександрів — Черткова
й Осипенка, увінчалися успіхом. Вони пораділи й за товаришів по команді, що увійшли у п’ятірку найкращих – киян Вадима
Гладкого (четверте місце) і Олександра
Чуприну (третє місце), тернопільчанку Те-

Депутатські будні

Дев’ятиповерхівка по вул. Грушевського, 4, у якій в основному проживають афганці та пенсіонери, конче
потребувала косметичного ремонту.
Посновані тріщинами стіни, оголена
проводка, від вологи все вкрилося пліснявою, сморід.
Допомогти мешканцям зголосилися
депутати Вишгородської міської ради
Богдан Руденок та Олексій Поліщук.
Вони за власні кошти придбали необхідні матеріали, а працівники КПЖ і КГ
зробили косметичний ремонт під’їзду,
за що жителі будинку їм щиро вдячні.
Ремонт звичайно справа хороша, ще б
не смітили..., але це вже залежить від
самих мешканців багатоповерхівки.

Азіатський прорив
тяну Чубату (п’яте
місце). В результаті,
за кількістю балів –
бронза у команди
України.
Спортсмени
вдячні Президенту
Всеукраїнській Федерації
Кіокушинкан Ренмей
К.
Височинському, віце-президенту
О.
Почтарьову, посольству України в Індонезії, працівники
якого були присутні
на змаганнях та гаряче підтримували
наших воїнів, своїм рідним та близьким, які хвилювались
і вірили в них, а також заступнику голови
Асоціації роботодавців Вишгородщини
Валерію Виговському, президенту СК
«Молода країна» Андрію Пещеріну, депутатам Вишгородської міської ради Олександру Семенову та Віктору Шубці. Завдяки підтримці цих людей і відбулась поїздка
наших каратеків на Міжнародний турнір.

Українська команда довела, що може
гідно конкурувати з професіоналами. Азіатський прорив – лише перша ластівка
в серії майбутніх поєдинків спортсменів
міжнародного класу з карате, яких тепер
чекає подальший шлях до перемог. Слово
до спонсорів та меценатів: збірна України
і надалі потребує фінансової підтримки,
щоб конкурувати з професійними командами інших держав!

Наше місто

Вишгород

15 жовтня

І тягти важко, і віддати шкода
Безумовно, що окрасою Вишгорода, в першу чергу, є два центральні проспекти: І. Мазепи і Т. Шевченка. За останні роки вони невпізнанно
змінилися: з’явилося чудове дорожнє покриття, широкі зручні тротуари,
зелені насадження, нові архітектурні
ансамблі тощо. І можна було б пишатися
красенями-проспектами,
водити ними туристів, якби настрій
не псували окремі монументальні
об’єкти.
Володимир ТКАЧ, начальник відділу
з гуманітарних питань
виконавчого комітету міськради

Районний Будинок культури «Енергетик» належить до пам’яток епохи розвинутого соціалізму початку 1970-х років: сіра бетонна коробка з широкими
скляними прорізами у стилі модерн. І
якщо у часи дешевої ковбаси для маленького містечка «Енергетик» був майже нарівні з Білим домом, то сьогодні
він викликає лише сум.
Храм культури по периметру стиснули генделики, над головою шалене ресторанне життя, у фойє критий ринок.
Культуру підмінив… продаж туалетного
паперу.
До речі, на сцені РБК «Енергетик»
вже давно не виступає міський оркестрстудія «Водограй». Страшно грати, бо
стеля може впасти від звуку мідних
труб.
Ще один архітектурний пам’ятник
епохи пролетарського інтернаціоналізму розташований на мальовничому
пагорбі. Це колишній кінотеатр «Мир»,
а нині районний Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт». Лише там можна побачити фонтан

Довгобуди

з очеретом і жабами, громаддя каскаду,
яким вже ніколи не поплине вода.
Хто ж господар цих монументальних
об’єктів?
І РБК «Енергетик», і «Дивосвіт»
(«Мир») є спільною власністю територіальних громад сіл, селища і міста Вишгородського району. Просто кажучи, колективне господарство – колгосп.
У нашому районі 29 територіальних
громад. Виходить, що «Енергетик» теоретично можна поділити на 29 часток
акцій чи паїв. Скажімо, село Вахівка має
у власності фойє, Рудня-Димерська –
підсобку, м. Вишгород – нужник у підвалі.
За логікою, кожна сільська рада
може скористатися цими об’єктами
соцкультпобуту для проведення звітів,
сесій. Це теоретично, а на ділі ніхто задарма сільському/селищному голові чи
меру районного міста навіть двері не
відчинить.
Два роки тому міський голова Віктор Решетняк звітував перед громадою
Вишгорода. Було вирішено провести зустріч з виборцями у приміщенні «Дивосвіту», де зручно було розмістити стенди
з проектом Генплану міста, продемонструвати фільм-звіт тощо. І яким було
здивування мера, коли йому, фактично
співвласнику закладу, безапеляційно
запропонували оплатити оренду залу.
Інакше: «Ось вам Бог – а ось порог».
А що тоді говорити про згаданого
сільського голову? Та за великим рахунком йому байдуже, що там коїться в
«Енергетику», бо в нього болить голова
за свій сільський клуб: як там залатати
покрівлю та поганяти пацюків.
Ситуація, м’яко кажучи, — ненормальна. Але цьому явищу є пояснення.
Майно вишгородської територіаль-

ної громади формувалося протягом
багатьох десятиліть. Об’єкти соцкультпобуту тисячі вишгородців створювали
своєю працею.
І коли на початку 1990-х років державні об’єкти колишнього СРСР мали
перейти до комунальної власності міської ради, можновладці зробили все,
щоб цього не сталося. Органи державної влади, а згодом районні та обласні
ради знаходили різні причини, щоб закріпити майно державне, а також майно
громад за собою або за районними адміністраціями.
Ось так і виникла так звана «спільна
власність територіальних громад сіл,
селищ, міст». Виникає питання: чому
проігноровано низку Постанов Уряду,
Указів Президента, врешті-решт — Законів України? Чому пограбування громад безкарно зійшло з рук? Можна
лише здогадуватися, кому ці оборудки
були вигідні.
Нині зрозуміло одне — чіткого механізму розпорядження й управління
спільною власністю, у даному випадку
«Енергетиком» і «Дивосвітом» — немає.
Скажімо, чи має хто з мешканців району доступ до бази даних інвентаризації
цього спільного майна? Аж ніяк!
Інше: хто здійснює аналіз дбайливого утримання й ефективного використання «Енергетика» і «Дивосвіту»? Хто
аналізує причини збитковості та неякісного менеджменту цих установ? Якою
є стратегія використання цих об’єктів
на найближчі 5-10 років? Нарешті, чи
робилися спроби залучення інвестицій
бізнесових кіл з використанням «Енергетика» і «Дивосвіту».
Що б там не було, цю абсурдну ситуацію можна і треба розрулювати. Вихід
один: і «Енергетик», і «Дивосвіт» повинні
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Інформація для роздумів
мати конкретного господаря. У даному
випадку доцільно було б передати їх до
комунальної власності Вишгородської
міської ради.
Зрозуміло, що для районної влади
це болючий крок, викид адреналіну, але
альтернативи немає. Будьмо відвертими: грошей на капітальний ремонт, широкомасштабну реконструкцію Будинку
культури і колишнього кінотеатру не
було, немає і не буде. Хочеться, щоб усі
посадові особи зрозуміли, що нинішня
ситуація, як з отою валізою без ручки (і
нести важко, і викинути шкода), не влаштовує нікого.
Передача об’єктів в комунальну
власність надасть змогу вдихнути в них
друге життя. Над Будинком культури
аж проситься третій легкий поверх, де
можна розташувати виставковий зал,
студії, гуртки, конференц-зал тощо.
Є цікаві архітектурні напрацювання і щодо реконструкції приміщення
колишнього кінотеарту «Мир», а нині
ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт».
Наша розмова буде неповною, якщо
ми не згадаємо ще один об’єкт спільної
власності — Вишгородську дитячу музичну школу. 98 % її учнів проживають
на території міста Вишгорода. То яка ж
це районна школа? Власне, нічого район від цієї передачі не втратить, бо в
нього залишаться дві музичні школи й
одна школа мистецтв.
Словом, сьогодні конче потрібні
компроміси. Важливо не ставати в позу
і приборкати амбіції — натомість проявити толерантність і мудрість. Врештірешт, зрозуміти, що у семи няньок дитя
без носа. У нашому випадку, у 29 районних гувернанток дитя зовсім нікудишнє,
так і проситься у добрі руки, а вони у
Вишгороді є.

Сірі плями на обличчі міста

У порівнянні з масштабами країни, де нараховується 4089 об’єктів
незавершеного будівництва (за даними Держкомстату України на 1
січня 2011 року), у Вишгороді таких
довгобудів немає й десятка.
Власн. інф.
ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

Найдавніший – споруда навпроти
гуртожитку колишнього заводу «Карат»,
яку заступник міського голови Олексій
Данчин назвав ганьбою.
Сіра будівля з чорними амбразурами
вікон давно вже стала місцем, де батьки
розшукують своїх невдах-дітей. Навряд
чи омріяна огорожа позбавить проблеми, бо заборонений плід ще солодший.
У міськраді, щоправда, сподіваються
на те, що треті чи четверті власники, які

перекуповують споруду, дадуть їй раду.
Принаймні – обіцяють.
Неподалік, на розі вулиці Шкільної лякає перехожих прибудований до
житлової дев’ятиповерхівки Будинок
піонерів. Раз-по-раз змінюються
власники, а ця споруда все чекає
справжнього господаря.
Розібратися у тому, хто ж він, досить складно. Ще при колишньому
міському голові укладались генеральні угоди, обумовлювались терміни введення в експлуатацію. Та економічна криза призупинила будь-яке
будівництво. І це – теж.
Завод «Карат», розпродаючи своє
майно, позбувся і прибудованої до
дев’ятиповерхівки їдальні (вул. Ю.
Кургузова, 3-а). Тепер це — звичайний смітник, куди мешканці скидають
весь побутовий непотріб. Розтягнули
все, що можна було. А залізобетон, у
кількох місцях вже оголений до арматури, нинішні власники пробують
продати – є на споруді відповідне
оголошення.
Більш-менш відома історія зане-

дбаного ресторану «Вишгород», який намагається відстояти через суди колишній
власник – районне споживче
товариство. Ресторан навіть
був введений в експлуатацію
і приймав перших відвідувачів
у оздоблених деревом в стилі української давнини залах.
Але і його спіткала сумна участь економічно невигідного харчового підприємства.
Оскільки крапку ще не поставлено, у
міськраді не можуть вважати цей об’єкт
власністю територіальної громади міста.
Є і гарна новина. Нарешті-то пожвавилась ситуація щодо добудови
136-квартирного житлового будинку
по проспекту Т. Шевченка. Кілька років
він стоїть поруч колишнього кінотеатру
«Мир» (нині — ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт»).
Попереднього генпідрядника (ПМК-43)
змінило ТОВ «Управління капітального будівництва». Субпідрядник – ТОВ
«Тотем-буд».
Частину квартир у цьому будинку

отримають воїни-інтернаціоналісти. Бажаючі можуть інвестувати власні кошти
у добудову і теж придбати там житло,
яке, до речі, планують ввести в експлуатацію вже в першому кварталі 2012
року. Хоча виконроб Максим Марцевий
не впевнений у цьому і називає більш
пізні терміни.
Поруч з цією викладеною червоною
цеглою спорудою виконується монолітний пояс – закладається нульовий цикл
ще під два висотні житлові будинки.
Водночас розпочинаються опоряджувальні роботи в уже спорудженому.
Пожвавлення будівництва – один із
факторів підйому економіки. Причому
не зафіксованого статистикою, а реального, що напряму залежить від збільшення доходів громадян.
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Вишгород
У комісіях міськради

Глас народний

Дуже актуальною і своєчасною темою
(газета «Вишгород» в рубриці «Варіації
на житло комунальну тему»; а я сказав
би: «Махінації» навколо житлово-комунальних тарифів КПЖ і КГ») є питання про
формування тарифів і надання відповідних платних та якісних послуг мешканцям будинків міського житлового фонду.
Представник мешканців буд. 12
на просп. І. Мазепи у Вишгороді
Якщо проаналізувати Перелік послуг з
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, надрукованих в газеті «Вишгород» № 41 від 08.10.2011 р., які у сукупності формують тариф, то:
* конкретно по нашому будинку № 12 по
просп. І. Мазепи у Вишгороді:
— із запропонованих 17 послуг 10 не виконуються (і не виконувались взагалі впродовж попередніх десятиліть);
— чотири виконуються умовно на 50 %;
— і тільки три з великою вірогідністю виконуються в повному обсязі (це — вивезення
сміття, технічне обслуговування ліфтів і внутрішньобудинкових систем та енергопостачання ліфтів).
Для прикладу. Згідно з діючим у нашому
будинку тарифом (2,348 грн/кв. м), КПЖ і КГ
надіслало нам рахунок за вересень 2011 р.
(як і за попередні місяці) на загальну суму
174,10 грн. Виконані послуги складають
не більше 40 % (десь 70,0 грн). За що ж ми
сплачуємо решту (104,7 грн)?! І кого ми з
дружиною годуємо своїми пенсіями?
Невже про таку «метаморфозу» з оплатою ненаданих послуг (та ще й КПЖ і КГ в
судовому порядку примушують до їх стовідсоткової оплати тисячі мешканців квартир
міського житлового фонду) не знає міська
влада і керівники-комунальники (колишні й
нинішні)?
Це ж відбувається десятиліттями. Хто поверне нам незаконно «здерті» гроші за ненадані послуги і хто буде покараний за порушення принаймні Закону України «Про
захист прав споживачів», ч. 2 статті 17 якого
каже: «Забороняється примушувати споживачів придбавати продукцію (послугу) неналежної якості або не потрібного йому асортименту»? Чи ці вимоги Закону не для нашої
влади?
Цікаво, чому так сліпо тисячі вишгородців
сплачують вартості ненаданих їм ЖЕКом послуг? Чи, може, в їхніх будинках інша ситуація?
Я, до речі, незадоволення окремих платників лише інколи чую, стоячи в черзі до віконця сплати послуг у філії Сбербанку України, що в нашому будинку. От якби в таких
чергах стояли наші обранці, то вони багато
чого про себе і свою роботу почули б, адже
начальника КПЖ і КГ не обирають, а призначають, тож і за його роботу відповідають ті,
хто його призначив.
Іще одне. Чому на сесії міської ради розглядають і затверджують питання підняття
вартості тарифів КПЖ і КГ (і не тільки), а жоден депутат не вніс в порядок денний сесії
питання: «А чому КПЖ і КГ мешканцям міста
виставляє 100-відсоткову оплату за 100-відсоткове НЕвиконання 50 % своїх послуг?»
Нонсенс!
Гадаю, що вишгородцям буде цікаво почути відповідь влади на це запитання з трибуни чергової сесії міської ради — і не тільки
рядовим мешканцям будинків міського житлового фонду, а й міській прокуратурі, якщо
її зацікавить робота КПЖ і КГ і зокрема його
керівників.
Ще довго ця вакханалія і безвідповідальність місцевої влади і згаданих її чиновників
буде тривати? Чи вони чекають, що люди перестануть взагалі сплачувати послуги КПЖ і
КГ?
Панове, не доводьте людей до відчаю, не
забувайте, що вони вас обирали, а не за горами чергові вибори. Отямтесь!

Відмова від тарифів – не вихід
Репортаж із другого засідання тарифної комісії
Тарифи мають бути доведені
до економічно обґрунтованого
рівня. Саме про це йшлося на
черговому засіданні тимчасової контрольної комісії Вишгородської міської ради з питань
економічного
обґрунтування
проекту рішення виконавчого
комітету міськради.

Питання ось у чому: чи відповідає ця сума сумі закладеній у
тарифі? Із урахуванням того, що
районний
енергопостачальник
включає це у свій тариф, чи не виходить те, що ми платимо двічі: і в
РЕМ (районні електромережі), і в
ЖЕК?»
На що головний економіст КПЖ
і КГ Олександра Бабікова відпоВікторія ШМИГОРА
віла: «У нас освітлюються місця
загального користування. ЖЕК
Окрім членів комісії та їх помічвиплачує зарплату своїм електриників, на засіданні були присутні
кам, РЕМ їм не платить».
заступник Вишгородського місьДо обговорення цього питання
кого голови Олександр Ростовцев,
долучилися депутати та Олександр
економісти КПЖ і КГ та представРостовцев — спільно ухвалили деники громадськості.
тально вивчити його до наступного
Порушизасідання комісії.
Коментар
ли й питання
Економісти
– освітлення
КПЖ і КГ розроОлександр Ростовцев, заступник міського голови:
міст
загальбляли норми згідного користу«Дмитро Філон (заступник начальника відділу контролю ЖКГпослуг Дер- но з наказом №
вання.
жавного комітету контролю за цінами у Киівській області), у свою чергу, під- 859 Кабміну (раніД е п у т а т твердив, що порушень у методиці розрахунку тарифів немає. На всі заува- ше діяли тарифи
міської ради, ження з боку членів комісії представники КПЖ і КГ надали чіткі відповіді.
згідно з нормами
голова тимчаМи всі розуміємо, що підвищення тарифів — це непопулярний крок. І ко- технологічної карсової контр- жен із мешканців багатоповерхівок не має бажання при мізерних заробітних ти). У зв’язку з цим
ольної комісії платах сплачувати більше коштів за комунальні послуги.
кількість двірників
Олексій МоТа є й об’єктивні причини. Так, за останні два роки мінімальна заробітна зросте з 72 до 130.
мот зауважив: плата збільшилася з 525 до 980 грн. Паливно-мастильні матеріали — з 7 грн Учасники засідан«Звернувся до до майже 10 грн. Це ж стосується і вартості газу, електронергії тощо.
ня звернулися до
КПЖ і КГ, щоб
А тарифи ЖКГ залишилися без змін. Це призвело до дисбалансу на під- працівників місьотримати ко- приємстві.
кого КПЖ і КГ, щоб
пію договору
ті надали на наІнша справа – якість надання послуг, яку постійно треба підвищувати».
«Про спільне
ступному засіданні
використання технологічних елек- ремонти власних технологічних технічну карту технічних працівнитричних мереж». КПЖ і КГ міської мереж спільного використання, ків і вичислили суму, яку компенради укладає цей договір щорічно електроенергія, витрати на нове сує РЕМ за договором.
із ПАТ ЗАТ «А. Е. С. «Київобленер- енергообладнання, забезпечення
Присутні на засіданні жителі
го», який компенсує витрати на охорони збереження технологіч- багатоповерхівок цікавилися, де
утримання використання техно- них електричних мереж, амор- можна дізнатися про межі прилогічних та внутрішньобудинкових тизація, витрати на оплату праці, будинкових територій, на що їм
електричних мереж. І якщо діє да- відрахування на соціальні заходи відповіли: «Представник будинку
ний договір, ми не можемо вклю- та інші операційні витрати. Всього може звернутися у ЖЕК — і йому
чати вартість цієї послуги у тариф. – 193,845 грн.
нададуть копію вимірювань».
Тому що він складений на основі
статуту НКРЕ.
Там є така фраза «…витрати на
технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж відшкодовуються
енергопостачальними,
житлово-експлуатаційними організаціями згідно з укладеними договорами. Витрати враховуються
організаціями енергопостачання
відповідно з розрахунку тарифу
на подачу електроенергії». У договорі визначається, що районний енергопостачальник бере на
себе – 99,39 %, а на КПЖ і КГ відповідно припадає 0,61 %. Оплачується сировина та матеріали, витрати на капітальний та поточний

Буквально тиждень тому з’явилися спортивні тренажери в зеленому куточку поряд із вул. В. Симоненка, 4 (НА
ФОТО ). А вже розпочалися роботи з облаштування неохайного пагорба, що у центрі міста — між поштою, дитсадком і 16-поверхівкою на пл. Т. Шевченка. Як повідомили
нам у міськраді, буде приведено до ладу близько 1000 кв.
м, з яких 400 кв. м припаде на скверик із зручними лавочками та підвищенням для міської новорічної ялинки.
Одразу заспокоїмо мешканців «периферії» — зміни
торкнуться не тільки центру. У планах Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка — облаштувати кожен
куточок рідного міста. А тісна співпраця з усіма гілками
влади цьому, звісно, сприяє.

Добрі новини

Місце для
новорічної ялинки

ФОТО — Марта КВІТКА

Туманні послуги
і реальні оплати

Соціум

Вишгород
Про безпеку

15 жовтня

Користування газом у побуті

Прийшов опалювальний сезон — і
слід подумати про безпечне користування газом у побуті. Щоб запобігти
надзвичайним ситуаціям, необхідно суворо дотримуватися правил та
норм, що діють в газових господарствах України. Перед початком опалювального сезону треба перевірити
стан димових і вентиляційних каналів
у приміщеннях, де встановлено газові
прилади, та отримати акт про їх справність у спеціалізованій організації.
Адміністрація Вишгородської ФЕГГ
«Київоблгаз»

Нині в районі на запрошення Вишгородської ФЕГГ працює таке підприємство
— ФОП Кузьменко В. Г. (м. ПереяславХмельницький). Організація має усі дозвільні документи, обладнання для заміру
тяги в димових і вентиляційних каналах та,
в разі необхідності, їх прочистки та ремонту (що унеможливить появу в приміщенні
смертельної небезпеки — чадного газу та
забезпечить стабільну роботу газового обладнання взимку).
Найбільше аварій зі смертельними наслідками при використанні газу в побуті
стається через отруєння чадним газом.
Перед розпалюванням газового приладу
з відводом продуктів згоряння в димохід
необхідно переконатися в наявності тяги.
Ще одним небезпечним фактором є
використання газових котлів і водонагрівачів з несправною автоматикою безпеки
чи без неї (це може призвести до загазованості та вибуху при аварійному зниженні
та підвищенні тиску газу, підвищення до
критичної температури теплоносія). Перевірка роботи газового обладнання спеці-

Про все потроху

У світі
На виборах у Польщі перемогла партія прем’єр-міністра Дональда Туска та її
партнера по коаліції — Польської народної
партії. «Громадянська платформа» стала
першою в історії посткомуністичної Польщі
партією, якій вдалося виграти другі парламентські вибори поспіль.
Головним передвиборчим козирем Туска на цей раз були економічні успіхи. Польща виявилась єдиною країною європейського Союзу, яка уникла рецесії. Країна
досягла 4-відсоткового економічного росту.
Дональд Туск подякував усім, хто голосував і не голосував за «Громадянську
платформу»: «… разом будемо відповідати
за Польщу іще чотири роки».

В Україні
* Віце-прем’єр-міністр України Сергій
Тігіпко повідомив, що державна допомога
при народженні дитини зросла в 1,5 рази
у порівнянні з минулим роком: при народженні першої дитини — 17 952 грн, другої
— 36 720, третьої і кожної наступної — 73
440 грн.
Розмір допомоги, уточнив міністр соціальної політики, прив’язаний до прожиткового мінімуму, який регулярно підвищується. Наступного року виплати зростуть ще
на 10,5%.
* Податківці розроблять смарт-картку
платника податків — своєрідну ідентифікаційну персональну картку фізичної або
юридичної особи, яка надаватиме доступ
до персонального Електронного кабінету
платника податків.
Про це повідомив голова ДПС України
Віталій Захарченко. В ДПС України впроваджується проект, який виконується з
використанням технології НБУ — із застосування смарт-карток для побудови
автоматизованої системи контролю застосування реєстраторів розрахункових

алістами газового господарства відбувається під час щорічного обслуговування
та за заявочним ремонтом. На жаль, наші
працівники не завжди можуть попасти до
газових приладів абонентів, якщо вдома
нікого немає. Тож нагадуємо: при виявленні найменших неполадок у роботі газового
обладнання необхідно звернутися в газове
господарство за тел: (04596) 54-007 та 31492.
Суттєвою проблемою в експлуатації
операцій засобом електронної стрічки.
Така система спростить для підприємців
зберігання звітних документів, пов’язаних
з використанням РРО.
* У Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про вибори народних депутатів України», розроблений Адміністрацією
Президента, з висновками Венеціанської
комісії. Він передбачає змішану систему
виборів, заборону на участь у них блоків, а
також підвищує прохідний бар’єр до 5 %.
* 11 жовтня ц. р. екс-прем’єр України
Юлія Тимошенко засуджена на сім років
позбавлення волі з позбавленням права займати посади у владі іще впродовж
трьох років. Суддя Печерського суду Києва Родіон Киреєв озвучив вирок: «У січні
2009 року Тимошенко, займаючи посаду
прем’єр-міністра України, будучи посадовою особою, попри вимоги ст. 19 Конституції України, використала надані їй владою службові повноваження у злочинних
цілях і, діючи навмисно, здійснила дії, які
явно виходили за межі наданих їй прав і
повноважень, що призвело до тяжких наслідків».
Суддя зазначив, що державі завдано
шкоду в сумі 1,5 млрд грн (189 млн доларів), і заявив: позов НАК «Нафтогаз» стосовно відшкодування збитків «підлягає
задоволенню в повному обсязі». Юлія Тимошенко залишиться у СІЗО до вступлення
вироку в законну силу, термін їй нараховуватиметься із 5 серпня 2011 року. Рішення
може бути оскаржено в апеляційній інстанції.
* «Укрзалізниця» скоротить кількість
потягів і станцій, аби позбавитися неекономічних маршрутів. Крім того, скоротиться час стоянки потягів, що дозволить
вивільнити 774 вагони і збільшити середню швидкість пасажирських потягів до
55,6 км/год (зараз 55 км/год). Також планується зняти 30 нічних маршрутів, які не
приносять прибутків. Про це повідомило
керівництво відомства.
* За останні 20 років сільське населення
країни зменшилось на 2,5 млн.

ввідних та внутрішніх газопроводів є ігнорування власниками житлових будинків
вимог щодо фарбування зовнішніх газопроводів. Незважаючи на неодноразові попередження з боку Вишгородської
ФЕГГ, лакофарбове покриття газопроводів по фасадах багатьох багатоповерхових
будинків в усіх населених пунктах району,
де такі є, так і не було відновлено. Така ситуація призводить до корозійних пошкоджень газопроводів і, як наслідок, витоків
газу, що є вкрай небезпечним.
На сьогодні значна частина газового
обладнання, яке встановлено в абонентів
Вишгородського району, морально застаріло. Водночас на ринку з’явилось багато
обладнання як вітчизняного, так і імпортного виробництва, що відповідає сучасним
вимогам безпеки та економічності. Зараз масово замінюють старі котли на нові,
більш сучасні. Це б мало газовиків тільки
радувати, якби така заміна виконувалася
спеціалізованою організацією з дотриманням усіх норм та правил та з оформленням
заміни в установленому порядку. Натомість чимало абонентів самостійно чи за
допомогою неспеціалістів проводять заміну з грубими порушеннями, що призводить до аварій та отруєнь чадним газом.
Наголошуємо: якщо з’явилась потреба
у заміні газового обладнання, необхідно
звернутись до Вишгородської ФЕГГ або
зателефонувати за тел: (04596) 54-746 —
і отримати вичерпну інформацію, хто й як
може це зробити.
У випадках появи запаху газу, відсутності газу, неправильній роботі газового
обладнання до ваших послуг цілодобова
робота аварійно-диспетчерської служби,
яку можна викликати за тел: (04596) 22070, 31-004 або коротким номером 104.
Заступник міністра аграрної політики
Микола Безуглий вважає, що з карти України щотижня зникає одне село. Причина
цього — міграція та демографічна криза.
Зростає кількість сіл, де взагалі немає дітей та молоді.
За межами України працюють 6,5 млн
мігрантів, що складає 14,4 % українського
населення. 67 % становлять чоловіки, 33 %
— жінки. Українці зайняті у сфері будівництва, домашнього догляду, торгівлі — тобто там, де не потрібно високої кваліфікації.

На Київщині
* У м. Українці Обухівського району підписано угоду міської ради з громадськими організаціями — переможцями конкурсу грантів «Сталий міський розвиток»
з Олєвська, Корсунь-Шевченківського та
Городка: клубом народної творчості «Джерело», спортклубом «Зміна», громадською
організацією «Молодіжний парламент»,
молодіжним клубом «Галактика», Асоціацією підприємців та роботодавців України,
газетою «Дніпровський проспект» та МММ
«Дніпро».
* У місті Переяслав-Хмельницькому поховали Героя України, засновника музейної справи на Переяславщині, відомого
історика-краєзнавця, лауреата Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка, багатьох республіканських премій, почесного
громадянина міста Михайла Івановича Сікорського.

У Вишгородському
районі
* Відновлено роботу пропускного стаціонарного пункту Державтоінспекції, що
розташований за греблею Київської ГЕС.
Інспектори працюватимуть цілодобово.
* У Державному музеї «Битва за Київ в
1943 році» (с. Нові Петрівці) з участю Єврейської ради України відкрито експозицію
«Пам’ять не вмирає», присвячену 70-річчю
розстрілу у Бабину Яру десятків тисяч євреїв, циган, українців, росіян, громадян інших національностей.

2011 року
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ДПІ інформує

Відповіді
на запитання
платників податків
? Із якої дати набирає
чинності розділ ІІІ Податкового кодексу України?
Відповідно до п. 1 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України
від 2 грудня 2010 року №
2755VІ розділ ІІІ, «Податок
на прибуток підприємств»
цього Кодексу застосовується під час розрахунків з
бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані
і проведені після 1 квітня
2011 року.
? Працівник у січні 2011
року отримав заробітну
плату — 1300 грн. Але він
при цьому є приватним
підприємцем. Чи можна
застосовувати
податкову соціальну пільгу до
його січневої заробітної
плати?
Можна, оскільки Податковий кодекс, на відміну від
Закону № 889, не містить
прямої заборони щодо застосування до заробітної
плати фізичної особи, яка
одночасно зареєстрована
підприємцем (одержує доходи від підприємницької
діяльності), податкової соціальної пільги.
? На користь дитини
громадянки України із
заробітної плати працівника підприємства, громадянина Росії, утримуються аліменти. Чи є такі
аліменти об’єктом обкладення ПДФО?
Відповідно
до
пп.
165.1.14 Кодексу не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника
податку, аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням
суду або за добровільним
рішенням сторін у сумах,
визначених згідно із Сімейним кодексом України, за винятком виплати
аліментів нерезидентом,
незалежно від їх розміру,
якщо інше не встановлено
міжнародними договорами, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України.
? Надана працівнику
підзвітна сума була повернута ним несвоєчасно або взагалі не була
повернута. Яке оподаткування ПДФО виникає у
таких ситуаціях?
Якщо підзвітна особа не
повернула у звітному податковому місяці видану їй
суму, така сума включається до загального місячного
оподатковуваного доходу
такого платника податку та
оподатковується за ставкою 15% (17%).
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15 жовтня

Дачні секрети

Смородина
Оптимальний термін для
розмноження чорної смородини – друга половина
жовтня. У розпліднику слід
зробити грядки з поперечними борозенками глибиною 6-7 см.
Черешки спочатку вимочують у дощовій воді 7-8
днів, а потім висаджують
якомога ближче до землі
нахилом, майже горизонтально, залишаючи на поверхні 2-3 бруньки.
Розплідник
мульчують
торфом.

Капуста

Викопану капусту разом
із качаном (коренем) загорнути у газету і підвісити
до даху у льосі. Не торкаючись одна однієї, вона зберігається соковитою і свіжою до весни.

Шкідники

Головний ворог капусти — метелик-білянка. Позбавитися шкідника можна
з допомогою солярки – 100
грамів на відро води. Досить 1-2 рази обробити
рослини і про цих шкідників
можна забути.
Пастка для медведки (капустянка, вовчок): трилітрову банку, змащену всередині медом, закопують у
рівень із землею. Потім залишається тільки вигрібати
шкідників.
Миші та пацюки дуже
часто чистять очі, а больову реакцію в них викликає
вапно. Утеплюючи дачу на
зиму, краще використати
костру (відходи виробництва льону), яку посипати
зверху негашеним вапном.
Картоплю та овочі при
зберіганні у погребі краще
вкрити папороттю і парою
пучків гіркого полину. Від
папороті картопля не гниє.
Гризуни можуть пошкодити
тільки те, що не вкрито.

Земельні питання

2011 року

Вишгород

Земельний кадастр:
в Україні завершено суцільну
аерофотозйомку території країни
– близько 600 тисяч км2
В Україні завершено суцільну аерофотозйомку території країни. Таким
чином, країна вперше отримала картографічну основу для ведення Державного земельного кадастру та виконала
одну з ключових вимог ЄС. Про це повідомив директор Проекту Світового
банку «Видача державних актів на право власності на землю та розвиток системи кадастру» Сергій Кубах, в рамках
якого виконано зйомку.
Загалом відзнято близько 600 тисяч
квадратних кілометрів. Обсяг електронної
версії отриманого матеріалу перевищує
70 терабайт. Операційні системи, система захисту даних, а також техніка для
зберігання та роботи з такими обсягами
інформації, розробляються та закуповуються коштом позики в рамках згаданого
Проекту.
Коментуючи подію, експерти відзначають, що в результаті створено найточніші
карти українських земель за останні 30 років. Однак зрозуміло, що інформація, відображена на матеріалах початку 80-х років
минулого сторіччя, вже застаріла.
«Україна вперше отримала можливість
вести повний облік своїх земель. Це – базовий матеріал для їх інвентаризації, проведення зонування, встановлення меж
населених пунктів. Цю інформацію вже запитують інші галузі – водне господарство,
лісове, екологи» — зазначив Сергій Кубах.
Здійснивши аерофотозйомку терито-

Меню

Бурякові подробиці

* Столовий буряк для салатів і вінегретів краще не варити, а запікати протягом 20-30
хв. у духовці в фользі. Він вважається готовим до вживання,
якщо шкірка його зморщується і легко знімається.
* Щоб зберегти колір буряка у борщі, його натирають
і тушкують під щільно закритою кришкою окремо від інших
овочів у малій кількості води з
додаванням рослинної олії.
* Буряк, як відомо, вариться дуже довго, але час його готування можна істотно скоро-

Дім. Сад. Город
Початок жовтня – кращий час для
висаджування троянд. Вони до холодів встигають добре укорінитися, як
правило, краще розвиваються і раніше зацвітають, ніж ті, що посаджені
навесні чи влітку.
При покупці саджанців обирайте такі,
у яких не менше 2-3 стеблин з відкритою
кореневою системою, без слідів грибкових хвороб. Трішки пошкребіть нігтем
один із корінців, аби переконатися, що
він пружний і білого кольору.
За кілька днів до посадки троянд викопайте лунку розміром 40 х 40 х 40, залийте її водою. Після всмоктування води
насипте перегній навпіл (50/50) із садовою землею.
Підготуйте саджанець – підріжте корінці, щоб їх довжина була не більше 2030 см, на кущі залиште 2-3 потужні паростки – на них має бути по 2-3 бруньки.
Корінці змочіть у суміші глини і коров’яку
(3:1).
Висаджуйте так, щоб місце окуліровки було на 2-3 см нижче поверхні грунту.
Троянди, отримані з живців, а також ті, що
плетуться, садіть глибше. Після посадки і
поливу пригребіть кущ землею, щоб незакритою залишилась тільки верхня час-

рії країни, Україна виконала одну
з вимог ЄС, без якої претензії на
інтеграцію до Євросоюзу не могли
бути розглянуті – створення картографічної основи для ведення
кадастру як геоінформаційної системи. А ця картографічна основа
може бути створена тільки на базі
матеріалів аерофотозйомки.
«Головна мета кадастру – гарантувати права власності на землю. Помилки в землевпорядних
роботах часом призводять до того,
що ділянки можуть накладатися
одна на одну. Нескладно уявити,
який хаос це може спричинити в стосунках
між власниками із запровадженням ринку
земель. І як це позначиться на розвитку
іпотеки, якщо банк не буде впевнений, під
що саме він дає кошти. Отриманий нами
матеріал дає змогу побачити, куди лягає
ділянка, чи не лягає вона в море, в ліс абощо – причому таку інформацію можна побачити лише на карті» — наголосив Сергій
Кубах.
Фахівці не виключають, що за результатами суцільної аерофотозйомки Україна
«отримає» нову площу своєї території.
Якщо бути точним, відзнято 99,6% території країни – залишок у 0,4% становлять
матеріали, які потребують доопрацювання
у зв’язку з вадами, спричиненими тінями
від хмар та листя, а також так званим «поворотом кордону» (йдеться про зйомки

тити. Для цього коренеплоди
залити окропом, дати їм покипіти одну годину, зняти з вогню і тримати 10 хв. під струменем холодної води. Великі
плоди ставлять на вогонь ще
на 15-20 хв., після чого знімають і знову охолоджують.
* На відміну від інших овочів
буряк варять у несолоній воді,
інакше він стає несмачним.
* Варений або спечений
буряк
заправляють
олією
окремо від інших овочів, аби
вони не забарвлювались його
соком.

прикордонних земель, пов’язаними з необхідністю перетину літаком кордону сусідніх держав).
Зйомку здійснено в масштабі 1:25000.
Нині завершується створення ортофотопланів населених пунктів (ці матеріали
виконуються в масштабі 1:2000), ортофотопланів у масштабі 1:10000 та індексних
кадастрових карт. Усі ці роботи мають
фінішувати в червні 2012 року. Однак, зазначає Сергій Кубах, «картографічної інформації, отриманої завдяки аерофотозйомці, достатньо для ведення кадастру».
Матеріал підготовлено в рамках інформаційної кампанії проекту Світового банку «Видача державних актів на
право власності на землю в сільській
місцевості та розвиток системи кадастру».

Ліра

Дачні анекдоти

Ольга ДЯЧЕНКО
На городах осінні жнива,
Гарбузи розляглись
жовтобокі.
Ой, весільна загра
перезва.
Хтось ухопить гарбуз
цього року.
Облишають город
парубки,
Не бажають таких
подарунків.
Дошивають дівки рушники
Для калинових
сонцецілунків.

Оголошення в газеті:
«Познайомлюся з
енергійною жінкою. Про
себе: 20 гектарів городу»
***
Дача — це місце, де
саджанець стає деревом,
насінням — овочем, а
людина — раком
***
— Ну як, Петре, врожай?
— Як ніколи. Мішок картоплі посадив, мішок зібрав
— і жодна картоплина не
пропала

Віддай пелюстки, трояндо!
тина пагонів. І так залиште до весни.
Уникайте помилок при вирощуванні
троянд.
Перша, найбільш розповсюджена,
— неправильне обрізування. Паростки
регулярно пінцирують (обрізують) над
другим-третім листком. Головне, щоб
верхнє очко завжди залишалось
із
зовнішнього
боку куща, оскільки від нього залежить
напрям
росту наступного
паростка.
Якщо
очка просинаються і на внутрішньому боці – їх треба
акуратно видаляти.
Квіти треба зрізати при перших
ознаках в’янення,
не чекаючи обсипання пелюсток.
Часто садівники взагалі їх не зрізають.
Через це ріст троянд різко уповільнюється, зменшується цвітіння, а через 3-4
роки рослини поступово гинуть.

Друга помилка – неправильний полив. Троянди потребують регулярного
зволоження протягом усієї вегетації, особливо інтенсивного – під час бутонізації.
Як правило, садівники сухої і спекотної пори поливають їх щодня. Це абсолютно невірно. Під час вегетації троянди слід поливати раз
на два тижні, а сухої,
спекотної пори – кожну п’ятиденку.
Краще за все воду
лити у лунки глибиною
до 15 см, підготовлені
між кущами перед поливом. Лунки треба
доверху заливати водою. Почекати, поки
вона всмокчеться і засипати землею.
При поливі напуском по грунту, а не в
лунки, земля ущільнюється, і волога
швидко випаровується. Дощування теж не забезпечує достатньої кількості вологи, зате створює
сприятливі умови для розвитку хвороб
(борошниста роса, плямистість і сіра

гниль).
Третя помилка – загущеність насаджень. Садіть троянди одна від однієї на
відстань не менше 0,8 - 1 метра.
Четверта – несвоєчасне видалення
дикої парості, що відростає з підземної частини куща. Щоб цьому запобігти,
краще купувати троянди з живцюванням,
а не окуліровані. У перших ніколи не відростає дика парость.
Нерідко перед укриттям троянд на
зиму їх обрізають, вкорочують паростки.
Цього не слід робити, а краще перед настанням сталих холодів (- 5 градусів)
обрізати всі сухі, хворі, загущені і старі
(3-4 роки) паростки, обірвати все листя
і видалити його з території, що зайнята
трояндами, з метою профілактики від
грибкових хвороб.
Увага! Не вкорочуйте здорові паростки, що повністю задерев’яніли. Чим
нижче обрізаний паросток, тим вірогідніше, що він замерзне взимку. Тому паростки слід вкорочувати лише навесні, обрізати їх над верхньою живою брунькою.
Дотримуючись цих порад, ви можете з весни і до пізньої осені милуватися
розкішним цвітінням вашої улюблениці –
троянди.
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Телепрограма

09:00 Підсумки тижня
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 «Біля
небезпечної межі»
14:35 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:25 Перерва 6с.
15:50 Т/с «Варіант «Омега»
18:20 Новини
19:05 After Lіve
19:25 Атака магії
19:55 Караоке для
дорослих
20:35 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:35 221. Екстрений
виклик
21:50 Футбольний код
22:30 Контрольна робота
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
12:40 «Шість кадрів»
13:05 «Закохані»
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 «Тупий та ще
тупіший”
11:15 “Категорія 6: День
катастрофи”
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 На рівних. Прем’єра
програми
13:10 “Категорія 6: День
катастрофи”
14:15 “Апостол”
16:15 “Чорна блискавка”
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 “Чорні вовки”
22:35 Факти. Підсумок дня
22:50 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.30,5.00 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
Міська варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 21.25, 0.30 В гостях у
Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.10 Х/ф «Справи сердечні»
22.25 Сильні світу цього

07:00 24 години Бізнес
07:20 Створи себе
07:25 «Життя зі знаком +»
07:55 М/ф «Таємниця
Третьої планети»
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:15 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Х/ф «Сталінград»
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

09:10 Т/с “Таємниці
слідства - 6”
11:00 Т/с “Невидимки”
12:00 Новини
12:15 “Знак якості”
12:55 Д/с “Слідство вели...
з Леонідом Каневським”
13:50 “Сімейний суд”
14:45 “Бенефіс Жені
Білоусова. Повернення
зіркового хлопчика”
16:35 “Жди меня”
18:00 Новини
18:10 Т/с “Обручка”
19:05 Т/с “Дар”
20:00 “Подробиці”
20:30 “Спорт у
Подробицях”
20:35 Т/с “Дівоче
полювання”
21:30 Т/с “Морські
піхотинці”
23:40 “Позаочі”

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Х/ф «Карусель»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 9»
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 Х/ф «Хеллбой II:
Золота армія»
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06:45 М/с “Фікс і Фоксі”
07:15 “Підйом”
07:30 Репортер
07:40 “Підйом”
09:00 Репортер
09:10 Т/с “Дружна
сімейка”
11:20 Т/с “Щасливі разом”
13:00 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:55 Teen Tіme
14:00 Т/с “Тру Джексон”
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с “Татусеві дочки”
16:00 Т/с “Красуні у
Кливленді”
16:55 Т/с “Друзі”
17:55 Т/с “Вороніни”
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с “Татусеві дочки”
20:35 Батьки і діти
21:35 Т/с “Вороніни”
22:40 Аферисти
23:40 Новий погляд

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

(04596) 22-166
(068) 198-99-07

06:15 “Бізнес+”
06:20 “Документальний
детектив”
06:45 Т/с “Лікар Хаус”
07:45 “Неймовірна правда
про зірок”
08:45 “Моя правда. Олег
Табаков. Непрощенний
батько”
09:45 Х/ф “Пес Барбос та
незвичайний крос”
09:55 Х/ф “Самогонщики”
10:15 Х/ф “Домробітниця”
12:35 “Битва екстрасенсів.
Третя світова”
14:50 Т/с “Адвокат”
16:55 “Битва екстрасенсів”
18:00 “Вікна-Новини”
18:10 “Неймовірна правда
про зірок”
19:05 “Моя правда. Стас
П’єха. По той бік прізвища”
20:10 “Феномен”
22:00 “Вікна-Новини”
22:40 “Феномен”
23:00 Т/с “Лікар Хаус”

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 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
09:55 “До суду”.
11:00 Суд присяжних.
12:30 “Судовий детектив”.
13:40 “Настасія”.
15:25 “Прокурорська
перевірка”.
16:40 “Говоримо і
показуємо”.
18:30 Т/с “Морські
дияволи”.
20:30 Т/с “Глухар.
Повернення”.
22:35 Чесний понеділок.
23:25 “Школа лихослів’я”.
00:10 Головна дорога.

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”
15:55 “Поле чудес”
16:55 “Федеральний
суддя”
18:40, 03:05 “Давай
одружимося!”
19:45, 01:45 “Нехай
говорять”
21:00 “Час”
21:30 Т/с “Чорні вовки”
22:35 “Мульт особистості”

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”
13:30 Т/с “Москва.
Центральний округ - 2”
15:25 Х/ф “Шостий”
17:10 Х/ф “Помилка
резидента”
18:30 “Агенти впливу”
19:00 “Свідок”
19:20 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 11”
20:20 Т/с “CSI: Маямі - 8”
21:30 “Свідок”
22:00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
23:00 Т/с “Закон і порядок”
00:00 “Свідок”
00:20 Х/ф “Незаперечний”
02:05 “Свідок”

08:30 “Мультик з Лунтіком”
09:00 “Єралаш”
09:20 “Ранетки”
10:15 “Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління “
11:05 “Зайцев +1”
11:30 “Жіноча ліга”
12:00 “Comedy Woman”
12:55 “Твою маму!”
13:25 “Маша & моделі”
14:05 “Зайцев +1”
15:00 “Дім-2»
15:55 «Ранетки»
16:50 «Універ»
18:15 «Маша & моделі»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:25 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Зайцев +1»
21:40 «Спліт»
22:05 «Закрита школа-2»
23:00 «Надприродне»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ
ВДОМА

ТЕЛЕРЕМОНТ
(067) 713-12-12
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09:00 Підсумки дня
10:00 «Легко бути жінкою»
11:05 В гостях у Д.
Гордона
12:00 Новини
12:25 Хай щастить
12:45 Темний силует
12:55 Країна якості
13:20 Х/ф «Безсмертний
гарнізон»
15:00 Новини
15:55 Т/с «Варіант «Омега»
18:20 Новини
19:00 Мистецькі зустрічі
пам›яті К.Огнєвого
20:00 Майстри гумору.
В.Моісейєнко і В.Данилець
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 Дісней! «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
10:05 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Живі ясновидці»
13:35 «Тисяча і одна ніч»
14:55 «Правда приховує
брехню»
15:50 «Міняю жінку - 3»
17:00 «Тсн. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:25 «Гроші»
23:20 ТСН

06:50 Світанок
07:45 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
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
13:20 Уральські пельмені
14:15 «Чорні вовки».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факты. Вечер
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Чорні вовки».
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Таксі».
23:15 «Чорний дощ».
02:00 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
02:45 Погода

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

06:20 «Бізнес+»
06:25 «Документальний
детектив»
СТН
06:50 Т/с «Лікар Хаус»
6.30, 19.30, 17.45 Столиця
07:50 «Неймовірна правда
7.25, 3.00 Муз. програма
про зірок»
8.55, 16.55, 23.20 Світ
08:50 «Моя правда. Стас
П’єха. По той бік прізвища»
бізнесу
10.15 Повнота радості життя 09:55 Х/ф «Три полуграції»
12:40 «Феномен»
11.15, 1.30, 5.00
14:50 Т/с «Адвокат»
Мультляндія
16:55 «Битва екстрасенсів»
13.20, 23.45 Громадська
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
приймальня
про зірок»
14.50, 19.20, 23.25 Міська
19:10 «Моя правда. Івар
варта
Калниньш. Одружений
15.10, 21.25, 0.45 В гостях у Казанова»
Д. Гордона
20:10 «Фермер шукає
дружину»
16.10 У центрі уваги
22:00 «Вікна-Новини»
17.10, 22.25 Сильні світу
22:40 «Правила життя.
цього
Рибний день»
20.00 Т/с «Інспектор Деррік» 23:40 Т/с «Лікар Хаус»
23.30 Англійська за 4,5
00:40 Т/с «Адвокат»
02:15 «Вікна-Спорт»
місяця

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Дружна
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Батьки і діти
13:55 Teen Tіme
14:00 Т/с «Тру Джексон»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Красуні у
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:35 Знову разом
21:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Хто проти
блондинок?
23:50 Т/с «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»
23:50 «Погода на
курортах»
23:55 «Огляд преси»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Природні дива
Європи
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 «Призначення»
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 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Сльози світу
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

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»
15:55 Т/с «Капітан
Гордєєв»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 «Дівоче полювання»
21:30 Т/с «Морські
піхотинці»
23:40 Д/с «Моя країна»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 3»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 9»
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 Т/с «Подія»

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».
15:25 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:35 «ГРУ. Таємниці
військової розвідки». Ф 1
«Альта. Вона попереджала
Сталіна».
23:30 «Таємнича Росія:
Калінінградська область.
Машина часу існує?»

09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
13:40 Т/с «Москва.
Центральний округ - 2»
15:35 Х/ф «Альфонс»
17:10 Х/ф «Помилка
резидента»
18:30 «Речовий доказ».
Одеса. Ліквідація
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
20:20 Т/с «CSI: Маямі - 8»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»
00:20 Х/ф «Акули - 3»

09:00 «Єралаш»
09:20 «Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління «
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Comedy Woman»
12:55 «Твою маму!»
13:25 «Маша & моделі»
14:05 «Моя прекрасна
няня»
14:35 «Спліт»
15:00 «Дім-2»
15:55 Теле «Ранетки» 72 с.
16:50 «Універ»
18:15 «Маша & моделі»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:25 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Зайцев +1»
21:40 «Спліт» 2 с.
22:05 «Закрита школа-2»
22 с.
23:00 «Надприродне»
00:00 Щоденник Ukraіnіan

17.00, 19.00, 21.00, 23.00

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»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Чорні вовки». Т/с
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40 «Давай
одружимося!»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Чорні вовки»
22:35 «Як стати здоровим і
заможним»
23:45 Нічні новини
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09:00 Підсумки дня
09:25 Плюс-мінус
09:35 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:25 Х/ф «Шпак і ліра»
15:00 Новини
15:35 Перерва 8с.
16:00 Т/с «Варіант «Омега»
17:10 Т/с «Як гартувалася
сталь»
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
21:30 Світ спорту
21:40 Діловий світ
21:50 221. Екстрений
виклик
21:55 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Чесно»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Генетика. Смертельна
зброя»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Правда приховує
брехню»
16:05 «Суперняня»
17:00 «Тсн. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
21:40 Футбол. Ліга
чемпіонів. «Шахтар»
(Україна) - «Зеніт» (Росія)
23:45 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
00:00 «Зняти все»

05:10 Служба розшуку
дітей
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
13:00 Уральські пельмені
14:30 «Чорні вовки».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Чорні вовки».
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Таксі».
23:15 «Вороги серед нас».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Природні дива
Європи
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 «Інкогніто із
Петербурга»
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»

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»
15:55 Т/с «Капітан
Гордєєв» Закл. серія
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:30 Т/с «Морські
піхотинці»
23:40 Д/ф «Секретні
території»

10:00 Прем›єра! Т/с
«Кримінальна поліція»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 3»
12:00 Прем›єра! Т/с
«Дорожній патруль - 9»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять»
14:00 Т/с «Слід» (детектив)
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 Прем›єра! Т/с
«Маруся. Випробування»
20:15 Прем›єра! Т/с
«Глухар. Повернення».
21:15 Прем›єра! Т/с
«Кримінальна поліція»
22:20 Т/с «Слід»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 «В зоні особливого
ризику».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив».
13:40 Центр допомоги
«Настасія».
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
15:25 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 Т/с «Морські
дияволи».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. «Шахтар»
(Україна) - «Зеніт (Росія).
Пряма трансляція.

06:00 «Бізнес+»
06:05 «Документальний
детектив»
СТН
06:55 Т/с «Лікар Хаус»
6.30, 19.30 Столиця
07:55 «Неймовірна правда
7.25, 3.00 Муз. програма
про зірок»
08:55 «Моя правда. Івар
8.55, 16.55, 23.20 Світ
Калниньш. Одружений
бізнесу
Казанова»
10.15 Повнота радості життя 09:55 Х/ф «Дружина за
контрактом»
11.15, 1.30, 5.00
12:00 «Фермер шукає
Мультляндія
дружину»
13.20, 23.30 Громадська
13:50 «Правила життя.
приймальня
Рибний день»
14:50 Т/с «Адвокат»
14.50, 19.20, 23.25 Міська
16:55 «Битва екстрасенсів»
варта
18:00 «Вікна-Новини»
15.10, 21.25, 0.30 В гостях у
18:10 «Неймовірна правда
Д. Гордона
про зірок»
19:00 «Моя правда.
16.10 У центрі уваги
Томас Андерс. Сповідь
17.10, 22.25 Сильні світу
маріонетки»
цього
20:10 «МастерШеф»
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор 22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
Деррік»
17.00, 19.00, 21.00, 23.00

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»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55 «Чорні вовки». Т/с
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Чорні вовки»

Вишгород
06:45 М/с «Фікс і Фоксі»
07:05 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Дружна
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Знову разом
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «Тру Джексон»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Красуні у
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:35 Ревізор
21:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Зроби мені смішно

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»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Йосип Сліпий:
молитва за Україну», 3 ч.
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»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
13:35 Т/с «Москва.
Центральний округ - 2»
15:30 Х/ф «Прикордонний
пес Алий»
16:55 Х/ф «Доля
резидента»
18:30 «Правда життя».
Піти, щоб повернутися
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
20:20 Т/с «CSI: Маямі - 8»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

09:00 «Єралаш»
09:20 «Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Comedy Woman»
12:55 «Твою маму!»
13:25 «Маша & моделі»
14:05 «Моя прекрасна
няня»
14:35 «Спліт»
15:00 «Дом-2»
15:55 «Ранетки»
16:50 «Універ»
18:15 «Маша & моделі»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:25 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Зайцев +1»
21:40 «Спліт» 3 с.
22:05 «Закрита школа-2»
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09:00 Підсумки дня
09:25 Плюс-мінус
09:30 Книга.ua
09:55 «Легко бути жінкою»
11:10 Здоров’я
12:00 Новини
12:30 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:40 Х/ф «Фортеця на
колесах»
15:40 Перерва
16:05 Т/с «Як гартувалася
сталь»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:25 Творчий вечір Іво
Бобула «Крила мрій моїх»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
10:10 «Сімейні
мелодрами»
11:05 «Не бреши мені - 2»
12:05 «Чесно»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Загибель планети»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Правда приховує
брехню»
16:05 «Суперняня»
17:00 «Тсн. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:00 «Інтерни»
20:55 «Чотири весілля»
22:00 Футбол. Ліга
Європи. Динамо «Київ»
(Україна) - «Бешикташ»
(Турція)

06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
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 Уральські пельмені
14:30 «Чорні вовки».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Чорні вовки»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Таксі».
23:15 «Ніндзя».
01:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
02:05 Погода

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Природні дива
Європи
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 «П’ять хвилин
страху»
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 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Сльози світу
23:00 Секретні файли. Світ
тварин

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»
12:55 Д/с «Детективів»
13:20 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:15 «Сімейний суд»
15:15 «Судові справи»
16:10 Т/с «Псевдонім
«Албанець»»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:30 Т/с «Морські
піхотинці»
23:40 Д/ф «Віцин, якого ми
не знали»

8:20 Т/с «Слід» (детектив)
09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 3»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 9»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід» (детектив)
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 Прем’єра! 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
Сьогодні.
09:20 «Медичні таємниці».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив».
13:40 Центр допомоги
«Настасія».
15:25 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:40 Т/с «Морські
дияволи».
20:45 Т/с «Глухар.
Повернення».
21:50 Футбол. Ліга Європи
УЄФА. «Тоттенгем»
(Великобританія) - «Рубін»
(Росія). Пряма трансляція.
00:00 «Жіночий погляд».
00:50 Дачна відповідь.

06:15 «Бізнес+»
06:20 «Документальний
детектив»
СТН
07:25 Т/с «Лікар Хаус»
6.30, 19.30 Столиця
08:25 «Неймовірна правда
7.25, 3.00 Муз. програмо
про зірок»
09:25 «Моя правда.
8.55, 16.55, 23.20 Світ
Томас Андерс. Сповідь
бізнесу
маріонетки»
10.15 Повнота радості життя 10:35 Х/ф «Ніколи не
забуду тебе»
11.15, 1.30, 5.00
12:40 Т/с «Жіноча логіка»
Мультляндія
14:55 Т/с «Адвокат»
13.20, 23.30 Громадська
16:55 «Битва екстрасенсів.
приймальня
Діти-ясновидці»
18:00 «Вікна-Новини»
14.50, 19.20, 23.25 Міська
18:10 «Неймовірна правда
варта
про зірок»
15.10, 21.25, 0.30 В гостях у
19:05 «Моя правда. Ірина
Д. Гордона
Апексимова. Cльози
залізної леді»
16.10 У центрі уваги
20:10 «Зважені та щасливі»
17.10, 22.25 Сильні світу
22:00 «Вікна-Новини»
цього
22:40 «Зважені та щасливі»
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор 00:00 Т/с «Лікар Хаус»
01:00 Т/с «Адвокат»
Деррик»
17.00, 19.00, 21.00, 23.00

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:05 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:40 «Хочу знати»
15:55 «Чорні вовки». Т/с
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:45 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Чорні вовки»
22:35 «Людина і закон»

07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Дружна
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
13:00 Батьки і діти
13:55 Teen Tіme
14:00 Т/с «Тру Джексон»
14:35 Т/с «Айкарли»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Красуні у
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:35 Квхня на двох
21:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Мрії збуваються
23:50 Т/с «Щасливі разом»
00:50 Репортер
01:10 Спортрепортер

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

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: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
13:35 Т/с «Москва.
Центральний округ - 2»
15:30 Х/ф «Устриці з
Лозанни»
17:05 Х/ф «Доля
резидента» 2 с.
18:30 «Легенди карного
розшуку». Справа
рецидивіста «Байкала»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
20:20 Т/с «CSI: Маямі - 8»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

09:00 «Єралаш»
09:20 Телесеріал
«Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління»
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Comedy Woman»
12:55 «Твою маму!»
13:25 «Маша & моделі»
14:05 «Моя прекрасна
няня»
14:35 «Спліт»
15:00 «Дім-2»
15:55 Телесеріал
«Ранетки» 74 с.
16:50 «Універ»
18:15 «Маша & моделі»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:25 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Зайцев +1»
21:40 «Спліт»
22:05 «Закрита школа-2»
23:00 «Надприродне»
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09:00 Підсумки дня
09:25 Плюс-мінус
09:40 Д/ф «Іван Піддубний.
На п’єдесталі міфів та
правди»
10:05 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:20 Х/ф «Два роки над
прірвою»
15:35 Х/ф «Тунель»
17:05 Т/с «Як гартувалася
сталь»
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:35 Майстер-клас
19:55 After Lіve
20:20 «Наші у Кремлі»
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі
22:50 Шустер-Lіve

06:45 «Служба розшуку
дітей»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
10:15 «Сімейні
мелодрами»
11:05 «Не бреши мені - 2»
12:05 «Чесно»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Цвяхи з майбутнього»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Правда приховує
брехню»
16:05 «Суперняня»
17:00 «Тсн. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 «Велика різниця поукраїнському»
21:05 «Лицар дня»
23:05 «Погана компанія»
01:05 «Закон і порядок»

05:10 Служба розшуку
дітей
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
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
13:00 Уральські пельмені
14:30 «Чорні вовки».
16:35 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Джентльмени на дачі
20:20 «Васабі».
22:15 «22 кулі.
Безсмертний».
00:50 Самозванці

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

06:10 «Бізнес+»
06:15 «Документальний
детектив»
СТН
07:05 Х/ф «До мне,
6.30, 19.30 Столиця
Мухтар!»
7.25, 3.00 Муз. програма
08:55 Х/ф «Непрямі
8.55, 16.55, 23.20 Світ
докази»
бізнесу
17:40 «Вікна-Новини»
10.15 Повнота радості життя 17:50 Х/ф
11.15, 1.30, 5.00
«Ворошиловський
Мультляндія
стрілець»
13.20, 23.30 Громадська
20:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
приймальня
всі!-4»
14.50, 19.20, 23.25 Міська
22:00 «Вікна-Новини»
варта
22:45 «Національне
15.10, 21.25 В гостях у Д.
талант-шоу «Танцюють
Гордона
всі!-4» Підсумки
16.10 У центрі уваги
голосування»
17.10, 22.25 Сильні світу
00:55 «ВусоЛапоХвіст»
цього
01:55 Х/ф «Білі Роси»
18.00, 0.30 Віра. Надія.
03:20 «Вікна-Спорт»
03:30 «Бізнес+»
Любов
20.00 Т/с «Інспектор Деррік» 03:35 Нічний ефір

07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Дружна
сімейка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Зновв разом
13:55 Teen Tіme
14:00 Т/с «Айкарлі»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Красуні у
Кливленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Інтуїція
22:35 Х/ф «Бібліотекар»
00:35 Репортер
00:50 Спортрепортер
00:55 Погода

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»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
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»

07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Природні дива
Європи
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Сльози світу
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:40 Х/ф «Як стати
щасливим»
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 «Приборкання
норовливої»

07:30 Спорт у Подробицях
07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства - 8»
11:00 Т/с «Невидимки».
12:00 Новини
12:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Псевдонім
«Албанець»»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
19:00 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:30 Спорт у Подробицях
20:35 «Шоу №1»
23:00 « Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
01:30 «Загін «Америка»:
Всесвітня поліція»

09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 3»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
16:00 Федеральний суддя
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 «У ріки два
береги»
01:15 Х/ф «Самотній
янгол»

07:30 Т/с «Ера Стрільця».
08:30, 14:30, 17:35 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».
15:25 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу.
18:30 «Екстрасенси проти
НТВ».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
21:30 «КДБ проти МВС»
Д/ц «Казнокради».
22:40 Х/ф «Наших б’ють».

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Х/ф «Устриці з
Лозанни»
07:50 Т/с «Детективи»
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: Маямі - 8»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 11»
13:40 Т/с «Розвідники»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Монах - 2:
повернення у Шаолінь»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

09:00 «Єралаш»
09:20 «Ранетки»
10:15 «Беверлі-Гілз 90210.
Нове покоління» 10 c.
11:05 «Зайцев +1»
11:30 «Жіноча ліга»
12:00 «Comedy Woman»
12:55 «Твою маму!»
13:25 «Маша & моделі»
14:05 «Моя прекрасна
няня»
14:35 «Спліт»
15:00 «Дом-2»
15:55 «Ранетки» 75 с.
16:50 «Універ»
18:15 «Маша & моделі»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
19:25 «Універ»
20:50 «Зайцев +1»
21:40 «Теорія зради»
22:20 «Щоденники
Темного»

17.00, 19.00, 21.00, 23.00

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»
12:20 «Слід»
13:15, 04:05 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Чорні вовки». Т/с
16:55 «Чекай мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «ДО РЕ: В’ячеслав
Бутусов»
23:45 Х/ф «Однокласники»
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08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 Країна якості
13:25 Х/ф «Сталінград»
16:35 Золотий гусак
17:00 Хокей.
Чемпіонат України.
«Донбас»(Донецьк)«Беркут» (Київ)
18:25 У перерві: Зелений
коридор
19:15 Погода
19:25 Світ атома
19:45 Концертна програма
«Ангели серед нас»
21:00 Підсумки дня
21:40 Концерт А.Варум і
Л.Агутіна
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
ТРК «Ера»
23:00 Ультра. Тема
23:20 Ера здоров’я
23:45 Про час і про себе.
М.Поплавський

06:30 «Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі - 2»
08:15 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:55 «Екстрасенси проти
вчених»
12:50 «Шість кадрів»
13:05 «Чотири весілля»
14:15 «Джон Такер
повинен умерти»
15:50 «Лицар дня»
17:45 «Велика різниця поукраїнському»
18:35 «Коханка»
19:30 ТСН
20:00 «Коханка»
22:15 «Від 180 та вищі»
00:00 «Гаролд і Кумар
відриваються»
01:30 «Уроки зваблення»
03:00 ТСН

05:40 Погода
05:45 Факти
06:15 Козирне життя
06:40 «Кмітливі Брюс і
Ллойд проти ЦРУ».
07:55 Битва націй
09:35 Велика різниця поукраїнськи
10:40 Олімпіляпи.
Прем’єра програми
11:00 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:20 Квартирне питання
12:20 «Васабі».
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
20:00 «300 спартанців».
22:25 Самозванці
23:15 Наша Russіa
23:50 Останній герой

6.00, 7.00 СТН

05:00 «Наші улюблені
мультфільми: Сказка о
царе Салтане»
7.25, 17.10 В гостях у Д.
05:55 Х/ф «Ніколи не
Гордона
забуду тебе»
9.10 Хто в домі господар?
07:40 «Караоке на
9.35 Актуальна тема
Майдані»
9.55 Т/с «Інспектор Деррік» 08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
11.00, 1.30 Як це?
08:50 «Їмо вдома»
11.30 Сильні світу цього
09:55 М/ф «Пінгвіни
12.50 Повнота радості життя Мадагаскару»
13.25 Студентський квиток
10:20 «Зважені та щасливі»
13:45 «Національне
13.45 Час відповідей
талант-шоу «Танцюють
14.50 Голос Перемоги
всі!-4»
16.10, 1.10, 5.00
15:50 «Національне
Мультляндія
талант-шоу «Танцюють
16.55 Добродійний фонд
всі!-4» Підсумки
голосування»
«Ренесанс»
16:50 Х/ф
19.45, 0.00 Х/ф «Закон»
«Ворошиловський
21.00, 23.00 СТН. Тижневик
стрілець»
21.30 Х/ф «Червоний намет» 19:00 «Х-Фактор.
23.30 Наркоманія виліковна Революція»
22:00 «ВусоЛапоХвіст»
2.00 Муз. програма

04:45 Т/с «Ранетки»
05:30 Т/с «Журнал мод»
06:35 Х/ф «Вірус кохання»
08:00 Х/ф «Бібліотекар»
10:00 Ревізор
11:00 Файна Юкрайна
12:10 Даєш молодь
12:50 Зроби мені смішно
13:45 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Фабрика Зірок-4
17:55 Х/ф «Діти шпигунів
2: Острів загублених
бажань»
19:55 Х/ф «Прямо у серце»
21:55 Х/ф «Найкращий
фільм 2»
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф «Доказ смерті»
02:20 Зона ночі
02:25 Богдан
Хмельницький
03:20 Зона ночі
03:25 Богдан
Хмельницький
04:10 Зона ночі Культура
04:15 Майстер музи

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

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
16:35 М/ф «Казка про царя
Салтана»
17:30 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 «Сибіріада»
00:10 Таємниці долі
02:35 Твій хіт
03:05 Сильні світу сього

05:15 «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 «Примара»
15:15 «Бенефіс Ігоря
Ніколаєва»
17:25 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
19:00 «Розсміши коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Майдан’s 2» Фінал
23:00 «Вечір боксу на
Інтері. Олександр Устинов
- Денні Вільямс»
00:50 Х/ф «Бетмен і Робін»
02:50 «Подробиці»
03:45 Х/ф «Бетмен і Робін»

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Охоронець
Тесс»
09:10 Т/с «У ріки два
береги»
12:00 Прем’єра! Оголена
красуня
13:00 Т/с «У ріки два
береги»
14:10 Прем’єра! Т/с
«Умови контракту»
17:00 Прем’єра! Т/с
«Дорожній патруль - 10»
18:00 Прем’єра! Т/с
«Умови контракту»
19:00 Події
19:20 Прем’єра! Т/с
«Умови контракту»
21:20 Прем’єра! Шоу «Хто
хоче заміж за мого сина?»
22:35 Прем’єра! Ток-шоу
«Заміж за мого сина»
23:35 Т/с «Втеча»
01:50 Х/ф «Будинок
мертвих - 2»

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 «Дорожній
патруль-4».
14:05 Своя гра.
15:20 «Таємнича Росія:
Рязанська область.
Вогнем і мечем?»
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!
21:50 «Останнє слово».
22:50 Нереальна політика.

06:00 «Легенди

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 «Єралаш»
14:30 «Моя прекрасна
няня»
15:00 «Зайцев +1»
15:30 «Універ»
16:50 «Нью-Йоркське
таксі»
18:30 «Лялечка»
19:25 «Зайцев +1»
20:40 «Універ»
22:30 «Бабуни & дідуни»
23:00 «Приманки»
00:40 «Шалений день або
Одруження Фігаро»

6.30 Столиця

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Кіт у чоботах»
08:05 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:55 «Спартак Мишулін.
Він обіцяв повернутися...»
12:15 Х/ф «Вербувальник»
14:10 Новий «Єралаш»
14:25 Х/ф «Танець
горностая»
18:15 «Велика різниця»
19:20 «Великі перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Привид опери»
22:55
«Прожекторперисхилтон»
23:40 «Що? Де? Коли?»
Фінал
00:50 Х/ф «Вероніка
вирішує вмерти»

бандитської Одеси»
07:15 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ».
Одеса. Ліквідація
12:00 «Головний свідок»
13:00 Х/ф «Монах - 2:
повернення у Шаолінь»
15:00 Т/с «Павутиння - 5»
19:00 Т/с «Меч»
23:00 Х/ф «Секс на
виживання»
01:00 Х/ф «Денні - цепний
пес»
02:50 «Речовий доказ»
04:20 «Правда життя»
05:15 «Уроки тітоньки
Сови»
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09:05 Як це?
09:30 Ближче до народу
10:00 Хто в домі хазяїн?
10:20 Крок до зірок.
Євробачення
11:00 Шеф-кухар країни
11:50 Караоке для
дорослих
13:10 Х/ф «Невідомі
сторінки з життя
розвідника»
14:40 Т/с «Коли сонце
було богом»
17:00 Золотий гусак
17:25 У гостях у Д. Гордона
18:55 Маю честь
запросити
19:40 Концерт А.Варум і
Л.Агутіна
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

07:15 П’єр Рішар у комедії
«Королівський спадок»
08:40 Маріччин кінозал.
Мультфільм
09:05 «Лото-Забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:20 «Незвичайна сім’я»
14:00 «Смакуємо»
14:25 «Алхімія кохання»
15:20 «Я так живу»
15:55 «Інтерни»
16:20 «Коханка»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Шопоголік»
22:00 «10 кроків до
кохання»
22:50 «Світське життя»
23:50 «Секс-місія»
00:40 «Телевізійна служба
новин»
01:25 «Останній король
Шотландії»

07:00 Квартирне питання
07:50 Анекдоти
по-українськи
08:10 «Рюрики».
Комедійний
09:00 «Кмітливі Брюс і
Ллойд проти ЦРУ».
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Бережись
автомобіля.
13:20 Спорт
13:30 «22 кулі.
Безсмертний».
16:00 Битва націй
17:40 Наша Russіa.
Дайджест
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa.
20:10 Останній герой
21:35 «Наша Russіa. Яйця
долі».
23:35 «Таксі».

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 15.55, 1.30, 5.00
Мультляндія
7.50 У гостях у Д. Гордона
9.30 Корисна розмова
9.40 Вчися з нами
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістко
13.30 Актуально — насущно
14.35 Голос Перемоги
16.45 Добродійний фонд
«Ренесанс»
17.00 Про час і про себе
17.50, 22.00 Х/ф «Червоний
намет»
19.10, 0.25 Х/ф «Закон»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт. Тижневик
21.25 Світ бізнесу. Підсумки
23.25 Громадська
приймальня

05:05 «Наші улюблені
мультфільми:
Приключения Буратино»
06:10 Х/ф «Білі Роси»
07:45 «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»
21:15 Х/ф «Щастя є»
01:20 «Неймовірні історії
кохання»
02:10 Нічний ефір

04:35 Т/с «Ранетки»
06:10 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:35 Живчик Старти
09:15 Х/ф «Діти шпигунів
2: Острів загублених
бажань»
11:15 Я - ГЕРОЙ!
12:55 Шоуманія
13:50 Аферисти
14:50 Info-шок
15:50 Т/с «Татусеві дочки»
16:50 Х/ф «Темний світ»
19:00 Фабрика Зірок-4
22:05 Фабрика зірок-4. Ще
не все
22:50 Х/ф «Вічно молодий»
00:55 Спортрепортер
01:00 Х/ф «Велика ніч»
02:55 Зона ночі
03:00 Богдан
Хмельницький
03:45 Козаччина руїна
04:00 Зона ночі Культура

06:00 Феодоро
06:50 Твій хіт
07:10 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:40 Мультфільми
09:00 Створи себе
09:50 Смертельна кухня
10:35 Невідоме про
відомих
11:35 Мультфільми
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:10 Шлях до перемоги
16:20 Х/ф «Сибіріада»
18:55 Земля обітована
20:02 Зелена варта
20:25 Невідоме про
відомих
21:30 Х/ф «Сибіріада»
00:05 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:00 Диваки

05:45 «Вечір боксу на
Інтері. Олександр Устинов
- Денні Вільямс»
07:25 М/с «Вінкс»
08:20 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою й Галкіним»
10:35 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
11:30 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:25 «Розсміши коміка»
13:25 «Майдан’s 2» Фінал
16:00 «Вечірній квартал»
18:00 Т/с «Щасливчик
Пашка»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Т/с «Щасливчик
Пашка»
23:00 Х/ф «Зникла імперія»
01:10 «Подробиці тижня»
02:00 Х/ф «Зоряний шлях»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Самотній
янгол»
09:15 Ласкаво просимо
10:15 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
12:00 Ток-шоу «Заміж за
мого сина»
13:00 Т/с «Умови
контракту»
15:55 Футбол. Прем’єр
Ліга. «Шахтар» (Донецьк) «Металіст» (Харків)
18:00 Т/с «Справжні»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Справжні»
21:30 «Хвилина на
перемогу»
22:20 Футбольний вік-енд
23:30 Т/с «Втеча»
01:30 Х/ф «Сновиди»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф «День весілля
доведеться уточнити»

07:15 «Російське лото».
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Перша передача».
09:55 «Розлучення поросійськи».
11:00 Дачна відповідь.
12:20, 03:05 Т/с «Дорожній
патруль-4».
14:05 Своя гра.
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: татусі. Таємні
заступники зірок»
21:55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій
23:00 Х/ф «Букмекерська
лихоманка»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Репортаж»
07:40 «Смак»
08:15 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Поки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Аркадій Райкін.
Король і блазень країни
Рад»
13:20 Х/ф «Ми з вами десь
зустрічалися»
15:10 «В’ячеслав
Добринін. «Світ не
простий, зовсім не
простий...»
16:10 Х/ф «Дозвольте вас
поцілувати»
18:00 «Хвилина слави. Мрії
збуваються!»
19:35 «Спеціальне
завдання»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «МУЛЬТособистості»

05:55 «Легенди

Новий ШЕВРОЛЕ АВЕО
в розстрочку від виробника 980 грн/міс.
Тел: (097) 987-41-70, (093) 227-94-08
МЕБЛІ З ДЕРЕВА.
Щодня 10:00-20:00. Дніпровська, 2-б
(«Дитячий світ», 2-й поверх).
Тел: (067) 287-42-33
Потрібні охоронники. Тел: (063) 285-74-26

Он як!

Засолені хрящики

Борис Болотов у свої 80 років не хворіє,
зберігає активний розум, енергію і чудову
пам’ять.
І все завдяки тому, що замість кісток в його організмі — хрящі, як у немовляти, або як у акули,
осетра, камбали, кальмара, крокодила (ці водні
тварини ніколи не гинуть від старості). В Англії виловили камбалу вагою 13 кг. Вік цієї рибини — 850
років.
Болотов переконаний, що лімфа людини повинна бути перенасичена сіллю — тоді у хвороб немає шансів вразити організм. Але при цьому важливо пам’ятати: сіль, що забезпечує здоров’я, не
повинна містити кальцію. Лікарі часто рекомендують для зміцнення кісток саме його. Так, вважає
довгожитель, кальцій кістки зміцнює, але руйнує
кістковий мозок, який формують компоненти крові. У харчовій солі — 17 % кальцію, у звичайній воді
— 15 % , у більшості ліків — до 40 %.
Люди помирають не від хвороб, а від загущення крові — до такого висновку прийшов довгожитель, який розробив пристрій для сканування
організму, багато часу проводив у лікарнях, передивляючись медичні картки померлих.
Особисто сам він «закислює» організм, що попереджає утворення пухлин і загущення крові,
адже вона густішає тільки у лужному середовищі.
Організму людини постійно потрібні квашені овочі
— капуста, морква, буряк.
Другий спосіб омолодження — соляне обгортання, як це робили фараонам у Древньому
Єгипті (час від часу тіло обгортали просоленою
папірусною тканиною, так званим «соляним скафандром»). Тому вони жили набагато довше, ніж
прості люди.

Класична музика

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»
16:00 «Час новин»
16:20 «Фактор безпеки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «УГКЦ: невідомий
літопис»
20:30 «Час новин»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

07:40 «Байдиківка»
08:10 «Малята-твійнята»
08:35 «Телепузики»
07:30 Т/с «Павутиння - 5»
09:00 «Мультик з
11:30 «Легенди карного
Лунтіком»
09:30 «Моя прекрасна
розшуку». Справа
няня»
рецидивіста «Байкала»
10:25 «Зайцев +1»
12:00 «Агенти впливу»
10:50 Художній фільм
12:45 «Моя країна»
«Нью-Йоркське таксі»
13:10 «Найкращі бої братів 12:30 «Лялечка»
13:25 «Це любов»
Кличків»
13:50 «Зайцев +1»
14:50 Т/с «Меч»
14:45 «Універ»
19:00 Х/ф «Чорний орел»
16:40 Художній фільм
21:00 Х/ф «Денні - цепний «Попса»
18:30 «10 бажань»
пес»
19:25 «Зайцев +1»
23:10 Х/ф «Павуки»
20:45 «Універ»
01:10 Х/ф «Чорний орел»
22:30 «Це любов»
23:00 «Усі помруть, а я
02:45 «Речовий доказ»
залишусь»
03:45 «Агенти впливу»
00:30 Художній фільм
04:45 «Правда життя»
«Попса»
05:40 «Уроки тітоньки
02:20 «Дурнєв +1»
02:45 «До світанку»
Сови»
бандитської Одеси»

Ліки для душі

Другого жовтня в Національній
філармонії України відбувся творчий
ювілейний вечір соліста Національної опери України, лауреата міжнародних вокальних конкурсів, заслуженого артиста Україна Ігоря Борка.
Антоніна ШУЛЬГА,
Олена МИХАЙЛОВА

Співак закінчив музичний факультет
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Київську
Державну консерваторію ім. П. І. Чайковського (клас К. Огнєвого). Розпочав
кар’єру в Одеському театрі опери і балету, працював у Національній капелі бандуристів України, чоловічому квартеті
«Явір», нині — в Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка (успішно виконує
партії в операх: «Шукачі перлин» Ж. Бізе,
«Фауст» Ш. Гуно, «Травіата» і «Ріголетто»
Д. Верді, «Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті та інших).
Ігор Борко здобув перемоги у престижних конкурсах вокалістів: ІІ Міжнародному конкурсі ім. Дестінової у Чехії,
Міжнародному конкурсі оперних співаків
ім. Віньяса в Іспанії, Міжнародному конкурсі оперних співаків ім. Белліні в Італії.
Якось на концерті в Німеччині взяв ноту
так високо, що у залі навіть спрацювала
протипожежна сигналізація.
На V Великому турнірі тенорів у польському місті Щецин наш земляк став фаворитом меломанів і оркестрантів. І, як
написала «Газета Виборча», «блиском
свого оксамитового голосу зворушив
глядачів».
Журі на цьому конкурсі не було, а
обирали найкращих виконавців три тисячі глядачів (у кожного було по троянді):
хто з конкурсантів отримає більше квітів,

той і виграє конкурс. Більше ніж 1 000
троянд отримав Ігор Борко.
За кордоном знають його більше, ніж
у нас, він побував на гастролях в Австрії,
Швейцарії, Румунії, Угорщині, Китаї, Німеччині, Канаді, Японії, Америці, виступав у найбільших залах — і всі були в захваті від його співу.
У нас молодь, на жаль, не виховують
Вітаємо
на класичній музиці. А сприймати класику потрібно вчити із самого дитинства, Митрофорного протоієрея
Сергія ПРУДКА
шкільних уроків музики.
На своєму ювілейному вечорі Ігор із 20-річчям ієрейських свячень
Друзі
Борко виконував стрілецькі й українські
народні пісні, романси, арії з різних опер
Безкоштовні
— у супроводі Академічного оркестру
народної та популярної музики Націооголошення
нальної радіокомпанії України (художній
ПРОДАМ
керівник і головний диригент — народний артист України Святослав Литвиліжка та книжкові полиці.
ненко).
Недорого! Тел: 57-284
У залі було чимало друзів, родичів,
ділянку п/забудову, 0,115 Га,
його мати, якій він присвятив пісню, друДимер, центр.
жина, дочка, тесть — Анатолій МокренТел: (098) 555-85-83
ко. Переповнена зала довго не хотіла
Шафа-купе, 2,4х2,5. Нова.
відпускати співака довго аплодували і
Кургузова, 3-б, тел: 54-145,
дарували квіти.
(067) 319-77-40
Після концерту — піднесення, легметалевий гараж під знос.
кість, радість. Така музика лікує і душу, і
Недорого.
тіло. Шкода, що в залі було замало моТел: (096) 12-26-717
лоді. Вчені вже давно довели, що поп- і
рок-музика діє на організм людини негаНАЙМУ
тивно. А класична — музика лікує.
Недавно виступала в Києві Брітні
кімнату
Спірс, так квитки були від 500 до 3 000
Тел: (097) 387-31-53
грн. А в філармонії вартість квитків — від
ІНШЕ
20 до 70 гривень. Ліки для душі — недорогі. Найближчим часом там будуть цікаРемонт, встановлення,
ві вечори: «Грають солісти духового ор- перетяжка дверей, шпалери, відкоси.
кестру» — 26 жовтня, «Вечори вальсів»,
Тел: 451-63-04
«Вечори української музики. Спадщина
Сантехнічні, зварювальні роботи,
і сучасність» — 30 жовтня. Приходьте —
електрика, ламінат, вагонка.
не пожалкуєте.
Тел: (067) 945-06-40

Сусіди

Вишгород
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Сага про довге життя

Моїй мамі виповнилося 85 років.
Вона пережила своїх сестру, брата і
тепер — старша з нашого роду, гідна поваги мудра жінка, що має довге
непросте життя. Рідні і друзі, що зібралися в її день народження у нас
вдома, ловили кожне слово з розповіді про те, як воно було… А мама
сиділа щаслива — від УВАГИ до неї.
Згадати ж було що.

польський куток в українському селі, то
сусідня єврейська школа давала концерт у російській семирічці.
За п’ять років подружнього життя
вже мали троє дітей, моя мама — найменша. Вона згадує, що родина була
дружна, у кожного свої обов’язки, а
любов і повага між батьками така, що
не те, що сварки — кривого слова за 22
роки подружжя не вимовили.
Життя ж було нелегким. До школи
діти ходили купкою по п’ятеро-семеро
— голод, поодинці боялися. Йшли через ліс, п’ять-сім кілометрів в один бік,
по снігу й болоту. Чоботи та черевики
із свинячої шкіри пропускали воду, тож
до школи приходили з мокрими ногами, сушили онучі й шкарпетки на грубці,
потім сиділи на уроках у напіввогкому
взутті — не дивно, що тепер ниють ноги
«на погоду».
Родина була освічена, читали книжки кількома мовами (деякі з дореволюційними «ятями», правда, закопали в
землю, щоб не побачили ретиві «активісти»). Грали на музичних інструментах, малювали аквареллю й олією, вишивали. Правда, мало що залишилося
— у важкі роки витвори власних рук продавали, щоб купити хліба.
Старших дуже поважали — до дідуся і бабусі ставилися ніжно, з любов’ю.
Прикладом були батьки. Погані слова
чи звички, які діти приносили з вулиці
додому, батьки стримано відсували:
«Ми ж так не кажемо», «Хочеш цигарку
випалити? Будь ласка, кури, тільки ж
добре затягуйся». Брат раз «в охотку»
затягнувся — і вже ні війна, ні повоєнні
тяготи не змусили його подружитися з
цигарками.

Варвара БУТИНА
ФОТО з родинного архіву
Неоніли Болденкової

Все її життя пов’язане з Україною,
куди 150 років тому приїхали з Росії
предки-старовіри — тікали від утисків.
Поселилися на квітучому Поділлі. Важко
працювали, ділили прибутки залежно
від особистого внеску в загальний труд.
А що не пили, не палили, не крали, здобували освіту й ощадливо витрачали зароблене, то мали і в домі, і на городі, ще
й реманент виписували з-за кордону.
На військовий призов їздили на «історичну батьківщину». Потроху входили в ритм українського життя, звичаїв,
мови. Одруження влили в кров великоросів українську, польську, німецьку,
татарську складові. Зберігали кожен
своє та з повагою ставилися до культури і традицій інших. На все була примовка: «Дай, Боже, здоров’я».
Мої бабуся і дідусь до весілля були
знайомі років із сім. Василь, що вже закінчив лісову школу та побував на фронтах Першої світової, дочекався Ольжиного повноліття (навчання в гімназії
перервали війна та революція). Вони
побралися і виїхали до місця служби чоловіка.
Переїздити доводилося не раз — лісова справа потребувала рук у різних
частинах України. Жили поряд із людьми різних національностей і віри: то
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Він одружився рано, в окупації, яку
родина зустріла у Прохорівці під Каневом (там, де маєток Максимовичів, де
бували Шевченко і Гоголь). Вивозили біженців з Києва, а самі виїхати не встигли.
Сестра-комсомолка — на фронті. Аж
коли дізналися, що частина потрапила
у полон. Два роки дівчині довелося винести у концтаборі в Дарниці, потім —
робота на шахтах. Родина (батьки, син
і менша дочка — моя мама) про неї нічого не змогли довідатися, бо до села
увійшли німці.
Окупанти спочатку загравали з «тубільцями». Віддавали радянських полонених з Київського «котла» місцевим,
якщо люди «пізнавали» родичів. Поновили роботу в лісництві, колгоспі, навчання у школі. Ідеологічна метода була
схожа: школярам доводилося замальовувати портрети — ні, не Косіора чи Постишева! — самого Сталіна, якого вчитель називав людожером, так що діти
аж зіщулювалися від страху. З широко
розкритими очима слухали виступи націоналістичного напрямку з вуст шановних вчителів.
Завітав якось до сільради «гітлерюгенд». Мама ховалася, бо була «арійської» зовнішності. Молодь почали забирати на роботу в Німеччину. Першого
разу пощастило — лікар-німець знайшов у неї хворобу серця. Вдруге вже не
дивилися на здоров’я, довелося тікати.
Будинок уцілів, чужоземний солдат
сказав: «Я — чех» і запалив клуню. Та
визволення не принесло полегшення
родині. Під час відступу німці застрелили бабусиного брата, і коли його везли
ховати — снаряд розірвав на шматки
мого дідуся, поранив бабусю. Мама —

напівголодний підліток — доглядала її в
окопі.
Що було потім? Повоєнний голод,
поїздки в Західну Україну по хліб… Не
знали, чи повернуться, бо по дорозі грабували. За навчання в старших класах
школи і на перших курсах інституту доводилося платити. І все ж вперто вчилися, хай не зовсім там, де хотілося і куди
не взяли (були в окупації — зрадники!).
А післявоєнний Київ згадується не
тільки смаком морозива (найдоступніші ласощі), а й духовими оркестрами на
Володимирській гірці. Мама й дотепер
любить спів труби.
Працювала в меліоративних експедиціях, у проектних конторах. Особисте
життя не склалося — наречені загинули
на війні, а нечисленні повоєнні хлопці
ходили королями та міняли одну родину
на іншу. Молода ж дівчина, вихована в
ідеальній сім’ї, такого не розуміла. От і
довелося піднімати доньку самій — від
аліментів відмовилась.
Руки у моєї мами рівно на долоню
довші, ніж у мене, — витягнулись від роботи. А відпочинок був не на морі — на
городі чи в лісі. Все — для рідних: дочки,
онуків, сестриної та братової «порослі»,
які є частиною нашого життя.
До лісу й усього, що у ньому росте і живе, — ставлення особливе. Той
останній, що дітьми саджали разом із
батьком-лісничим, вже давно верхівками зачіпає небо — сосни вросли корінням у піски, навколо них рясно зародились гриби та ягоди.
Гуляли ми в ньому давно. Мама кілька років не виходить з дому. Її ліс і сад
— виноград на балконі, який виплекала
власноруч. Та розум має ясний, чітко визначає головне у будь-якій інформації, а
коментарі до побаченого по телевізору
«видає» такі точні, що я часом дивуюсь
— не гірше за відомих політологів.
Живи довго і без недуг, матусю!

НА ФОТО:
1) Батьки моєї мами — Василь і Ольга Болденкови
2) Ніла Болденкова — останнє передвоєнне фото
3) Брат Сергій і сестра Олена вчилися в одному
класі
4) По закінченні гідромеліоративного інституту —
із вірною подружкою Галиною
5) Неоніла Василівна — на пенсії, поряд моя
бабуся Ольга Михайлівна
6) У лісі сестри збирали гриби, ягоди, дикі яблука
й груші, цілющі трави і набиралися сил
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Календар

Цей день в історії
15 жовтня — Міжнародний
день сільських жінок, День працівників целюлозно-паперової
промисловості
1928 — німецький дирижабль
«Граф Цепелін» зробив перший комерційний рейс через Атлантичний
океан
1964 — введений в дію найбільший у світі нафтопровід «Дружба»
Іменини: Афоній, Маркіян
16 жовтня – Всесвітній день
анестезіолога, Всесвітній день
продовольства,
День
шефа
(боса)
1846 — у шпиталі Бостона вперше в хірургічній операції в якості
анестезії використали ефір
1853 — початок Кримської війни
(турецький султан оголосив війну
Росії)
1918 — гетьман Павло Скоропадський видав наказ про відродження
козацтва
1923 — заснована кінокомпанія
Волта Діснея
Іменини: Анна (Ганна), Георгій
(Юрій), Йосиф (Йосип, Осип)
17 жовтня – Міжнародний день
боротьби з бідністю
1113 — споруджено Києво-Михайлівський Золотоверхий собор
1831 — Майкл Фарадей відкрив
електромагнітну індукцію
1902 — у Детройті випущений
перший автомобіль марки «Кадилак»
1956 — в Англії відкрита перша
атомна електростанція
1989 — у Києві відкрився I Всесоюзний фестиваль анімаційних
фільмів «Крок»
Іменини: Анікей, Никандр, Симон
18 жовтня
1892 — відкрилася перша комерційна протяжна телефонна лінія
(Чикаго — Нью-Йорк)
1896 — у «Нью-Йорк Джорнел»
з›явилися перші комікси
1927 — створена англійська компанія Бі-Бі-Сі
1955 — запущена Каховська ГЕС
1995 — Україна вступила до Ради
Європи
Іменини: Галактіон, Григорій,
Денис
19 жовтня
1860 — у Флоренції заснована
перша компанія з виробництва
двигунів внутрішнього згоряння
Іменини: Варлам, Герман, Лука,
Олександра, Павло
20 жовтня
1868 — у Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк
1924 — у Харкові відкрита перша
в Україні радіостанція
Іменини: Антонін, Афанасій, Валерій, Дорофей, Сергій
21 жовтня – Міжнародний день
кредитних спілок
1056 — диякон Григорій вивів
першу літеру рукопису, який увійшов в історію під назвою «Остромирове Євангеліє» (це найдавніша зі збережених до нашого часу
східнослов’янських
рукописних
книг)
1492 — відкриття Америки Колумбом
1879 — американський винахідник Томас Едісон випробував свою
першу лампу розжарювання з вугільною ниткою
1923 — у Мюнхені відкритий перший у світі планетарій
Іменини: Таїсія, Гаврило, Марфа, Михайло, Рафаїл

Професія

Дата

Вишгород

Знеболене життя

Сергій Крилов, завідуючий відділенням реанімації та інтенсивної терапії Вишгородської центральної районної лікарні, про
свою професію може розповідати
годинами. Це буває, коли відданий справі, яку обрав раз і назавжди. І цьому можна лише позаздрити.
Марта КВІТКА
ФОТО автора

Анестезія у перекладі з грецької
— без почуття. Це стан, у якому при
втраті чи збереженні свідомості локально або повністю щезає біль.
Лікар Крилов – сучасний послідовник американця Томаса Мортона, якому вдячні співвітчизники у
Бостоні поставили пам’ятник з написом: «До нього хірургія була агонією». Він перший 16 жовтня 1846 року
прооперував хворого під ефірним
наркозом. Із того часу анестезіологи
всього світу відзначають цей день як
своє професійне свято.
Ще у Давньому Єгипті для зняття болю використовували рослинні препарати і навіть алкоголь. Але
саме американський лікар розпочав
еру знеболюючої медицини, у якої
сьогодні на озброєнні сучасні технології і препарати.
У Вишгородській центральній
районній лікарні освоїли всі види
наркозу: ендотрахіальний – коли за
хворого дихає апарат; внутрішньовенний – коли хворий дихає сам;
спинальний, провідниковий – застосовується переважно у пологовому
відділенні при операціях кесаревого
розтину.
Анестезіолог розраховує дозу
наркозу, слідкує за показниками
апаратів на різних етапах операції та
за тим, щоб пацієнт пробудився без
ускладнень.

Вони повертають життя тим, у кого майже немає шансів: лікарі-анестезіологи Володимир Дейнеко, Дмитро Просуков, зав. відділенням Сергій Крилов, медичні сестри Інна Продащук та Маргарита Козир
комани – часті пацієнти відділення.
(До речі, у середньому виведення із
стану алкоголізму коштує до півтисячі гривень на день.)
Взагалі реанімаційне відділення
особливе не тому, що це — остання
пристань на шляху людини до одужання.
Утримання тяжко хворого обходиться в 2-3 тисячі гривень на добу
(зокрема, використовують 8-10 балонів кисню в день). Все необхідне
тут є тільки на час, коли його прийняли на лікування. А далі, як завжди, –
перелік потрібних ліків… Може, через це дехто сюди потрапляє надто
пізно, коли медики практично безсилі допомогти. Не у кожного знайдуться ті кілька тисяч...

У відділенні давно вже не заповнюють вручну історії хвороби пацієнтів —
це робиться з допомогою комп’ютера
Буває, що людина не просинається після операції. Як гірко пожартував Сергій Володимирович, «у
кожного анестезіолога є своє кладовище». Але це коли операція – останній шанс, коли із 100 відсотків лише
один — на користь життя.
Трапляється і таке, що хворого не
довозять до відділення: смерть констатують у приймальному покої. Сумно, що гинуть молоді. Хтось перепив,
хтось переколовся. Алкоголіки, нар-

Але, попри все, тут, у лівому крилі п’ятого поверху лікарні, цього року
відбулися позитивні зміни – за сприяння голови райдержадміністрації
Олександра Приходька зроблено ремонт, обладнано санітарну кімнату з
душовою, палати екстра-класа наповнені сучасною медичною технікою.
Колись дефібрилятор був рідкістю. Тепер цих приладів кілька, а саме
з їх допомогою можна запустити
серце, що на мить зупинилося.

Кілька років
відділенню допомагають медики із дружнього Сансу
(Франція) – міста-побратима Вишгорода. Але якщо раніше тут користувалися обладнанням, переданим
із французьких шпиталів, то тепер
у анестезіологів — сучасні німецькі,
австрійські прилади. Вчилися працювати на них у тому ж Сансі – Сергій
Крилов тричі стажувався у Франції.
А «цементував» ці дружні відносини колишній головний лікар району,
нині мер Вишгорода Віктор Решетняк, і саме він відкрив палати ще на
6 ліжок для відділення інтенсивної
терапії на 3-му поверсі лікарні. Згадуючи його добрим словом, тут не
забули й першого головного лікаря
Вишгородської ЦРЛ Григорія Власовича Дороша, який прийняв після
ординатури на посаду реаніматолога
Сергія Крилова у 1992 році. Тоді відділення не було – анестезіологи були
прикріплені до хірургів. Тепер у відділенні лікуються 12 хворих. Воно –
одне з найбільших на Київщині. Подібне є тільки у Броварах і Білій Церкві.
Десять
лікарів-анестезіологів,
двадцять працівників середнього та
молодшого медичного персоналу
щодня повертають хворим життя.
Серед них кандидати медичних наук
Сергій Недашківській та Олександр
Галушко, які, крім Вишгородської
ЦРЛ, працюють в Інституті удосконалення лікарів під керівництвом відомого професора Ігоря Шлапака.
Взагалі ж зібралися у відділенні
фахівці з холодним розумом і гарячим серцем. Здебільшого — молоді.
Сергію Крилову лише нещодавно виповнилось п’ятдесят.
Його сім’я – теж медики. Дружина
Людмила – лікар-імунолог київської
клінічної лікарні № 3. Донька Анна закінчує магістратуру і готується стати
лікарем-кардіологом.
А батьки Сергія — звичайні селяни. Якби були живі, пишались би
своїм сином. Виріс на Волині в російсько-українській сім’ї. Є ще два
брати.
Коли Сергій Володимирович з
кимсь вітається, перші його слова:
«Дай, Боже, здоров’я!» І справді, лікар вищої категорії, який щодня дивиться в очі смерті, понад усе цінує
здоров’я людини, щиро його всім зичить і відстоює у щоденному двобої з
хворобою.

Вишгород

КОЛО жінки

15 жовтня

Завтра в світі відзначитимуть Міжнародний день сільських жінок

Ліра

…Садок вишевий біля хати
За великим рахунком усі ми — із
села. І якщо поталанило народитися у місті, то корені роду залягають
десь у таких глибинах, до яких ще
доведеться добиратися при складанні генеалогічного дерева. Те,
що світ особливо шанує сільську
жінку, — не випадково.
Марта КВІТКА
ФОТО автора

Одна із селянок — Світлана Литвинчук із с. Лісовичі Вишгородського району. Жінка з важкою долею, вона ні на
що не скаржиться, хоча життя добре
пошматувало її — рано залишилась
удовою, з двома дітьми. Тетянці не
було і трьох років. Зараз донечка вже у
другому класі, а первісток Дмитро служить в армії.
Як мати, що без чоловіка виховує
двох дітей, вона могла написати у райвійськоматі заяву, і син залишився би
біля неї, бо вдома справ вистачає. Але
Дмитро спротивився: «Дідусь служив,
батько теж, а чим я гірший?»
Всім селом проводили його в армію. Служить в Одесі, а з мамою та
сестричкою спілкується по мобільному. Це так приємно і зручно — почути
рідний голос будь-якої миті.
Світлана живе з батьками. Степан
Кузьмович та Надія Йосипівна допомагають у домашніх справах — є порося,
кури, телиця Берізка, сорок одна сотка
городу. «Якби не батьки, від корови,
може, і відмовилась. Не по силах одній
тягнути цього воза. І корми дорогі — за
тонну сіна треба віддати півтори тисячі
гривень, та лише ним не прогодуєш. З

випасами теж проблема.
«Втім, корова у дворі — це завжди
їжа на столі, — каже господиня, — а
діти мої молочні. Та й всі ми молоко
любимо».
Щоправда, у тих же Лісовичах тільки за останні 10 років череда скоротилась до 17 корів, а було ж по 25-30 на
кожній із чотирьох сільських вулиць.
Позбавляються худоби старі та хворі,
ті, у кого немає помічників. А Світлані
поки що гріх на це жалітися.
Лишки продукції возить на продаж.
Батько віддав їй власні «Жигулі», навчилась водити, здала на права, і тепер з картоплею та молоком поспішає
на ринок — то в Димер, то в столицю, а
два рази на тиждень — у Вишгород, де
не бігає з клунками від міліції, як у Києві, а торгує цивілізовано, сплативши
10 гривень за місце.
Світлані тільки 43 роки, до пенсії ще
далеко. За плечима ж — 25 років трудового стажу. Професійна закрійниця

Такою ми запам’ятаємо її назавжди… з щирою посмішкою, сповненої віри та оптимізму, що все буде добре. Понад усе Іра любила життя — і навіть тоді, коли невиліковна хвороба прикувала її до ліжка, вона
знаходила в собі сили, щоб підтримувати рідних і близьких, ні для кого
не бути тягарем… Може, тому і пішла так рано — у 54 роки.
Однокласники Ірини ДАВИДИЧ

Ми пам’ятаємо її у чистій-чистісінькій шкільній формі, в елегантній сукні на
випускному вечорі, в спортивному костюмі на суботниках у саду школи. Ми
разом вчилися, а потім зустрічалися на вулицях рідного міста, у столиці — вже
студентами, в лісі і на березі річки, коли разом відпочивали. Через роки — вже
з дитячими возиками під час прогулянки з дітьми.
Іра завжди привітно посміхалася, не забувала сказати подружкам комплімент, підмітити, як виросли діти, який імпозантний чоловік поруч. Уміла пожартувати, насамперед — над собою: а самоіронія — ознака по-справжньому
доброї людини. Жартом могла зупинити гостру розмову чи сварку — і ми її за
це дуже цінували.
Була красивою жінкою, люблячою дружиною, матір’ю, дочкою. Ми навіть
трохи дивувалися: про свою родину — батька, сестру, сина і чоловіка — Іра
завжди говорила тільки хороше. Це ж треба так цінувати і любити рідних!
Де б не працювала Ірина Давидич (у заміжжі — Ковтун) — кілька років у
комітеті комсомолу будівництва Київської ГЕС, понад 15 років — у новопетрівському музеї-діорамі, іще 15 років — у Вишгородському історико-культурному заповіднику, — всюди її цінували за професіоналізм і ретельність,
притаманні її професії, відповідальність і жагу до нового, щире ставлення до
оточуючих.
Її останній шлях усипали живими квітами, які вона так любила… Їй жити б
і жити. Але не ми визначаємо термін перебування на землі — ми лише прагнемо залишити після себе слід і добру людську пам’ять.
Ірі Ковтун (Давидич) вдалося це зробити.
Хай земля буде їй пухом! Вічна їй пам’ять!

Літописець історії краю
Ми зустрілися в музеї-діорамі у
Нових Петрівцях, страшно сказати,
більш як три десятки років тому — молодий директор музею, зовсім юні
екскурсоводи і наукові співробітники.
Іван ВІКОВАН, Тетяна ШУШВАЛ,
Марина КОЧЕЛІСОВА

Працювали чимало — доводилося
проводити кожній із дівчат до 25 екскурсій на день. А ще навчалися в універси-

теті на вечірньому факультеті. Цілою подією було тоді дістатися вранці до Нових
Петрівець, а після роботи — на заняття
у Київ, в червоний чи жовтий корпус університету.
Додому після лекцій часто-густо добиралися на попутках, бо рейсовий автобус з площі Шевченка у Києві вже не
ходив. У вихідний серед тижня (це була
середа) — разом гуляли по столичних
парках, ходили на всі-всі виставки, дивилися по три сеанси поспіль у кіно, ра-

Олександр ДОБРИЙ
Якщо зутрінеш ти людину з орденами,
Вклонись і щиро, від душі скажи:
«Спасибі, що ви й досі з нами!»
Послухай, що розкаже, не спіши.

(свого часу закінчила Київське профтехучилище),
вона тривалий час працювала у Димерському
ательє, а коли його не
стало, — санітаркою у
військовому шпиталі.
Тепер мусить доглядати батьків, здоров’я яких
за останні роки погіршилося, та тримати господарство. А як буде далі
— Бог його знає.
Принаймні,
сподівається у цьому житті лише
на себе. Як і тисячі подібних їй жінок, кожний
день яких починається о 4-й годині
ранку, а закінчується, коли небо густо
всіють зірки і місяць зазирне у віконце,
нагадавши, що час уже відпочивати.
Як будь-яка жінка, Світлана любить
квіти — на подвір’ї кожен вільний клаптик землі зайнятий чорнобривцями,
хризантемами, жоржинами. Вона подумки вітається з ними, коли виходить
у двір, і прощається, коли зачиняє двері оселі на ніч.
«Хіба ж доступна така краса міській
жінці?» — розмірковує Світлана. Для
неї село — не тільки батьківщина, а
місце, до якого припала душею навіки, яке створила власними руками —
батьки побудували колись хату, разом
із дітьми посадили великий сад із вишневими деревами.
Тут, поруч — численна її рідня (у бабусі було восьмеро дітей). І ця вічно
заклопотана, тендітна жінка відверто
зізнається, що у місті вона б жити просто не змогла.

Іра завжди
привітно
посміхалася
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Бо він — один із тих,
Хто спокій нам приніс,
Яскраве сонце, чисте небо,
Жадану волю, день без сліз.
Ще більш подяки заслужив
Солдат, який за рідну землю пав.
Своєю кров’ю він її полив,
За нас життя своє віддав.
Віктор КУЧЕРУК
***
Увечері, осінньою порою,
Осяявши далекий небосхил,
Упало сонце тихо за горою,
Немов забракло мандрувати сил.
Осінні барви хутко потьмяніли
У безгомінні ранньої пітьми,
Неначе я дивлюся на світ білий
Очима, вкрай залитими слізьми.
Мене оце смеркання схвилювало
І спонукало до нових дерзань,
Бо проводжаю вечорів чимало,
Геть зовсім не стрічаючи світань…

Дяка
Свіжовмиті, рум’яні, духмяні,
Лунко падають яблука з віт
У вологу траву і на ганок,
І на стежку руду до воріт.
Застелили подвір’я і грядку
Восени яблуневі плоди,
Наче дякує ними на згадку
Мені яблуня та, що садив…

Музей сумує
Колектив Державного національного
музею «Битва за Київ у 1943 році» глибоко
сумує з приводу передчасної смерті нашої
багаторічної працівниці, жінки світлої душі,
надзвичайного оптимізму, до останніх днів
відданій музейній справі
Ірини Володимирівни КОВТУН.
Щиро співчуваємо рідним, близьким,
друзям Ірочки. Пам’ять про неї назавжди
залишиться у наших серцях!

З нами немає
Ірини Володимирівни
КОВТУН
Гірко усвідомлювати, що пішла так рано
(12.10.2011 р.) із земного життя одна з найкращих — колега, мама, дружина, дочка,
сестра і, найперше — чарівна жінка в усіх її
проявах. І це не просто слова.
Інтелігентність, співчуття, небайдужість
до всього світу, який її оточував — все це
про неї.
Не існує слів, які б передали в повній мірі
біль і скорботу, коли втрачаєш близьку людину.
Колектив та адміністрація
Вишгородського історико-культурного
заповідника розділяє тугу родини.
Завжди тебе пам’ятатимо.
зом сиділи в університетській бібліотеці
чи лінгафонному кабінеті.
Разом і відпочивали — зокрема й за
кордоном. І завжди розповідь Ірини про
події чи людей була найкращою, найдотепнішою, з влучними характеристиками. А розповісти було про що: в музей
приїздило стільки відомих осіб..!
За кілька років потому шляхи наші
розійшлися — із перших екскурсоводів
лише Ірина працювала в музеї (тепер
вже заповіднику із новим приміщенням)
понад 15 років. Із Нових Петрівців перейшла до Вишгородського історико-

культурного заповідника, де теж формувала та реєструвала фонди півтора
десятиліття.
Ірочку небезпідставно можна назвати літописцем історії нашого краю
— стільки документів і експонатів, присвячених місту і району, пройшло через
її дбайливі руки.
Доброзичлива і життєрадісна — Іра
і на вигляд була наче десятикласниця:
струнка, уважна, привітна до старших і
молодших. 12 жовтня ц. р. вона пішла у
кращий із світів. Та для нас Ірина — завжди поряд і завжди юна.
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Ваше здоров’я

Спокійні перець
і селера
У селері та болгарському
перці знайшли один з найкорисніших антиоксидантів
– флавоноїд лютеолін, головна перевага якого у попередженні запалення нервових клітин, а відтак – у
розвитку неврологічних хвороб. Крім того, перець знижує ризик виникнення хвороби Альцгеймера.

Штучна кров
Уперше в історії медицини
людині ввели культивовані червоні кров’яні клітини,
створені із стовбурових,
що дасть можливість у найближчому майбутньому донорську кров для переливання створювати із клітин
реципієнта.
Вченим вдалося згенерувати клітини крові всіх типів,
взяті від одного донора з допомогою специфічних факторів росту, які регулюють
перетворення ГСК (гемопоетичних стовбурових клітин)
в еритроцити.
Результати показали, що
за перші 5 днів життя в організмі людини вижили понад
94% кров’яних клітин, а через 26 днів – від 41 до 63%.

Профілактика
раку
Бобові, коричневий рис,
зелені овочі і сухофрукти
мають лікувальні властивості. Ці продукти знижують
ризик розвитку раку кишечника.
Високий вміст клітковини
в цих продуктах послаблює
дію канцерогенів.
Крім того, хрестоцвіті овочі, наприклад, капуста брокколі, містять детоксикаційні
з’єднання, що покращують
захисну функцію організму.

Спосіб життя

Вишгород

«Вгору, вправо, на предмет...»
Майже всю інформацію, якою володіє людина, вона отримує за допомогою зору. Тому дуже важливо зберегти
очі здоровими. Сьогодні головна причина послаблення зору — надмірне використання комп’ютерів. Щоб зберегти його, треба суворо дотримуватися
головного правила: не запускати хворобу, яка на початку піддається найпростішому лікуванню.
Ніна ОСПАНОВА,
лікар-офтальмолог Вишгородської ЦРЛ

Будь-які чинники, які можуть привести
нас до занепаду духом, зіпсувати настрій
і викликати стрес, неминуче впливають на
«дзеркало нашої душі» – очі. Дуже часто
слабке здоров’я – нудота, запаморочення і слабкість – це результат підвищеного
навантаження на очі. Намагайтеся менше
піддаватися стресу, особливо якщо у вас
вже виявлена глаукома, катаракта або
дистрофія сітківки ока.
А тепер, як казала героїня відомої оперети, трохи постріляймо: «постріляймо»:
«Вгору, вправо, на предмет..» Тобто розпочнімо із вправ для очей, які (комплекс
склав проф. Е. С. Аветісов) можна виконувати вдома, у вільний час на роботі, на зупинці і навіть у транспорті.
Виконувати сидячи:
* Міцно замружити очі на 3-5 сек., потім відкрити їх на 3-5 сек. Повторювати 6-8
разів. (Вправа зміцнює м’язи повік, сприяє
покращанню кровопостачання та розслаблює м’язи ока.)
* Швидко кліпати очима (моргати)
впродовж 1-2 хв. (Вправа сприяє покращанню кровопостачання ока.)
* Закрити повіки. Промасувати їх з допомогою кругових рухів пальців протягом 1
хв. (Вправа розслаблює м’язи та покращує
кровопостачання).
* Трьома пальцями кожної руки легенько натиснути на верхню повіку однойменного ока (правою рукою — праве, лівою
— ліве око). Через 1-2 сек. зняти пальці з
повік. Повторювати 3-4 рази. (Вправа покращує циркуляцію внутрішньоочної рідини.)

13 вітрильницький фестиваль
...І доки буде в Україні Січ — допоки й буде жити Україна...
Данило КУЛИНЯК
(м. Вишгород, 2004 рік)
До Покрови Пріснодіви Марії Богородиці та до Дня Українського козацтва відбулася традиційна (чергова — згідно з планом календарних
спортивних заходів Вишгородської
райради фізкультурно-спортивного
товариства «Україна») 13 вітрильницька регата-фестиваль «Козацька
Чайка-2011».
Захід організувала та провела
флотилія «Вільні Вітрила». До організації та проведення регати активно
долучились Профком Каскаду ГЕС
та ГАЕС (голова профкому О. Цимбалюк), Вітрильницька федерація
Київської області, КП «УФКС» Вишгородської міськради (директор Колобов В.В.), ВП «Пещерін» та небайдужі.
Анатолій МИСЬКО,
командор флотилії «Вільні вітрила»,
контр-адмірал козацтва

Головна мета фестивалю — духопідйомна акція відродження козацької
морської справи, звичаїв, моралі та
традицій, відновлення пам’яті про скрижалі звитяжної минувшини Української

* Дивитися далеко перед собою 2-3
сек. Перевести погляд на кінчик носа на
3-5 сек. Повторити 6-8 разів. (Вправа
розвиває здатність утримувати погляд на
близькій відстані.)
* Голова нерухома. Витягнути напівзігнуту руку вперед та вправо. Виконувати
рукою на відстані 40-50 см. від очей повільні кругові рухи за годинниковою стрілкою і
слідкувати при цьому очима за кінчиком
пальця. Зробити цю ж вправу лівою рукою,
виконуючи нею рухи проти годинникової
стрілки. Повторити 3-6 разів. (Вправа розвиває координацію очей та сприяє зміцненню вестибулярного апарату.)
* Голова нерухома. Підняти очі догори.
Зробити ними кругові рухи за годинниковою стрілкою, проти годинникової стрілки. Повторити 3-6 разів. (Вправа сприяє
розвитку складних рухів ока та підвищує
стійкість вестибулярних реакцій.)
* Голова нерухома. Підняти очі догори,
опустити донизу, повернути направо, наліво. Повторити 6-8 разів. (Вправа розвиває
здатність очних м’язів до статичної напруги.)
Виконувати стоячи:
* Дивитися вдалину прямо перед собою 2-3 сек. Поставити палець руки по середній лінії обличчя напроти перенісся на
відстані 25-30 см. від ока.
* Перевести погляд на кінчик пальця і
дивитися на нього 3-5 сек. Опустити руку.
Повторити 10-12 разів. (Вправа знімає
втому акомодаційного м’язу та покращує
зорову роботу на близький відстані.)
* Поставити палець правої руки по середній лінії на відстані 25-30 см. від очей.
Дивитися двома очима на кінчик пальця

Бережи зір змолоду!

3-5 сек. Потім аналогічна вправа виконується при фіксації пальця лівої руки з прикриванням правого ока. Повторювати 5-6
разів. (Вправа сприяє об’єднаній роботі
обох очей.)
* Голова нерухома. Відвести напівзігнуту праву руку в сторону. Повільно
пересувати палець справа наліво і зліва
направо та слідкувати очима за пальцем.
Повторити 10-12 разів. (Вправа зміцнює
м’язи ока горизонтальної дії та вдосконалює координацію.)
* Голова нерухома. Підняти напівзігнуту руку вверх. Повільно пересувати палець
зверху донизу та слідкувати за ним очима.
Повторити 10-12 разів. (Вправа зміцнює
м’язи вертикальної дії та вдосконалює координацію.)
* Голова нерухома. Підняти очі догори, опустити донизу. Повернути очі в праву сторону, в ліву сторону. Повторити 6-8
разів. (Вправа вдосконалює складні рухи
ока).
* Ноги на ширині плечей. Опустити голову, подивитися на носок лівої ноги . Підняти голову, подивитися у правий верхній
кут кімнати, опустити голову, подивитися
на носок правої ноги. Підняти голову, подивитися у лівий верхній кут кімнати. Повторити 3-6 разів. (Вправа сприяє покращанню координації рухів очей та голови.)
* Витягнути руки вперед на ширину
плечей на рівні очей. Подивитися у правий
верхній кут кімнати, перевести погляд на
кінчики пальців лівої руки. Подивитися у лівий верхній кут кімнати, перевести погляд
на кінчики пальців правої руки. Повторити
3-4 рази. (Вправа розвиває складні рухи
очей.)
* Стати перед вікном. На відстані 25-30
см на рівні очей на вікні прикріпити мітку
(кружечок розміром 2-3 мм). По черзі фіксувати погляд на мітку та на який-небудь
об’єкт за вікном, розташований на рівні
цієї мітки на відстані не менше 2 м. Повторити вправу 8 разів (Вправа розвиває
здатність до оцінки відстаней та координує
роботу внутрішніх та зовнішніх м’язів ока.)
Полегшало? Не забудьте хоча б частину цих вправ повторити завтра. І бережіть
ваші очі.

«Козацька Чайка-2011»

козацької Держави, наснага суспільства патріотичними засадами заради
зміцнення української державності та
відданості Батьківщині.
Поряд з цим — це подальше закріплення іміджу Вишгорода, як столиці
вітрильницького судноплавства в Київській області та Україні, наочна демонстрація безмежних можливостей
Київського водоймища, як одного із
спортивних об’єктів майбутніх Олімпійських ігор 2020 року. Це насамперед
ефективний оздоровчий фізкультурний
захід для всіх безпосередніх учасників
фестивалю. Київське водоймище і його
узбережжя — опора теперішнього олімпійського спорту в Київському регіоні та
рекреаційна зона Вишгородської міськради.
До участі у фестивалі були запрошені екіпажі вітрильників з яхт-клубів вишгородської акваторії: яхт-клубу «Енергетик» та «Водник», флотилії «Вільні
вітрила».
Погодні умови для проведення фестивалю були такими: вітер до 7 балів
(14 м/сек), море — до 4 балів (хвилювання — до 1,5м), температура повітря
+16 градусів, вода + 16, сонячно, малохмарно. Положенням про фестиваль яхтсменам дозволялися всі прийоми для
приведення суден до руху із надбань
Козацького бойового мистецтва,
окрім мотора.

Чудові умови для істинної спортивної боротьби — тож і фестиваль вдався!
У перших перегонах прямо зі старту
вирвався вперед вітрильник «Аметист»
під керівництвом капітана Євгена Пещеріна. За ним пішли яхти «Ніка» (капітан
Сергій Черепанцев) та яхта «HALFWIND»
(капітан Олег Кандзюба). Самовіддано
боролись із стихією вітрильники «Блюз»
(капітан Наталія Саченко), «Натуня»
(капітан Артур Приходько), екіпаж яхти
«Веста» (капітан Лідія Мельникова).
У других перегонах надійно лідирував той же екіпаж «Аметиста», «Ніка»
виявився на другій позиції, а третім вже
вітрилила «Веста».
У підсумку фестивалю в козацькому
заліку перемогу отримав екіпаж «Аметиста» — він нагороджений Кубком регати, дипломом 1 ступеня, сувеніром та
віншувався володарем віртуальної блакитної стрічки.
До олімпійської шістки увійшли вітрильники: «HALFWIND» (капітан Олег
Кандзюба), «Блюз» (капітан Наталія
Саченко), «Натуня» (капітан Артур Приходько).
Одночасно всі вітрильники фестивалю відзначені в своїх групах сучасної
вітрильницької класифікації дипломами
та сувенірами.
Секретаріат флотилії «Вільні вітрила» за багаторічну громадську діяльність на теренах фізкультури і спорту

присвоїв головному судді Фестивалю
Світлані Хилько звання «Почесний суддя флотилії «Вільні вітрила».
Регата «Козацька Чайка» продемонструвала черговий щабель підвищення спортивної майстерності яхтсменів
вишгородського ареалу.
Куліш під проводом козачки Вишгородської «Козацької Берегині», підхорунжої Українського козацтва Світлани
Харамінської довершив свято козацької
звитяги.
«Козацька Чайка» — гідний колективний патріотичний дарунок до Дня
Українського козацтва! Поздоровляю
всіх легалізованих вишгородських козаків, нащадків славних лицарів, із святом
доблесті!

Вишгород
Ваші права

Людина

15 жовтня

Автомобіль, отриманий інвалідом:
право на спадок

Забезпечення інвалідів автомобілями здійснюється у відповідності до
Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
19.07.2006 р. № 999. Цим Тобто — за
місцем проживання реєстрації здійснюється це Міністерством праці та
соціальної політики Автономної республіки Крим, головними управліннями
праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням
соціального захисту населення Київської міської і управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій
(далі — головні управління соціального
захисту) або управліннями виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі.
Олександр ШОСТАК,
приватний нотаріус
Вишгородського районного
нотаріального округу

Після смерті інваліда автомобіль, яким
він був забезпечений і строк експлуатації
якого більший за 10 років, залишається
члену сім’ї, який на час смерті інваліда
проживав та був зареєстрований за міс-

Що у кошику несеш?
Мешканці нашої країни мусять сьогодні витрачати все більше грошей на
продукти і товари першої необхідності, витягаючи їх зі своїх стратегічних
запасів.
Не вщухають хвилі обурень та незадоволені коменти і в супермаркетах, і
на ринках, і аж у ніяк не респектабельних сільських магазинах — через цінники на харчі.
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

Ціни у жовтні
У вересні українці стали витрачати на
продукти більше, ніж у серпні. Так, серпневий «споживчий кошик» потягнув на
2730,88 грн. А у вересні на 2778,6 грн.
Таке збільшення витрат на продукти
відбулося завдяки молочним продуктам,
ковбасі і рослинному маслу, які подорожчали. Це зростання цін не змогли навіть
перекрити стрімке здешевлення овочів та
різке падіння цін на гречку. У жовтні знову
не обійшлося без подорожчання продуктів.
Зросли ціна на яйця, рис, огірки та
помідори. Дещо подешевшали цукор,
м›ясо, яблука і груші. Решта ціни повинні
залишитися незмінними.
До речі, торговці на ринках стали охочіше торгуватися – навіть якщо спочатку
виставляють, як і раніше, високу ціну, то
потім швидко погоджуються її знизити. А
з листопада вже, звісно, повний штиль до
кінця грудня, коли народ починає готуватися до новорічних свят.
Соняшникова олія
У вересні подорожчала соняшникова
олія (на 20 коп.). Поки що купуємо «рідке
золото» в середньому по 15 грн/л.
Цукор: ціни вниз
У жовтні деякі виробники цукру повільно, але впевнено опускають ціни.
Яєчня із «золотими» яйцями
У вересні більшість виробників яєць
традиційно підняли ціни на свій продукт приблизно на 30-70 копійок, і
тепер в середньому за десяток доводиться платити 5-7 грн (було 4,5-6,3
грн). На жовтень експерти прогнозували чергове підвищення цін на 5-7%.

цем проживання і реєстрації інваліда.
Якщо ж строк експлуатації автомобіля
менший за 10 років, після смерті інваліда
цей автомобіль залишається у користуванні його сім’ї, лише за умови, що в ній є
інвалід, який:
1) має підстави для забезпечення автомобілем згідно з Порядком забезпечення інвалідів автомобілями;
2) проживав і був зареєстрований на
час смерті попереднього власника автівки
інваліда за місцем його проживання і реєстрації;
3) не має іншого автомобіля, у тому
числі отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.
Іншому члену сім’ї померлого інваліда, який проживає та зареєстрований за
місцем проживання і реєстрації інваліда — власника автівки, автомобіль, строк
експлуатації якого менший за 10 років,
залишається у разі сплати ним до спеціального фонду державного бюджету на
рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства (а членом сім’ї померлого інваліда внаслідок трудового каліцтва
— на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції) вартості одержаного
автомобіля з урахуванням ступеня його
зношення та суми, сплаченої за нього попередньо.
У всіх інших випадках автомобіль повертається (вилучається) головному, ра-

йонному управлінню соціального захисту
або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.
Отже, транспортні засоби, що видаються інваліду управлінням соціального
захисту або управлінням виконавчої дирекції, не включаються до складу спадкового майна і не спадкуються на загальних
підставах. Розпорядниками таких транспортних засобів є відповідні управління соціального захисту або управління
виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України.
Якщо ж забезпечення автомобілем
інваліда здійснювалося іншим органом,
що не зазначений у Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, у спадкоємців
інваліда виникають права на автомобіль,
як на спадкове майно. У цьому випадку
спадкові відносини регулюються нормами
книги шостої «Спадкове право» Цивільного кодексу України. Відповідно до статті
1223 Цивільного кодексу України, право
на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту,
визнання його недійсним, неприйняття
спадщини або відмови її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування виникає у спадкоємців
відповідно до належності до встановлених
законом черг спадкоємців за законом.

Почім нині борщик
Ось і маємо яйця по 8 грн за десяток.
сезонів або будь-яких свят. Але це віРис дорожчає
рно в тому випадку, якщо курс валют
Значно впала в ціні гречка: з 18,71 до залишається стабільним.
8,65 грн/кг (на вагу!), в упаковці вона доПропонуємо для порівняння
рожче, в середньому — по 11-12 грн./кг.
Середні ціни «на борщ» у регіонах УкраІнші крупи (вівсянка, пшоно тощо) не їни
будуть дорожчати, але і дешевшати не
Київ – 68,41
повинні, оскільки їх урожай хороший,
Донецьк – 77,41
але не настільки великий, як по гречці.
Львів – 75,21
Єдине, що може подорожчати, так це
Дніпропетровськ – 76,11
рис. В азійських країнах цього року зіОдеса – 69,25
брали не дуже великий урожай, і споСевастополь – 70,11
живання у них виросло, от і ціни на рис
Харків – 77,29
зростають.
Ціни на яловичину в європейських країХліб жуємо стабільно
нах (грн. за 1 кг.):
Мало що змінилося протягом вересКиїв – 70 грн
ня та початку жовтня і в хлібних віддіТаллінн – 34 грн
лах магазинів. Правда, в жовтні-лисГельсінкі – 37 грн
топаді очікується підвищення цін на
Берлін – 45 грн
газ, що може погано вплинути на ціни.
Париж – 52 грн
Молочне: ціни – на місці!
Лондон – 57 грн
Молочні продукти подорожчали.
Ціни на деякі продукти у Вишгороді
Причому ціни підняли
Ціни на продукти харчування (у грн)
практично всі виробни- Назва продукту
супермаркети магазини ринок
ки, які в усьому звинувачують дефіцит молоч- Хліб (український)
4,23
4,10
4,25
ної сировини і постійне
Молоко (1 л)
7,35
7,50
7,60
зростання ціни на неї.
Подорожчання молоч- Яйце куряче
7,50
8,50
8,70
ної продукції відбулося (1 десяток)
тільки в магазинах. На Макаронні вироби (0,450 кг)
7,85
8,50
8
ринках поки спостеріОлія рафінована
14,60
15
15
гається повний ціновий (1 л)
штиль.
Борошно (ТМ «Київмлин»,1 кг)
11,40
14
14
М›ясо подешевшає?
Рис
(кругло-зернистий,
1
кг)
9,80
10
9,95
У вересні цінники на
м›ясо радували стабіль- Сир (твердий «Російський»)
67,80
67,90
62
ністю. Чого не скажеш Масло (1 кг)
45
45
45
про ковбасу, ціни на
Свинина (1 кг)
52
58
55
яку в буквальному сен38
сі «злетіли». На початку Сало
35
жовтня ціни стабілізу- Курятина (курка тушка 1 кг)
валися, хоча експерти Цукор (1 кг)
11
12,30
12
прогнозують зменшенСіль (1 кг)
2
2,75
2,50
ня цін.
Буряк
2,30
3
3
Одяг і техніка
2
2,2
2
Жовтень
традицій- Капуста білокачанна
но вважається одним з Картопля
2,2
3
2,50
найбільш спокійних міМорква
5
5,65
6
сяців у контексті зміни
2
2
2
цін на імпортні товари, Цибуля
9
10
10
оскільки немає зміни Яблука
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І дощ, і вітер…
Кліматичні умови минулих вихідних не сприяли
любителям футбольних видовищ. Особливо це відчувалось у неділю, коли дощ
не припинявся ані на хвилину. Тому деякі матчі футбольної першості м. Києва
були перенесені на більш
пізні терміни.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ
Зокрема, не відбулася на
вишгородському
стадіоні
«Енергетик» і гра дорослої
«Чайки» з ДЮСШ-1. Судді
пішли назустріч побажанням
дирекції стадіону і перенесли
поєдинок.
А от місцеве «дербі» між
«Чайкою» і «Діназом» у віковій
групі 2000 р. н. відбулося ще
за сприятливих умов. Повна
перевага в цьому матчі була
на боці вишгородців, про що
свідчить і кінцевий рахунок 6:1
на користь «Чайки».
Дублями у воротах суперників відзначились Олександр
Буяло та Андрій Спичак, по
одному влучному удару на рахунку двох Юріїв: Дем’янова
та Гусєва. Схоже, після цієї
гри підопічні Валерія Сидорчука вирішили питання виходу
до вищої ліги на наступний рік.
Змирилися з пониженням у
класі футболісти «Чайки» 1999
р. н. Чергова поразка від ФК
«Оболонь» (0:7) показала, що
команді необхідне підсилення
в наступному сезоні.
Не змогли протистояти підопічним знаменитого у минулому Віталія Хмельницького
з київського «Динамо» гравці
«Чайки» 1998 р. н. Рахунок 0:6
повністю відображає співвідношення сил на футбольному
полі.
Дві поразки (3:4 від ДЮСШ15 та 0:1 від ФК «Восход»)
погіршили шанси нашої молодіжної команди (вік гравців — до 20 років) на одне з
призових місць, хоч і виглядали наші хлопці у ході гри не
гірше суперників. Але фортуна цього разу посміхнулась
суперникам.
Ігри чергового туру наші команди проведуть в основному
на виїзді.
І лише поєдинки команд
2000-2001 р. н., як завжди,
пройдуть у суботу 15 жовтня
на майданчику зі штучним
покриттям стадіону «Енергетик». Початок змагань о
10:00. Запрошуємо вболівальників подивитися цікаві
поєдинки і підтримати своїх
земляків.
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Цитати

Мозаїка
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Вишгород

Живіть СВОЇМ життям

Шостого жовтня 2011 р. з життя
пішов Стів Джобс, який був не просто керівником потужної ІТ-компанії
«Apple», а й задав напрямок цілої галузі та технічного прогресу у всьому
світі на довгі роки і десятиліття.
Ось дещо з того, до чого закликав –
його цитати, які роками надихають людей робити те, що вони люблять.
«Залишайтесь голодними, залишайтесь нерозсудливими»
«Хочете провести решту життя, продаючи газовану воду, чи волієте змінити
світ?»

«Ваш час обмежений,
тому не витрачайте його
дарма, намагаючись жити
чужим життям»
«Я б обміняв усі свої
технології на зустріч із Сократом»
«Є лише один спосіб
зробити велику роботу –
полюбити її»
«Ви не можете просто
спитати клієнтів про те, що
їм потрібно, оскільки до
того моменту, поки ви це
зробите – вони хотітимуть
щось інше»
«Я один із небагатьох
людей, які знають, що
таке – втратити чверть мільярда доларів за рік. І це
дуже добре формує особистість»
«Половина того, що відокремлює
успішних підприємців від невдах – це наполегливість»
«У багатьох випадках люди не знають, чого вони хочуть, поки ти не покажеш їм це»
«Дивлюсь у дзеркало щодня і питаю
себе: «Якщо цей день останній у моєму
житті, чи схотів би я зробити те, що збираюся зробити сьогодні? І якщо кілька
днів поспіль відповідь «ні», я розумію, що
потрібно щось змінювати»

Мода

Смужка
править бал
І вертикальна, і
горизонтальна, і
вузька, і широка, і
кольорова, і чорнобіла – смужка сьогодні у моді. Вона
до лиця як молодим, так і старшим
жінкам. Тільки з віком смужки повинні бути не такими
яскравими.
Вертикальні
лінії роблять фігуру
стрункою. Широкі
часті контрастні лінії,
навпаки, помітно
розширюють, і жінка
виглядає крупнішою.
Щоб запобігти цьому,
треба обирати одяг
з неконтрастними
смугами.
Горизонтальний
візерунок повнить?
А от і ні – він формує
фігуру. З допомогою
саме таких ліній можна «на око» збільшити
груди або зробити
талію тонкішою.

ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ
Почула я про Анастасію від жінки, якій вона
допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування заповіді «не нашкодь».
У перший день нашого
знайомства я запитала, чи
не може вона допомогти
жінці, у якої зник невідомо куди 20-річний син.
Уже два роки минуло, як
його немає. Розшук був
безрезультатним.
Мати
дуже страждає. У мене тоді не було ні його фото,
ні точних даних про нього. Проте із моєї розповіді
Анастасія зуміла уявити його і проникнутися ситуацією, відразу запитала про нього у вищих сил.
Наступного дня вона точно описала обличчя
цього хлопця і запевнила, що він живий.
За розташуванням зірок розповіла про його
долю: через півроку прийде додому, довго блукатиме навколо будинку, боячись увійти. Врешті
зайде. Але житимуть вони погано через пиятику
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
(044) 360-04-07.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005р.

P.S.
Спиратися
можна
тільки
на те,
що
чинить
опір
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