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Виходить з 4 листопада 1995 року
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10 років Фонду допомоги > 13

ЖИВИЙ звук
з НАРОДНОГО джерела
Фестиваль-конкурс «Вишгородська Покрова»
Два дні у Вишгороді лунав ЖИВИЙ
звук. Джерельної свіжості. Бо співали
народну пісню на фестивалі-конкурсі
«Вишгородська Покрова», що відбувається у нашому місті вже втретє.
Цього року у ньому взяли участь 15
співочих колективів, які таки варто
було послухати.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Олег СКУЙБІДА, Катерина ЗУРМА,
спеціально для «Вишгорода»

А їх було й було. Духовні, історичні,

козацькі, глибинно-народні пісні, записані в експедиціях по Слобідській Україні
та на Прикарпатті, народні танго у стилі
міського романсу. Наївні і мудрі пісні про
сірих гусей, русу косу до пояса, про те,
як по морю човник пливе.
Думи, що пророкотіли могутніми чоловічими голосами (хор «Чумаки»): гули
баси, підхоплювали мужні баритони,
огортали звуком тенори. Душа українця
— пісня. Бо й під час перерви на куліш —
співали, вже надворі — і співи ті розлягалися над Київським морем.
Злітали вгору, під куполи собору голоси чорнобиля, поліські мотиви. Так

Компетенте журі радиться (голова — Софія Майданська)

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

співають жінки у простеньких «зозулястих» хусточках, з натрудженими руками,
на сільських поминках — на чверть голоса, стримано. А потім — тужливо (поліський весільний обряд: благословіння іконою, розплітання коси, вінок, коровай).
Треба було подивитися, як люди слухали ці пісні — лиця світлішали, наче росою змивали із себе буденну суєту. А вже
пісню на музику нашого земляка, бандуриста Віктора Лісовола всі — і учасники
фестивалю, і слухачі — співали гуртом.
І кричали: «Слава Україні!» — землі, що
народжує такі голоси.
Далі на стор. 12

Передплата - 2012

На рік — дешевше
Шановні читачі!
Вартість передплати на газету «Вишгород»
з ІІ півріччя 2012 року збільшиться

Передплатити міську Передплатний
індекс
газету НА ВЕСЬ
40007
НАСТУПНИЙ РІК
у
Каталозі
(і зекономити 20 грн)
місцевих
– це ШАНС.
періодичних
Скористайтеся ним!
видань

Так слухали виступ «Радуниці»

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Ефективне використання спільного майна

Графік спільного прийому громадян
Громадською
та Молодіжною
громадською радами
при голові Вишгородської
райдержадміністрації

13 жовтня в Київській обласній державній адміністрації відбулася нарада з
питань управління майном
спільної власності територіальних сіл, селищ, міст
Київської області. Головуючий наради — перший заступник голови КОДА Ярослав Москаленко наголосив:
«Комунальне майно має використовуватися ефективно
— щоб населення Київщини
отримувало в повному обсязі якісні послуги, а місцевий
бюджет — належні доходи».
ДЖЕРЕЛО: Прес-служба КОДА

КУ КОР «Фонд комунально-

го майна» нині проводить перевірку ефективності використання майна спільної власності
— виявлено порушення чинного законодавства та невиконання рішень обласної ради.
Так, не всі комунальні підприємства надали фінансові звіти
та звіти про наявні вільні площі
нерухомого майна, яке можна
здати в оренду (або порушили терміни іх надання). До обласного бюджету не надійшло
50 % від орендної плати. Майно передавалось іншим особам без оформлення договору
оренди тощо.
Тож підпорядковані суб’єкти
господарювання зобов’язали
до 30 жовтня ц. р. надати звіти

про фінансово-господарську
діяльність, а керівників комунальних підприємств — терміново погодити фінансові плани
на 2012 рік.
З метою вдосконалення
роботи системи управління
об’єктами комунальної власності подібні наради проводитимуться
щоквартально.
Постійна комісія з питань комунальної власності обласної
ради планує вже на початку
листопада заслухати докладний аналітичний звіт з питання
ефективності управління майном спільної власності та керівників підприємств з питань виконання умов контракту (згідно
з графіком).

У міськвиконкомі

Місце прийому

ПЕРША, ТРЕТЯ СЕРЕДА
щомісяця
9:00-13:00

Малий
зал
засідань
райдержадміністрації
(м. Вишгород, пл. Т. Шевенка, 1,
адмінбудинок, другий поверх)

ДРУГА, ЧЕТВЕРТА СЕРЕДА
щомісяця
9.00-13.00

Виїзний прийом
(згідно графіка прийому голови
райдержадміністрації)

Офіційно

ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК
відкрив додаткову групу
20 жовтня ц .р. відбулось чергове засідання виконавчого комітету
Вишгородської міської ради, на якому розглянули 42 питання.
Зокрема, про прийняття на квартирний облік, надання житлової площі, розгляд заяв громадян з житлових питань,
затвердження списку інвесторів спорудження житлового будинку у мікрорайоні «Берізки-6».
Чимало питань стосувалось надання
дозволів на укладання договорів купівлі-продажу, доцільності позбавлення
батьківських прав недбалих батьків, направлення неповнолітнього на навчання.
Ухвалили клопотати перед Вишгородською райдержадміністрацією про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці міста Валентині Авдєєвій,
яка народила і виховала п’ятеро дітей.
Розглянувши звернення товариства з
обмеженою відповідальністю «Даринакомплекс», виконком надав йому дозвіл
на розробку детального плану території

День і час прийому

з проїздами, парковками біля магазину
будівельних матеріалів, що розташований по вулиці Київській, 3-б у Вишгороді.
Затверджено перелік об’єктів права
(на конкурсних засадах) комунальної
власності територіальної громади м.
Вишгорода (див. ріш. у цьому номері газети «Вишгород»), штатні роклади міських комунальних підприємств.
На баланс КП «Управління з розвитку
фізичної культури і спорту» передано
елемент скейт-парку «міні-рампа». Виконком наголосив на необхідності підготувати окреме рішення щодо зони
відпочинку за бетонною чайкою на набережній Київського моря та передав
звернення «Вишгородтепломережі» на
доопрацювання юристам.
Із того, що може зацікавити батьків: виконкомом прийняте рішення про відкриття додаткової групи
у ВМКДНЗ (ясла-садок) «Золотий
ключик», а з 1 січня наступного року
— іще однієї.

Про затвердження переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода,
право оренди яких набувається на конкурсних засадах
Рішення від 20 вересня 2011 року № 302
Керуючись ст. ст. 5, 7 Закону Укра- площею 151,0 кв. м, розташоване за
їни «Про оренду державного та кому- адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельнального майна», ст. 29 Закону України ницького, 7;
«Про місцеве самоврядування в Укра3) Нежитлове приміщення (підвал)
їні», рішенням Вишгородської міської площею 35,5 кв. м, розташоване за
ради від 31.05.2007 року № 8/6 «Про адресою: м. Вишгород, просп. І. Мазеоренду майна, що перебуває у кому- пи, буд. 7;
4) Нежитлове приміщення (підвал)
нальній власності територіальної громади м. Вишгорода», листа КПЖ і КГ, площею 31,8 кв. м, розташоване за
виконавчий комітет Вишгородської адресою: м. Вишгород, вул. Київська,
12;
міської ради ВИРІШИВ:
1. Доповнити перелік об’єктів права
5) Нежитлове приміщення (підвал)
комунальної власності територіальної площею 50 кв. м, розташоване за
громади м. Вишгорода, право оренди адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельяких набувається на конкурсних заса- ницького, 7;
6) Нежитлове приміщення площею
дах такими об’єктами, що перебувають
7,6 кв. м, розташоване за адресою: м.
на балансі КПЖ і КГ:
1) Нежитлове приміщення (підвал) Вишгород, вул. Дніпровська, 7.
2. Дане рішення опублікувати в газеті
площею 166, 2 кв. м, розташоване за
адресою: м. Вишгород, вул. Набереж- «Вишгород».
на, 4-а;
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
2) Нежитлове приміщення (підвал)

Про все потроху

В Україні
* В останню неділю жовтня Україна
переведе стрілки на годину назад і таким
чином перейде на зимовий час. Депутати
Верховної Ради України врахували думку
вчених, метеорологів, медиків, представників електроенергетики. Останні
наполягали на тому, що якщо переведення стрілок не буде, на підстанціях доведеться перепрограмувати всі лічильники,
а це загрожує державі великими фінансовими втратами.
* Україна отримає кредити на «зелену енергетику» (екологічно чисту) — три
пілотні проекти у Донецькій, Львівській і
Херсонській областях. Загальний обсяг
кредитування – від 35 до 30 млн євро.
* Газодобувна компанія «Укргазздобич» ( дочірня компанія НАК «Нафтобаз»)
завершила будівництво глибокої – 6025
м свердловини на Березовському родовищі Харківської області. Отримано промисловий приток газу — 80 тисяч кубів на
добу.

У столиці
* «Київводоканал» відмовляється від
дорогої енергії «Київенерго», повідомив
19 жовтня ц. р. ZN.UA. Так, водопровідна
насосна станція «Троєщина» встановила
тепловий котел і перейшла на автономне
опалення (при затратах 1 кВт електроенергії, потрібної для роботи насоса,
агретат може виробляти до 5 кВт теплової енергії). У рамках урядової програми
енергозберігання ВАТ «АК «Київводоканал» підготував два проекти із встанов-

лення теплових насосів на водопровідній
насосній станції «Оболонь» і каналізаційній насосній станції «Комсомольська».
* На київських вулицях поки що встановлять 1,3 тисячі сітчастих контейнерів
для окремого збирання побутових відходів, а потрібно їх 10 тисяч. Передбачається розділення всіх відходів на дві групи:
органічні (вологі), що здатні до біологічного розпаду (харчові відходи, гілки дерев), і неорганічні (папір, текстиль, поліетилен, пластмаса, гума, шкіра).

У районі
* 17 жовтня відбулася зустріч представників релігійних громад, органів
місцевого самоврядування та громадськості району. Йшлося про відзначення
450-річчя Пересопницького Євангелія.
Наступне засідання ініціативної групи —
в понеділок 24 жовтня о 10:00.
* 18 жовтня ветеранські організації
району отримали консультації з питань
соціального захисту пільгових категорій
населення (медичне обслуговування,
автоперевезення, співпраця з автоперевізниками). Це вже друга подібна зустріч.
Учасники ухвалили створити відповідну
координаційну раду при Вишгородській
РДА.
* 20 жовтня одинадцята сесія Вишгородської районної ради VI скликання
розглянула 18 питань порядку денного
(див. газету «Слово» від 15 жовтня 2011
року № 43). У «Різному», зокрема, йшлося про узгодження меж Хотянівки і Нових
Петрівець та надання Вишгороду статусу
міста обласного значення (як зазначила

секретар міськради Марія Решетнікова,
у рамках чинного законодавства це поки
що єдиний шлях покращення життєдіяльності міста, а якщо розвиватиметься краще одна територія — підтягнуться й інші).
Емоційно відреагували на висловлені у
статті В. Ткача думки (див. стор. 3 газети
«Вишгород» від 15 жовтня ц. р.) кілька депутатів районної ради, начальник відділу
культури і туризму Олександр Біляєв і директор ЦТ «Дивосвіт» (див. стор. 3 цього
номеру газети).
* 21 жовтня у великому залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,
1) на зборах громадськості району говорили про рік перетворень у державі та
перспективи розвитку Вишгородщини.
Докладніше у наступному номері.

У Вишгороді
* 15 жовтня стартував опалювальний
сезон. Станом на 20 жовтня подачу тепла
призупиняли двічі — на 6-8 годин — для
регулювання газо-розподільчих пунктів
(1 і 2 котельні) у північній частині міста.
За інформацією директора ВРКП
«Вишгородтепломережа» Юрія Колупайла, через пориви міських тепломереж не
дійшло тепло в буд. 6-а вул. Н. Шолуденка. А до буд. 22 по вул. Набережній тепло
взагалі не подавали через велику заборгованість мешканців, що перевищує 100
тис. грн. У другій черзі «Ольжинграда» по
просп. Т. Шевченка (де заселено усього
21 квартиру) низка невирішених питань:
не опломбовані лічильники, у квартирах,
оформлених на юридичних осіб, не врегульовані договірні відносини.

Частина помешкань, які вже отримали централізоване тепло, ще залишається з холодними батареями опалення.
Нагадуємо вишгородцям, що телефон
диспетчера КПЖ і КГ (04596) 25-049 працює цілодобово.
* 18 жовтня відбулося третє засідання тимчасової контрольної комісії з питань економічного обгрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги у м.
Вишгороді. Після обговорення принципів
розрахунку нормативу кількості технічного персоналу та низки інших питань
комісія доручила: депутатам О. Момоту
та Д. Новицькому — внести пропозиції
щодо нової технологічної карти переліку
послуг, що мають бути закладені в тарифі ЖКГ; представникам КПЖ і КГ — надати на наступне засідання комісії перелік
послуг КПЖ і КГ, що фактично надаються, та не включені до тарифу, та перелік
територій, що прибираються за рахунок
бюджету міста.
Наступне засідання призначено на
16:00 25 жовтня (вівторок).
* 21 жовтня на організаційному комітеті міськради йшлося про відзначення 68-ої річниці визволення Вишгорода
від німецько-фашистських загарбників
у 1943 році. Мітинг відбудеться 4 листопада ц. р. Стежте за публікаціями у газеті
«Вишгород».
* Після вересневої публікації в газеті «Вишгород» уважні читачі придбали й
подарували центральній районній бібліотеці для дорослих, що на вул. Н. Шолуденка, примірник книги Ліни Костенко
«Записки українського самашедшого».

Вишгород

Резонанс
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ДИВА навколо «ДИВОсвіту»
Із подивом ознайомились із статтею п. В. Ткача «І тягти важко, і віддати шкода», надрукованою у газеті
«Вишгород» 15 жовтня 2011 року. До
автора виникли запитання.
Працівники Центру творчості «Дивосвіт»

Чи відомо Вам, що Вишгородський
районний Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»
отримав право на оперативне управління колишнього кінотеатру «Мир», а
не на землю, яка його оточує? Прилегла
територія вилучена рішенням сесії міської ради у квітні цього року. І земля належить Вишгороду, а значить, «фонтан
з очеретом і жабами» теж у власності
вишгородців. До речі, територія навколо заклада, хоч і не перебуває офіційно
в користуванні «Дивосвіту», ретельно
прибирається працівниками Центру
творчості.
Коли «формувалося» майно вишгородської територіальної громади? Кінотеатр «Мир» побудований у 1985 році
як об’єкт райкіномережі (засновником
останнього була Вишгородська районна рада).
Щодо «аналізу дбайливого утримання, ефективного використання, стратегії використання, залучення інвестицій»
для розвитку Центру творчості «Дивосвіт» — про це яскраво говорить Програма розвитку освіти Київщини та Вишгородського району на 2010-2015 роки,
де всі ці питання порушені на державному рівні і «розрулювати», як каже автор
статті, їх не треба.

5 вересня 2011 року відбулась зустріч голови Вишгородської райдержадміністрації О. Приходька, заступника голови райдержадміністрації В.
Духоти, начальника відділу освіти Р.
Клименко з колективом працівників
Центру творчості «Дивосвіт». Всі питання, пов’язані із сучасним станом закладу, перспективами його розвитку, обговорювались у відкритій конструктивній
формі. Проблеми, які вимагали негайного розв’язання, тут же розглядалися
— і певним підрозділам райдержадміністрації давалися конкретні завдання,
частина з яких уже вирішена.
Питання про передачу Центру творчості «Дивосвіт» до комунальної власності Вишгородської міської ради — це
справді «абсурдна ситуація», оскільки
ми переконані, що заклад має конкретного і дбайливого господаря.
Гадаємо, що виконавчому комітету
Вишгородської міськради треба зрозуміти, що, виносячи певні проблеми на
шпальти газети, треба все ж таки глибоко вивчати їх і об’єктивно висвітлювати.
І перша конструктивна пропозиція:
дати дозвіл на розробку проекту землеустрою для подальшого отримання права постійного користування земельною
ділянкою Центру творчості «Дивосвіт».
Таким чином низка питань, піднятих у
статті щодо ремонту, реконструкції та
обслуговування прилеглої території,
була б вирішена. Та відсутність Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою не дає
можливості виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення

відповідних робіт.
Відділ освіти Вишгородської райдержадміністрації спільно із Центром
художньої творчості «Дивосвіт» неодноразово (лише впродовж 2011 року —
тричі) зверталися до міської ради про
винесення на сесію даного питання, але
отримували лише відписки або відмовчування.
Хочеться зазначити, що у місті існує
позашкільний комунальний заклад —
міський Центр творчості «Джерело»,
якому Вишгородський районний Центр
художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» постійно надає методичну, консультативну та практичну
допомогу. Готові допомагати і надалі,
тому що дуже хочемо, щоб «Джерело» з
останнього рейтингового місця піднявся і став лідером позашкільної освіти в
області — як Центр «Дивосвіт».
Заклад освіти, яким є ВРЦХТДЮМ
«Дивосвіт», вкрай необхідний — як району, так і місту. Налічуючи 2 384 вихо-

ванця, він є найбільшим не лише в області, а й в усій Україні.
Тільки у місті Вишгороді працюють
43 гуртки, які відвідують близько 800
вихованців. Діти показують високі результати на конкурсах різного рівня,
захищаючи честь не лише району, а й
області. А заходи, які проводяться Центром для мешканців міста і району, завжди збирають повний зал.
Але викликає стурбованість часта
поява біля приміщення Центру «Дивосвіт» невідомих осіб із вимірювальними
приладами, які явно зацікавлені даною
територією. І, мабуть, їх дії спрямовані
не на розвиток позашкільної освіти у районі та місті, а для забезпечення своїх
власних інтересів.
Якщо Вишгородська міська рада
вважає себе співвласником Центру
творчості «Дивосвіт», то дуже хотілося
б, аби для розвитку закладу вона зробила стільки, скільки робить Вишгородські
райрада та райдержадміністрація.

Культура – дзеркало душі людської…
Українська культура багата народними талантами і мистецькими
здобутками, вона пишається своєю
прадавньою історією, віковічними
традиціями. Люди, які обрали професію працівника культури, заслуговують на глибоку повагу, адже на
їх плечах нелегка ноша відповідальності за найцінніше – духовне майбутнє народу. Піднімати культурний
рівень людей — це нелегка праця,
яка потребує самовідданості, бажання служити людям, щоб зберегти національну самобутність та
не відставати від сучасного ритму
культурного життя.
Олександр БІЛЯЄВ,
начальник відділу культури і туризму
Вишгородської районної державної
адміністрації

Мережа закладів культури Вишгородського району складається із 38-ми
клубних закладів, Вишгородської централізованої бібліотечної системи та
4-х шкіл естетичного виховання дітей.
Щодня 825 обдарованих дітей, прагнучи пізнати всі таємниці мистецтв, поспішають у Вишгородську, Димерську,
Гаврилівську музичні школи та в Новопетрівську школу мистецтв.
1996 року Законом України «Про
освіту» школи естетичного виховання були включені до структури освіти і
найменовані початковими спеціалізованими мистецькими закладами. Таким чином держава визнала виключну
роль шкіл естетичного виховання у професійній підготовці національних мистецьких кадрів.
Проведена атестація шкіл естетичного виховання у Вишгородському районі показала, що їх робота відповідає
усім вимогам початкової ланки спеціалізованої мистецької освіти. Саме
вони впливають на загальний духовний
і культурний рівень населення, вихову-

ючи цінителів і любителів мистецтва,
учасників художньої самодіяльності,
лауреатів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, готують абітурієнтів
до вищих мистецьких навчальних закладів, є підґрунтям творчих колективів
району.
Початкові спеціалізовані мистецькі
навчальні заклади Вишгородського району є центрами музично-естетичного
виховання молоді, пропаганди мистецтва, формування естетичних смаків
на кращих зразках національної народно-пісенної та творчості композиторівкласиків. Вони ведуть дітей у світ прекрасного, розвивають у них пізнавальні
та творчі здібності, вміння розуміти, цінувати і творити прекрасне.
В клубних закладах району налічується близько 165 клубних формувань
для дітей та дорослих, з них 90 колективів художньої самодіяльності, 36 любительських об’єднань та 39 фізкультурно-оздоровчих, в яких займаються
близько 1829 учасників, з них 1048 дітей та підлітків.
Упродовж 2011 року у Вишгородському районі було проведено понад
2848 культурно-масових заходів, зокрема для дітей – 297.
Колективи художньої самодіяльності Вишгородщини постійно радують
своїми виступами мешканців району,
міст, сіл Київщини та всієї України. Вони
є учасниками районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів та фестивалів. За
успіхи в творчій діяльності колективи
району отримали почесні звання: «Народний» — вокальний ансамбль «Калиновий цвіт» Гаврилівського Будинку
культури «Поліський», хор «Джерело»
Демидівського Будинку культури, аматорський
фольклорний
ансамбль
«Лютізька левада» Гутамежигірського
сільського клубу та хор «Вишгород»
Вишгородського районного Будинку
культури «Енергетик».
До складу Вишгородської центра-

лізованої бібліотечної системи входить
39 бібліотек – центральна районна
бібліотека, районна бібліотека для дітей, Димерська міська бібліотека для
дорослих, Димерська міська бібліотека для дітей та 35 бібліотек в сільській
місцевості. Щороку вони обслуговують
біля 25 тис. користувачів, з них дітей до
15 років – понад 6 тис. Річна книговидача становить понад 500 тис. примірників. Станом на 01.01.2011 р. фонди
бібліотек налічують 500 177 примірників друкованих видань.
Бібліотека підтримує тісний зв’язок
із навчальними закладами, громадськими організаціями, радою ветеранів, Вишгородським об’єднанням Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.
Тараса Шевченка, громадською благодійною спілкою інвалідів «Онкочорнобиль».
У центральній районній бібліотеці
функціонує Інтернет-центр, яким щомісячно користується близько 200 читачів. Доступ до мереж дає можливість
користувачам в повному обсязі задовольнити свої інформаційні потреби та
сприяє всебічному розвитку особистості в сучасних умовах.
Центральна районна бібліотека та
методичний кабінет РБК «Енергетик»
є методичними та інформаційними
центрами для бібліотек і клубних закладів району. Відділи методичної та
бібліографічної роботи систематично
готують семінари, проводять навчання,
тренінги, практикуми.
Надзвичайно прикро, що не
всі усвідомлюють роль культури
в розвитку будь-якого сучасного
цивілізованого суспільства, і людини зокрема. Так, в останньому
номері газети «Вишгород» від 15
жовтня 2011 року (а саме в статті «І тягти важко, і віддати шкода»)
автор, не володіючи інформацією,
необ’єктивно показує стан закладів
культури району в цілому.

Ця стаття викликає сумні роздуми з
приводу некомпетентності автора. Керівник такого рівня зобов’язаний знати законодавство України та історію
своєї Батьківщини. Адже в 90-х роках
минулого століття під час проведення
акціонування державних підприємств
об’єкти соціальної інфраструктури, що
не ввійшли до статутних фондів акціонерних товариств, передавали до
комунальної чи державної власності
— відповідно до Закону України «Про
передачу об’єктів права державної та
комунальної власності», в якому у ст.
4–1 перелічені особливості передачі
об’єктів соціальної інфраструктури, а
також з урахуванням доцільності їх перебування у комунальній власності відповідних територіальних громад села,
селища, міста, району, області.
Управління майном, що належить
до спільної комунальної власності сіл,
селища, міста району, проводиться
на підставі рішень районної ради, яка
здійснює державну політику в даному
питанні. Також виникає зустрічне питання щодо ефективності управління
та раціонального використання майна
ВМЦХЕТУМ «Джерело». Хотілось би,
щоб рівень професіоналізму постійно
підвищувався, і ми мали змогу залучати
до співпраці художні колективи даного
закладу.
До речі, відповідно до чинного законодавства України, дозволи на розміщення об’єктів торгівлі надаються на
підставі рішень виконавчого комітету
місцевих рад. З приводу роз’яснення
інших норм законодавства в галузі культури пропонуємо автору статті
звертатись до відділу культури і туризму Вишгородської РДА.
У подальшому хотілось би почути
про заходи щодо збагачення культури
і духовності населення, про розвиток
культурних закладів, про співпрацю
міських органів управління з районною
владою.
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Таланти «взяли» Лютіж
Легендарне село, що увійшло в
історію за часів Великої Вітчизняної війни як Лютізький плацдарм
у визволенні Києва від фашистів,
минулої неділі приймало учасників
«Фестивалю мрій», започаткованого
благодійним фондом «Джерело надії».
Марта КВІТКА
ФОТО автора і Дмитра ЮРЧЕНКА

Лютіж наче спеціально готувався до
такої визначної події. Чистий, доглянутий, у буянні різнобарвних квітів осені —
хризантем, він гостинно запрошував на
районне свято до різних своїх куточків.
Поки діти розважалися у спортивному
залі нової школи-прибудови, дорослі грали у футбол, причому на своєму
стадіоні, впорядкованому за активної
участі заступника голови облдержадміністрації, затятого футболіста і жителя
села Ярослава Москаленка.
До речі, і фестиваль відбувався під
егідою почесного президента благодійного фонду «Джерело надії». Ярослава
Москаленка дуже чекали, аби привітав
переможців. Але він не встигав, бо саме
в цей час у складі футбольної команди
«Оскар» готувався до вирішальної гри
на кубок району. («Оскар» переміг команду МАУ з Лісовичів із рахунком 1:0).
Але повернімося до фестивалю.

Його мета — шукати таланти, дарувати
радість і натхнення школярам. У травні цього року учасників фестивалю у
районній гімназії «Інтелект» привітав
Ярослав Москаленко. Тоді майже 1000
учнів всіх шкіл району під керівництвом
педагогів-професіоналів опановували
мистецтво співу і хореографії, вчилися
спортивному орієнтуванню, змагалися
на спортмайданчику і в залі, освоювали ази картографії та скаутського руху.
Тоді чи не вперше київська Спілка дитячих та юнацьких організацій «СПОК» познайомила школярів із статутом скаутів,
а вже до Міжнародного дня захисту дітей — буквально через кілька днів — 150
учнів відправились у туристичний похід.
І ось тепер у Лютіж прибули шкільні
команди — переможці перших етапів
фестивалю. Тут вони мали довести,
що недаремно визнані кращими, і підтвердити свою учнівську, спортивну і
художню кваліфікацію. Студенти-скаути
з університету «Україна» організували
для дітей чимало цікавих спортивних
змагань. Два поверхи школи гули від галасливого пересування команд. У довгому коридорі діти перетягували линву,
на станції «Образотворча» малювали на
задану тему, на станції «Математична»
рахували і розв’язували завдання, на
станції «Веселинка» складали з вирізаних літер правила скаутів. Їх усього 10
(хто склав більше — той і переміг). А ще

1

3

Серед відзначених був і незвичайний клас Лютізької школи — «Родина».
Вісімнадцять третьокласників навчаються із першого класу разом із своїми
батьками, бабусями та дідусями. Це
не значить, що вони відвідують уроки у
школі.
— Це — експериментальний клас,
єдиний у районі, — захоплено розповідала про нього заступник директора з
виховної роботи Олена Кирієнко. — Діти
успішно вчаться, активно займаються
спортом, беруть участь у різноманітних
заходах, що проводяться у школі та районі. Цей клас — велика дружна родина,
цілком відповідає своїй назві.
Якби у всіх школах були такі небайдужі помічники-батьки, багатьох проблем у взаємостосунках між учнями,
ставленні школярів до дорослих вдалося б позбутися. Усі вісімнадцять третьокласників та їхні батьки заслужено отримали грамоти.
Отже, фестиваль у Лютіжі завершився церемонією нагородження талановитих учнів району. Але пошук обдарованих триває. І якщо взяти до уваги,
що талановиті ВСІ діти (треба тільки
вчасно помітити це), — то «Фестивалю
мрій» ще довго доведеться збирати такі
чисельні аудиторії. Бо мрія на те і мрія,
щоб колись вона стала дійсністю, хоча
шлях до цього буває довгий і тернистий.

співали караоке — всією командою, і за
це теж отримували бали.
Три години тривало дивовижне свято. І хоча це досить довго, адже була
неділя і треба готуватись до шкільних
занять, розходитися школярам не хотілось. Переможниця фестивалю у класі
«Фотографія» Роксолана Мишковська
з районної гімназії «Інтелект» упродовж
усього дійства не випускала із своїх рук
фотокамеру, аби не пропустити цікавих
моментів. Із нею і підійшла за нагородою-кубком — золотою статуеткою жінки, що підвела руки у натхненному польоті до мрії.
Такі кубки з набором книжок отримали 20 школярів. Усіх їх щиро привітала
голова благодійного фонду «Джерело
надії» Мілана Левченко та її помічникискаути із університету «Україна».
Мініатюрна Мілана, схожа на підлітка, виявила під час фестивалю організаторський талант, здібності менеджера високого класу у проведенні таких
заходів. Активними та веселими були
й студенти, що прагнули на початку
під шалену музику «завести» учасників фестивалю, запрошуючи їх до кола
танцюючих. Сором’язливі сільські діти
залишились на лавочках, зате потім, під
час фестивалю, показали таку спритність і згуртованість, що журі довго не
могло визначитися і в результаті переможцем оголосило Дружбу.
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НА ФОТО:
1) Лютізький сільський голова Тамара Савенок та директор
школи Олексій Гайденко вітають
учасників фестивалю;
2) Пісня зігріває серця, навіть
якщо слова її читаєш з монітора;
3) Голова благодійного фонду
«Джерело надії» Мілана Левченко;
4) Дипломанти, старшокласники Вишгородської ЗОШ №1
Тетяна Негеля і Анна Якименко із
заступником директора з виховної роботи Галиною Петрук;
5) Нагорода за краще фото
учениці районної гімназії «Інтелект» Роксолані Мишковській
6) Своєрідне втілення мрії у
малюнку Софії Бортникової, 1
місце (Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я»);
7) Команда радіє переможному голу (крайній праворуч Ярослав Москаленко)
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До 100-річчя утворення Федерації футболу Київщини

О, футбол! Ти — диво з див!
Розвиток футболу у місті розпочався із спорудженням Київської
комсомольської ГЕС — Всесоюзної
ударної будови. У Вишгород — в
60-х роках минулого століття невеличкий провінційний населений
пункт — з’їхалася молодь з усіх куточків колишнього Радянського Союзу. Першими соціально важливими об’єктами і стали молодіжний
гуртожиток, що на нинішній вулиці
ім. Б.Хмельницького, та стадіон
«Енергетик», який і понині зберігає
своє первісне обличчя.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської комплексної дитячоюнацької спортивної школи

На жаль, він — єдиний у місті. Перед
розпадом Радянського Союзу у центрі

мог вишгородських команд:
1962 – створення команди «Енергетик»;
1976 – народження команди «Чайка»;
і далі знаменні дати «Чайки»:
1979 – першість на всесоюзних змаганнях на приз клубу «Шкіряний м’яч»;
1980 – срібний призер турніру клубу
«Шкіряний м’яч»;
1979 – чемпіон України на приз клубу «Шкіряний м’яч»;
1980 – друге місце у цьому турнірі;
1981 – чемпіон Київської області у
першій лізі;
1982 – чемпіон Київської області у
вищій лізі;
1990 – володар кубку Київської області;
1997-1998 – володар кубку Київської області.
Дівчата грають у футбол!
(доросла та молодіжна команди — вік
гравців до 20 років) та дитяча юнацька спортивна школа, та облаштування
футбольного поля зі штучним покриттям футбол отримав новий поштовх у
своєму розвитку.
Тренерський футбольний колектив ДЮСШ очолює фахівець ыз багаторічним досвідом, старший тренер
Олександр Черкай. Він же тренує дітей
1998 р. н., які успішно захищають честь
міста у першості з футболу міста Києва
та Київської області. «Чайку» 1999 р. н.
очолює молодий і перспективний тренер Сергій Малінін, команду 2000 р. н.,

Доросла команда «Чайка»
Вишгорода було відведено місце для
спорудження іще одного великого стадіону. Однак попередня місцева влада
розпорядилась інакше – на цьому місці
височать багатоповерхівки.
А на старому стадіоні «Енергетик»
упродовж десятків років виховане не
одне покоління спортсменів, які прославили Вишгород далеко за його межами. Згадаймо тих, хто зробив особистий внесок у розвиток вишгородського
футболу, — Володимира Герасимова,
Геннадія Сахарова, Миколу Музиченка, Віктора Міненкова, Володимира
Кондратюка, Андрія Пироженка, Миколу Негоденка, Миколу Міщенка. Вони
брали активну участь у спорудженні
стадіону і створенні першої футбольної
команди, що вже тоді виступала у першості Київської області з футболу.
Знаменними для розвитку цієї чудової гри у місті стали 70-ті роки, коли головою районного спорткомітету Сергієм
Сідненком було створено дитячу футбольну команду «Чайка», яку сам і тренував. Юні футболісти чотири рази ставали
чемпіонами у першості Київської області
серед юнаків (1978-1981 роки).
Ось хронологія народження і пере-

Але і команда ветеранів, по суті праматір
«Чайки», у 2002-2004
роках була переможцем
у першості Київщини з
футболу.
Талановита команда – це насамперед
заслуга
вихователівтренерів, які віддавали
улюбленій справі душу
і серце. У різні часи команду «Чайка» тренували Сергій Сідненко,
Віктор Серебряников –
знаменитий півзахисник
київського
«Динамо»,
Борис Висоцький, ВаПереможці обласного турніру серед ветеранів
лерій Самохін (колишній
воротар київського «Динамо»), Петро Онищенко, який нині одного з лідерів у своїй віковій групі в
працює лікарем в інституті нейрохі- першій лізі, — тренер Валерій Сидоррургії, Олег Санжара, Євген Потапов чук. Футболістів 2001-2002 р. н. тренує
– у минулому гравець футбольної наймолодший наставник Руслан Ананкоманди «Памір» Таджикистану, нині ко, який і сам виступає за молодіжну
«Чайку».
тренер «Чайки».
Зараз триває набір хлопчиків 2003В результаті реорганізаціі спортивної галузі, утворення КП «УФКС», 2005 р. н. у команду, що тренує Сергій
у структуру якого увійшла «Чайка», Малінін.

«Шкіряний м’яч». 1979 р. Переможець — вишгородська «Чайка»

«Чайка» 80-их років

Два роки тому відкрито відділення жіночого футболу. Тренер – викладач Київського університету фізичної
культури, у минулому гравець команди
майстрів Катерина Зора.
Команди КДЮСШ беруть участь
в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних турнірах, зокрема в Росії,
Польщі, Словаччині, Німеччині, Литві.
Неодноразово перемагали і були призерами цих змагань.
Із 2010 року у Вишгороді щороку
проводиться міжнародний дитячий
турнір до Дня Незалежності та на Кубок
міського голови.

2000-2004 – команда «Енергетик»володар кубку на першість області
серед ветеранів.
Із 2003 року команда «Чайка» стала чемпіоном Федерації футболу м.
Києва.
2010-2011 – «Чайка» у першій лізі
першості Києва в лідируючій групі
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До річниці визволення міста і району

Про Київську наступальну операцію 1943 року і визволення столиці
від німецько-фашистських загарбників написано тисячі книг, монографій
і спогадів, знято десятки кінофільмів.
Здавалося, ця сторінка історії Великої
Вітчизняної війни досконально вивчена
і вшанована. І все ж, попри 68 років, ще
залишаються білі плями на тлі цієї грандіозної битви.
Володимир ТКАЧ

Зі шкільної лави ми пам’ятаємо прізвища радянських полководців, війська яких
відзначилися в боях за Київ. Це, зокрема,
представник Ставки Верховного Головнокомандувача Г. К. Жуков, командувач військами І Українського фронту М. Ф. Ватутін,
командарми К. С. Москаленко, П. С. Рибалко, І. Д. Черняховський, П. Ф. Жмаченко та
інші. На жаль, з цієї когорти випадає прізвище генерала, якому ми маємо завдячувати
створенням Лютізького плацдарму, звідки і
був звільнений Київ. Ім’я цієї людини – Чибісов Никандр Євлампійович.
КОЗАЧИЙ ШТАБС-КАПІТАН
Никандр Євлампійович народився 5
листопада 1892 року в станиці Романівської області Війська Донського в сім’ї козака. Закінчив 4 класи духовної семінарії і в
1913 році був призваний служити солдатом
в лейб-гвардійському єгерському полку.
Коли розпочалася Перша світова війна,
Чибісов проявив себе як хоробрий боєць.
Вже через рік війни мужнього єгеря було
направлено до Петергофської школи прапорщиків. У боях проти австрійців і німців,
захищаючи віру, царя і Вітчизну, заслужив
звання підпоручика, поручика і, нарешті,
штабс-капітана. Про хоробрість Чибісова
промовисто говорять три Георгіївські хрести. А заслужити їх було ой нелегко! Адже в
статуті ордена сказано: «Ні високий рід, ні
колишні заслуги, ні отримані в боях рани
не приймаються в удостоєнні до ордену св.
Георгія, і нагороджується єдино той, хто
не лише обов’язок свій повністю виконав
згідно з присягою, а й, зверх того, — ознаменував себе на користь і славу Вітчизни
особливою відзнакою».
У 1918 році геройський штабс-капітан
Чибісов постав перед вибором: з ким бути у
вирі Громадянської війни – з червоними чи
білими. Офіцер обрав Червону армію.
Під Царициним доля звела його зі Сталіним. Представнику Центрального виконавчого комітету сподобався хоробрий і
тямущий командир. Тим більше, що донських офіцерів у Червоній армії були лічені
одиниці.
Знайомство зі Сталіним на довгі роки
вирішило долю Чибісова. У 1937 році він
не потрапив до Луб’янки. За передвоєнний
період Никандр Євлампійович пройшов усі
шаблі служби і на початок війни вже очолював війська Одеського воєнного округу.
ШЛЯХ ГЕНЕРАЛА
За роки Великої Вітчизняної війни генерал Н. Є. Чибісов тричі не виконав наказів
Ставки і командування фронтів. Але до трибуналу справа не доходила, бо, як свідчили
події, він вчиняв правильно.
Перший випадок трапився на початку
війни. Одеський воєнний округ було реорганізовано у Приморську армію Південного фронту, яка на чолі з Чибісовим успішно
боронила Одесу на далеких рубежах. Але
коли з’явилася реальна загроза оточення,
генерал — всупереч наказу командувача
фронтом — вдалим маневром вивів війська
з напівоточення.
Завдяки діям Чибісова збережена При-

Маловідома історія

Вишгород

Незнаменитий генерал

морська армія на цілих два місяці затримає
німецько-румунські війська під Одесою.
Більше того, евакуйована до Криму загартована Приморська армія стане ядром оборони Севастополя. Але Чибісову цей непослух не подарували.
У 1942 році генерал-лейтенант Чибісов як заступник командувача Брянським
фронтом знову в критичний момент на
свою відповідальність кине в бій недеформовані три танкові корпуси і цим врятує
фронт від розгрому. Він утримався, але Чибісова знову покарають, звільнять з посади
і призначать командуючим 38-ю армією.
Фактично це були рештки війська, що
загинуло у Харківському котлі. Чибісов переформує з’єднання і на берегах Дону допомагатиме сталінградцям.
Далі буде оборона на Курській дузі,
перехід у наступ, звільнення Сум, Прилук,
Пирятина і вихід до Києва. Ось тут і починається найдраматичніша сторінка біографії
Чибісова.
САМОВІЛЬНИЙ СТРИБОК ЧЕРЕЗ ДНІПРО
Київ має бути звільнений до Жовтневих
свят. Таке завдання Сталін поставив перед
командуючим І Українським фронтом М.
Ф. Ватутіним. Цей безглуздий політичний
наказ забере життя сотен тисяч людей, в
основному українців. Практика отримувати
гучні перемоги до святкових дат триватиме
до кінця війни.
Скажімо, Берлін мав впасти до першотравневих свят. Здавалося, оточена
німецька столиця без води, світла, з тисячами біженців за три-п’ять днів сама капітулює, але всупереч здоровому глузду Сталін
наказав штурмувати місто.
Бажаючи отримати лаври переможця,
Жуков загнав у берлінські вулички дві танкові армії, які фаустники і спалили. В останні дні війни місто поглинуло сто тисяч життів радянських солдат.
Штурмувати Київ М. Ф. Ватутін збирався з Букринського плацдарму. І Ставка затвердила це рішення. У цей відвойований
дніпровський вигін було кинуто масу військ.
Але німці намертво закоркували вихід із
нього. Не допомогли ні гвардійські частини, ні маси мобілізованих колгоспників, ні
штрафні батальйони. Букринський плацдарм захлинувся у власній крові.
38-й армії Чибісова відводилася допоміжна роль – ліквідувати німецький плацдарм у Дарниці, а потім форсувати Дніпро
навпроти Києва. Никандр Євлампійович
зрозумів, що для його армії це – самогубство. Із Печерських пагорбів німці просто
потоплять дивізії у Дніпрі.
Ось тоді генерал і приймає рішення
знехтувати наказом Ватутіна і діяти таким
чином: одним корпусом наступати на Дарницю, а іншим здійснити стрибок через
Десну і далі через Дніпро в район сіл Лютіж
і Нові Петрівці.
Річку форсували двома потоками. 25
вересня 1943 року відволікаючий удар на с.
Вишгород нанесла 167-ма стрілецька дивізія. Бійцям вдалося зачепитися за берег. А
в ніч на 27 вересня передові загони 180-ої і
240-ої дивізій захопили плавні біля с. Лютіж,
а через кілька днів взяли штурмом і село.
Чибісов тим часом нарощував удар. У
бій вступила 232-га дивізія, яка оволоділа Гутою-Межигірською. Для збільшення
плацдарму потрібен був ще один удар. І Чибісов наказав переправитися на плацдарм
5-му гвардійському танковому корпусу.
Танкісти пішли на ризик. Вони пустили
машини по дну Десни і далі форсували Дніпро. Таким чином фронт противника було
посунуто на захід від Лютежу.
Ось так несподівано, всупереч наказам
Ставки і Ватутіна, виник новий Лютізький
плацдарм, з якого і буде визволено Київ. Та
Чибісову за цей плацдарм «віддячать» сповна.
До речі, у перші дні його існування Никандр Євлампійович — у передових траншеях. Це вже пізніше Хрущов у своїх мемуарах розповідатиме про віддаленість
армійського штабу Чибісова від плацдарму
та інші вигадки й нісенітниці про генерала.
ІНТРИГИ ХРУЩОВА
Більш суперечливої фігури у складі
ВКП(б), ніж М. С. Хрущов, годі було й шукати. З одного боку — самобутня людина, самородок, чоловік неабиякого політичного

темпераменту з купою позитивних якостей
(відкритість, уміння протистояти обставинам, натиск і здатність йти на ризик). Але в
той же час Хрущов був учнем Сталіна і продуктом його епохи.
Особисто Микита Сергійович говорив, що він є лояльним діячем «сталінської
шеренги». Тому і не дивно, що він засвоїв
багато рис прихильників Сталіна: авторитарність і жорстокість, уміння лавірувати
в лабіринтах влади, приховувати сумніви,
не помічати очевидного. Як казав Уїнстон
Черчіль, він надто часто намагався за два
стрибки перескочити через прірву.
Хрущов далеко не завжди правильно
розбирався в людях, які його оточували.
Нерідко він піддавався впливу недоброзичливих і непрофесіональних порадників
і, відправляючи у відставку одного поганого чиновника, заміняв його іншим, нічим не
кращим. Особливо шкідливо це позначилося під час війни.
Потрібно сказати, що Хрущов був хоробрим і енергійним чоловіком, не відсиджувався по штабах і командних пунктах. Але
одного разу він відчув справжній панічний
страх за своє життя. Це було у 1942 році,
коли під Харковом німці оточили і полонили
150 тисяч воїнів Червоної армії.
У той час Хрущов був членом військової ради Південно-Західного фронту. Ось
чому, коли за кілька днів після катастрофи
Сталін викликав його до Москви, Хрущов
приготувався до арешту і розстрілу. І лише
через кілька тижнів напруженого очікування, коли все життя пробігло перед очима,
йому несподівано посміхнулася доля –
призначили членом військової ради нового
Сталінградського фронту.
Навколо Микити Сергійовича завжди
виникали легенди і чутки. В одній з них говорилося, що 6 листопада 1943 р., після
урочистого засідання з нагоди річниці Жовтня, Сталін влаштував для наближених бучну вечерю, на якій був і Хрущов.
Раптом Сталіна гукнули до телефону.
Повернувшись, він сказав: «Київ узяли». І
за підтримки гостей наказав: «Танцюй, Микито, танцюй, адже Київ узяли». І Хрущов
мало не на столі ушкварив запального гопака.
Все це, звісно, вигадки. Шостого листопада 1943-го Хрущов перебував у Нових
Петрівцях на КП Ватутіна, а незабаром —
вже у звільненому Києві.
Але повернімося до Київської операції. Звістка Чибісова про те, що 38-а армія
форсує Дніпро вище Києва, заскочила Хрущова і Ватутіна зненацька.
Микиту Сергійовича неприємно вразив
телефонний дзвінок від командира: «Зайняли Вашу дачу у Межигір’ї». Як писав
Хрущов: «У нас не було особистих дач. Там
були будинки керівників республіки, де
проживали Косіор, Петровський, Постишев, Бурмістенко і я».
Микита Сергійович
забув згадати,
що облюбував Межигір’я ще й гауляйтер
України Еріх Кох. Місце дійсно мальовниче:
маленький рівний п’ятачок в обрамленні
зелених пагорбів, садів і гаїв. Після війни
Хрущов знову повернеться до Межигір’я.
Ще пізніше тут полюблятиме відпочивати
перший секретар Компартії України Щербицький. І по сьогодні Межигір’я є улюбленим місцем державних діячів.
Для Ватутіна створений Чибісовим Лютізький плацдарм виявився паличкою-виручалочкою у невдало розпочатій Київській
операції. З дозволу Сталіна було вирішено
перенести головний удар на Київ з Букринського на Лютізький плацдарм.
Ось тут і почалися брудні ігри Хрущова.
Чибісова потрібно було усунути з київського напрямку. Ось що говориться у мемуарах:
«— Миколо Федоровичу, — звернувся я
до Ватутіна, — якщо під час наступу командуватиме Чибісов, то я побоюся за результат справи. Він не забезпечить взяття Києва. Хоча ми і будемо поряд, все ж армією
командує він.
— Так, справді. А що робити? — запитав
Ватутін.
— Давай візьмемо на цю армію Москаленка. Поставимо питання перед Сталіним:
нехай звільнить Чибісова і затвердить Москаленка.

Ватутін погодився. Зараз ми і написали
шифровку. Тут Сталін зателефонував, і я
йому по телефону пояснив обстановку:
— Як можна покластися на такого командуючого?
— Згоден, затверджуємо – сказав Сталін».
Нового командарма Хрущов охарактеризував так: «За Москаленка я був впевнений. Кожна людина має ті чи інші недоліки,
як кажуть, один Бог без гріха, кожен має
якісь свої плями.
Що я високо цінував у нього – це невгамовну енергію. Вона, бува, проявлялася дуже буйно, ламаючи все навколо. Але
спрямована вона була, передусім на те,
щоб зламати ворога.
Коли наступає армія Москаленка, то,
якщо три дні йдуть інтенсивні бої, він усі три
дні не їсть. З виду завжди був як якийсь Кощей Безсмертний, а тут взагалі залишилися шкіра та кістки».
Але найголовнішим для Хрущова був
пропагандистський трюк. Визволяти Київ
мав командарм-українець. На плацдармі
вже був танковий генерал-українець Рибалко з Сумщини, поряд воювала 60-армія Черняховського (родом з Черкащини),
а тепер ще й на вістрі головного удару був
українець.
Утім, як згадує Хрущов, Москаленко про
земляків мав свою точку зору.
Вийшовши із оточення Київського котла (осінь 1941 р.), сказав так: «Українці —
зрадники, їх усіх треба вислати до Сибіру».
А коли Хрущов і маршал Тимошенко нагадали про його українське походження, відповів: «Я – не такий».
МИЛІСТЬ СТАЛІНА
Так, завдяки інтригам Хрущова, обмовлений, підло оббреханий генерал Чибісов
був усунений з 38-ї армії. Той генерал, який
захопив доленосний для Києва Лютізький
плацдарм, який відмовився брати «в лоб»
Київ, який зберіг життя тисячам бійців.
Всі лаври визволителів міста, звісно,
отримали Ватутін, Хрущов, Москаленко,
Рибалко. Чибісова вже ніхто не згадував.
Втім, Сталін не забув про опального командарма. Через деякий час Чибісов був
призначений командуючим 3-ою ударною
армією, а в 1944 році – 1-ою ударною армією на ІІ Прибалтійському фронті.
У тому ж році він був призначений начальником Воєнної академії ім. М. В. Фрунзе. У 1949 році Чибісов — помічник командуючого військами Білоруського воєнного
округу. А ще той же Сталін підсолодив гірку
пігулку образи присвоєнням генерал-полковнику Чибісову звання Героя Радянського Союзу саме за успішне форсування Дніпра.
Никандр Євлампійович не залишив воєнних мемуарів. Хоча міг написати сам або
за допомогою «літературних негрів». Не захотів кривити душею.
Чибісов був видатним стратегом і тактиком, реальним, як зараз кажуть, генералом. Але він був старшим від інших честолюбців командирів, був іще царського
«непролетарського» гарту і завжди мав
свою думку.
Йому не довелося брати участь у завершальному етапі війни і здобувати лаври
одного з визволителів Європи. Та головне,
що життя Никандра Євлампійовича Чибісова є взірцем сумлінного служіння своїй Вітчизні, своєму народу.
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Телепрограма

09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 «Легко бути жінкою»
10:55 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:25 Право на захист
12:45 Армія
12:55 Х/ф «Десятий крок»
14:40 Вікно в Америку
15:40 Х/ф «Їх знали тільки
в обличчя»
17:05 У дні шкільних
канікул. Т/с «Як
гартувалася сталь»
19:25 Атака магії
19:50 Караоке для
дорослих
20:35 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:40 Вечори з Віталієм
Коротичем
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі
23:00, 00:00 Підсумки

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
09:25 «Смакуємо»
09:55 «Сімейні
мелодрами»
10:50 «Не бреши мені - 2»
11:50 «Шість кадрів»
12:30 «Їхали два шофери»
14:00 «Цю пару створив
Бог»
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»
22:30 «Секс-місія», 4 серія
23:25 «Tkachenko.Ua»
00:10 ТСН
00:25 «Закон і порядок»

06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 «Категорія 7: Кінець
світу»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 На рівних
13:10 Уральські пельмені
14:25 «Астерікс і Обелікс
проти Цезаря»
16:50 «Наша Russіa. Яйця
долі». Х/ф
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи-5»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00:55 Спорт

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 «Червоний намет»
22.25 Сильні світу цього

09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:20 Невідоме про
відомих
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 Мультфільми
16:50 Х/ф «Сибіріада»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Природні дива
Європи
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Сльози світу
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі

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 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 «Сімейний суд»
14:30 «Вечірній квартал.
Перевибори 2009»
16:35 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Щасливчик
Пашка»
23:50 «Позаочі»
00:50 Х/ф «Містер Джонс»

09:00 Т/с «Глухар.
Повернення»
10:00 Х/ф «Біс»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
13:00 «Нехай говорять.
Сирота домініканська»
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 «Зустрічна течія»
22:15 Х/ф «Анаконда»
00:10 Х/ф «Ні живий, ні
мертвий»
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07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Темний світ»
11:25 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «Айкарлі»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Красуні у
Клівленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с «Татусеві дочки»
20:25 Батьки і діти
21:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Аферисти
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:45 Репортер

06:00 Програма передач

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

05:40 Т/с «Адвокат»
06:30 «Бізнес+»
06:35 Т/с «Адвокат»
07:35 «Нез’ясовно, але
факт»
08:35 «Неймовірна правда
про зірок»
09:35 Х/ф «Щастя є»
13:40 «Містичні історії з
Павлом Костіциним»
14:40 «Нез’ясовно, але
факт»
15:40 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
20:10 «Феномен»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Феномен»
23:00 Т/с «Лікар Хаус»
00:00 Т/с «Адвокат»
02:00 «Вікна-Спорт»
02:10 «Бізнес+»

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 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив».
13:40 Центр допомоги
«Настасія».
15:30 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо».
18:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:15 «Сьогодні.
Підсумки».

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»
14:00 Інші новини
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 «Познер»
23:45 Нічні новини

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 «МанГуст»
15:35 Х/ф «Кінець
імператора тайги»
17:15 Х/ф «Повернення
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»

08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Єралаш»
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 Т/с «Зайцев +1»
12:00 Т/с «Беверлі-Гілз
90210. Нове покоління»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Зайцев+1»
14:55 «Дім-2»
15:50 Т/с «Ранетки»
16:45 Т/с «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Т/с «Універ»
20:45 Т/с «Реальні пацани»
21:10 Т/с «Зайцев+1»
21:35 «Спліт» 5 с.
22:00 «Закрита школа-2»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ
ВДОМА

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»
23:50 «Бізнес-час»
00:00 «Час новин»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Світло
10:00 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:50 Кордон держави
13:05 Країна якості
13:30 Х/ф «Зигмунд
Колосовський»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Перевірено мін немає»
17:05 У дні шкільних
канікул. Т/с «Як
гартувалася сталь»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 «Дві сестри»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
22:00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Чесно»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Чудовиська з безодні»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:10 «Правда приховує
брехню»
16:10 «Сусідські війни»
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»

05:25 Факти
05:40 Світанок
06:25 Ділові факти
06:45 Світанок
07:40 Ділові факти
07:45 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Уральські пельмені
14:35 «Морські
дияволи-5».
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факты. Вечер
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Таксі».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програмо
8.55, 16.55, 23.20 Світ бізнесу
10.15 Повнота радості життя
11.15, 1.30, 5.60 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Адвокат»
08:00 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:35 Х/ф «Zolushka. ru»
13:50 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів.
Діти-ясновидці»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
20:10 «Фермер шукає
дружину»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Правила життя.
Молочні ріки»
23:45 Т/с «Лікар Хаус»
00:45 Т/с «Адвокат»

07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Крок за кроком»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:50 Батьки і діти
13:45 Teen Tіme
13:50 Т/с «АйКарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Красуні у
Клівленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с «Татусеві дочки»
20:25 Знову разом
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Новий погляд
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:45 Репортер

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»
17:15 «Українські
пристрасті»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
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»

09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Сльози світу
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Мультфільми
16:45 Х/ф «Сибіріада»
18:10 Секретні файли. Світ
тварин
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 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
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт

07:35 З новим ранком
08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства 8»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Псевдонім
«Албанець»»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:35 «Дівоче полювання»
21:35 Т/с «Щасливчик
Пашка»
23:50 Д/с «Моя країна»
00:10 Д/ф «Борис
Щербаков. Хто ходить у
гості вранці»
01:15 Х/ф «Пригоди
барона Мюнхгаузена»

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 «Зустрічна течія»
13:00 «Нехай говорять.
Злочин без покарання»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення». Нові серії
21:15 Т/с «Зустрічна течія»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Подія»
00:50 Х/ф «Анаконда»

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 «Увага: розшук!».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив».
13:40 Центр допомоги
«Настасія».
15:30 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо».
18:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:15 «Сьогодні.
Підсумки».
22:35 Т/с «Формат А4».
23:35 «ГРУ. Таємниці
військової розвідки».
00:30 Кулінарний двобій.

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

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 «МанГуст»
15:40 Х/ф «Російський
рахунок»
17:15 Х/ф «Повернення
резидента»
18:30 «Речовий доказ».
Таємниця відбитків
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 «Павуки»

09:00 «Єралаш»
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 Т/с «Зайцев +1»
12:00 Т/с «Беверлі-Гілз
90210. Нове покоління»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:30 Т/с «Спліт»
14:55 «Дом-2»
15:50 Т/с «Ранетки» 77 с.
16:45 Т/с «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Т/с «Універ»
20:45 Т/с «Реальні пацани»
21:10 Т/с «Зайцев+1»
21:35 Т/с «Спліт» 6 с.
22:00 Т/с «Закрита
школа-2»
22:55 Т/с «Надприродне»
23:50 Т/с «Реальні пацани»
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09:00 Підсумки дня
09:25 Контрольна робота
10:00 «Легко бути жінкою»
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:00 Новини
12:15 Х/ф «Пан
Володієвський»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «П›ятнадцята
весна»
17:10 Т/с «Як гартувалася
сталь»
18:15 Погода
18:20 Новини
18:45 Діловий світ
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
21:45 Досвід
22:35 221. Екстрений
виклик
22:45 Мегалот

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
07:40 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Чесно»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Схуднути до смерті»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Правда приховує
брехню»
16:05 «Сусідські війни»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 Футбол. 1/8 кубка
України. «Динамо» (Київ) «Шахтар» (Донецьк)
22:20 «Особиста справа»
23:15 ТСН

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
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Уральські пельмені
14:35 «Морські
дияволи-5».
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Таксі».

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 19.30 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програмо
8.55, 16.55, 23.20 Світ бізнесу
10.15 Повнота радості життя
11.15, 1.30, 5.60 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.10, 22.25 Сильні світу
цього
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Адвокат»
08:00 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:50 Х/ф «Спокуса»
13:50 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів.
Діти-ясновидці»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
20:10 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
00:40 Т/с «Лікар Хаус»
01:30 Т/с «Адвокат»
03:05 «Вікна-Спорт»
03:15 «Бізнес+»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Крок за кроком»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:50 Знову разом
13:45 Teen Tіme
13:50 Т/с «Айкарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Красуні в
Клівленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с «Татусеві дочки»
20:25 Ревізор
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Зроби мені смішно
23:40 Т/с «Щасливі разом»
00:40 Репортер
01:00 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «УГКЦ: невідомий
літопис»,
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «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
16:35 Х/ф «Душа»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Природні дива
Європи
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Сутність звіра
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

08:00 Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства 8»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Псевдонім
«Албанець»»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
19:05 Т/с «Дар»
20:00 «Подробиці»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Щасливчик
Пашка»
23:50 Д/ф «Секретні
території»

10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 3»
12:00 Т/с «Зустрічна течія»
13:00 «Нехай говорять.
Родина - мать зовет!»
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 «Зустрічна течія»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Подія»
00:50 Т/с «Втеча»

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 «В зоні особливого
ризику».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив».
13:40 Центр допомоги
«Настасія».
15:30 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо».
18:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:15 «Сьогодні.
Підсумки».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20, 01:10 «Слід»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:45 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Чорні
вовки».
16:55 «Федеральний
суддя»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 01:50 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:35 «Ворогиневидимки»

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 «МанГуст»
15:35 Х/ф «Інспектор ДАІ»
17:10 Х/ф «Кінець операції
«Резидент»
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»
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 Т/с «Зайцев +1»
12:00 Т/с «Беверлі-Гілз
90210. Нове покоління»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:55 «Дім-2»
15:50 Т/с «Ранетки»
16:45 Т/с «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Т/с «Універ»
20:45 Т/с «Реальні пацани»
21:10 Т/с «Зайцев+1»
21:35 Т/с «Спліт»
22:00 Т/с «Закрита
школа-2»

ЧЕТВЕР 27 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
09:00 Підсумки дня
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 «Репортаж з лінії
вогню»
15:00 Новини
15:30 Х/с «Викликаємо
вогонь на себе»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 Концерт А.Варум і
Л.Агутіна 2ч.
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:40 221. Екстрений
виклик
22:00 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Чесно»
12:45 «Ілюзія безпеки. Їжа.
Смертельна добавка»
13:35 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Правда приховує
брехню»
16:05 «Сусідські війни»
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 «Чотири весілля»
22:25 «Здивуй мене»
23:20 ТСН

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:20 Ділові факти
06:40 Світанок
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Уральські пельмені
14:35 «Морські
дияволи-5».
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські
дияволи-5».
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Таксі».

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

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Адвокат»
08:00 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:35 Х/ф «Жіноча логіка»
13:50 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів.
Діти-ясновидці»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Містичні історії-3 з
Павлом Костіциним»
20:10 «Зважені та щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та щасливі»
00:00 Т/с «Лікар Хаус»
01:00 Т/с «Адвокат»
02:40 «Вікна-Спорт»
02:50 «Бізнес+»

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 «Крок за кроком»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Батьки і діти
13:45 Teen Tіme
13:50 Т/с «Айкарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
15:55 Т/с «Красуні в
Клівленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:25 Т/с «Татусеві дочки»
20:25 Кухня на двох
21:40 Т/с «Вороніни»
22:40 Мрії збуваються
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 «Життя у
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка з Анною
Безулик»
23:30 «Час спорту»
23:40 «Бізнес-час»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Природні дива
Європи
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Ягуар»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 Природні дива
Європи
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Сутність звіра
23:00 Секретні файли. Світ
тварин
23:15 «24 години»

07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Таємниці
слідства 8»
11:00 Т/с «Невидимки»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 2»
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»
21:35 Т/с «Щасливчик
Пашка»
23:50 Д/ф «Жадібність»

09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 3»
12:00 Т/с «Зустрічна течія»
13:00 «Нехай говорять.
Чортове колесо»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «Глухар.
Повернення». Нові серії
21:15 Т/с «Зустрічна течія»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Подія»
00:50 Т/с «Втеча»
02:40 Т/с «Безмовний
свідок»

04:55 «НТВ зранку».
07:30 Т/с «Ера стрільця».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 «Медичні таємниці».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Судовий детектив».
13:40 Центр допомоги
«Настасія».
15:30 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо».
18:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
22:15 «Сьогодні.
Підсумки».
22:35 Т/с «Формат А4».
23:35 «Жіночий погляд».
Наталя Захарова.
00:20 «Дачна відповідь».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
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 Т/с «Чорні вовки».
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».
закл.
22:35 «Людина і закон»

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 «МанГуст»
15:35 Х/ф
«Непереможний»
17:05 Х/ф «Кінець операції
«Резидент»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Опустити всіх
вождів
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»

09:00 «Єралаш»
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 Т/с «Зайцев +1»
12:00 Т/с «Беверлі-Гілз
90210. Нове покоління»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:30 Т/с «Спліт»
14:55 «Дом-2»
15:50 Т/с «Ранетки»
16:45 Т/с «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Т/с «Універ»
20:45 Т/с «Реальні пацани»
21:10 Т/с «Зайцев+1»
21:35 Т/с «Спліт»
22:00 Т/с «Закрита
школа-2»
22:55 Т/с «Надприродне»
23:50 Т/с «Реальні пацани»
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09:00 Підсумки дня
09:35 Д/ф «Секрети
київської шоколадки»
10:00 Маю честь
запросити
10:45 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:20 «Надвечір›я» з Т.
Щербатюк
12:50 Околиця
13:20 Х/ф «Голуба стріла»
15:00 Новини
15:40 Х/с «Викликаємо
вогонь на себе»
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:35 After Lіve
19:55 Романси О.Малініна
21:00 Підсумки дня
21:10 Плюс-мінус
21:15 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
22:45 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»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Чесно»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Летючі люди»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Правда приховує
брехню»
16:05 «Сусідські війни»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Велика різниця поукраїнському»
21:10 «ПіраМММіда»
23:10 «Особистий номер»
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
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Мент у законі».
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Уральські пельмені
14:35 «Морські дияволи-5
16:40 «Мент у законі».
18:45 Факти. Вечір
19:15 Джентльмени на дачі
20:20 «Втеча». Художній
фільм
23:00 «Антикілер ДК:
Кохання без пам’яти».
01:00 Самозванці
01:50 Спорт

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

06:05 «Бізнес+»

09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 Х/ф «Людина з
акордеоном»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
19:00 За межею багатства
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Х/ф «Авантюри
графа Невзорова»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:00 Диваки
03:25 Боспорське царство

07:10 З новим ранком
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»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Псевдонім
«Албанець» 2»
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 Х/ф «Її серце»

09:00 Т/с «Глухар.
Повернення».
10:00 Т/с «Кримінальна
поліція»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 3»
12:00 Т/с «Зустрічна течія»
13:00 «Нехай говорять.
Три сестри»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
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». Нові серії
21:15 Т/с «Ментовські
війни - 3»
01:15 Х/ф «Майор Пейн»

07:30 Т/с «Ера стрільця».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 Рятувальники.
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт».
13:40 Центр допомоги
«Настасія».
15:30 «Прокурорська
перевірка».
16:40 «Говоримо і
показуємо».
18:30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів».
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення».
21:35 «Прощавай, Глухар!»
Незвичайний концерт.
22:55 Х/ф «П’ятницький».
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04:35 Нічний ефір

06:35 Kіds’ Tіme
06:40 «Підйом»
06:45 М/с «Фікс і Фоксі»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Крок за кроком»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Знову разом
13:50 Teen Tіme
13:55 Т/с «Айкарлі»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
16:00 Т/с «Красуні у
Клівленді»
16:55 Т/с «Друзі»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:40 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:40 Інтуїція
22:50 Х/ф «Очі змії»
00:50 Репортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00»Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»
01:50 «Час: важливо»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
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 Т/с «Чорні вовки».
закл.
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Клуб Веселих та
Кмітливих».
23:55 Х/ф «Убивство в
Саншайн-Менор»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:30 Х/ф «Непереможний»
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 «Парадиз»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

09:00 «Єралаш»
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 «Comedy Woman»
11:00 «Жіноча ліга»
11:30 Т/с «Зайцев +1»
12:00 Т/с «Беверлі-Гілз
90210. Нове покоління»
12:50 «Твою маму!»
13:20 «Маша & моделі»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:30 Т/с «Спліт»
14:55 «Дом-2»
15:50 Т/с «Ранетки»
16:45 Т/с «Універ»
18:10 «Маша & моделі»
18:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
19:20 Т/с «Універ»
20:45 Т/с «Зайцев+1»
21:35 «Теорія зради»
22:15 Т/с «Щоденники
Темного»

06:10 «Документальний
детектив»
07:00 Х/ф «Полювання на
Берію»
17:40 «Вікна-Новини»
17:50 Х/ф «Діамантова
рука»
20:00 «Танцюють всі!-4»
22:00 «Вікна-Новини»
22:45 «»Танцюють всі!-4»
Підсумки голосування»
00:55 «Феномен»
02:50 «Вікна-Спорт»
03:00 «Бізнес+»
03:05 Х/ф «Афоня»
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05:05 Погода
05:10 Факти
05:35 Погода
05:40 Козирне життя
06:05 «Поліцейський із
Беверлі Хіллз».
07:55 Битва націй
09:35 Олімпіляпи
10:35 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:00 Квартирне питання
11:55 «Втеча».
14:40 Джентльмени на дачі
15:45 Стоп-10
16:45 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa.
Дайджест
20:00 «Код апокаліпсиса».
22:20 Самозванці
23:10 Наша Russіa
23:50 Останній герой
01:25 «Щит».
03:10 «Ми одна команда».

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 17.05 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35, 13.25, 16.10, 1.15,
5.00 Мультляндія
9.55 Т/с «Інспектор Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30 Сильні світу цього
12.50 Повнота радості життя
13.45 Час відповідей
14.50 Голос Перемоги
19.40, 0.00 Х/ф «Дитячий
світ»
21.00, 23.30 СТН. Тижневик
21.30 Європейська столиця
22.00 Х/ф «Суто англійське
вбивство»
2.00 Муз. програма

04:50 «Наші улюблені
мультфільми: Остров
сокровищ»
05:45 Х/ф «Пригоди
Квентіна Дорварда стрільця королівської
гвардії»
07:30 «Караоке на
Майдані»
08:30 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:40 «Їмо вдома»
09:45 «ВусоЛапоХвіст»
10:20 «Зважені та щасливі»
13:45 «Танцюють всі!-4»
16:50 Х/ф «Діамантова
рука»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:00 «ВусоЛапоХвіст»
23:10 «Х-Фактор.
Революція. Підсумки
голосування»
00:20 «ВусоЛапоХвіст»
01:30 Х/ф «Жіноча логіка»
03:20 «Мобільна скринька»

04:10 Т/с «Ранетки»
04:55 Т/с «Журнал мод»
06:00 Х/ф «Серце Клари»
07:50 Х/ф «Операція
«Літаючий слон»
10:00 Ревізор
11:00 Аферисти
12:00 ТОП-100
13:20 Даєш молодь
14:20 Х/ф «Весільна
лихоманка»
16:15 Х/ф «Казковий
принц»
18:05 Х/ф «Містер Магу»
20:00 М/ф «Шрек
назавжди»
21:55 Х/ф «Дtжа вю»
00:30 Спортрепортер
00:35 Х/ф «Полювання на
відьом»
02:30 Зона ночі
02:35 Він врятував нас від
чуми
02:50 Світ Юрія Дрогобича
03:05 Університети
милосердя

09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «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»
22:50 «Погода в Україні»

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Таємниця - 2:
07:40 «Формула любові»
Нові пригоди на Амазонці»
08:40 «Городок»
08:50 Х/ф «Чарівники»
09:05 «Орел і Решка»
12:00 Оголена красуня
10:00 «Україно, вставай!» 13:00 Т/с «Справжні»
16:00 Т/с «Дорожній
10:40 «Вирваний з
патруль - 10»
натовпу»
17:00 Т/с «У ріки два
11:15 «Найрозумніший»
береги. Продовження»
13:10 «Юрій Ніколаєв.
19:00 Події
Ювілейний вечір»
19:20 Т/с «У ріки два
16:35 Х/ф «Полювання на береги. Продовження»
21:20 Шоу «Хто хоче заміж
піранью»
19:00 «Розсмішити коміка» за мого сина?»
22:35 «Заміж за мого
20:00 «Подробиці»
сина»
20:30 «Вечірній квартал»
23:35 Урочисте відкриття
22:30 «Розбір польотів»
стадіону «Арена Львів»
23:30 Х/ф «Земне ядро»
02:00 Х/ф «Любий Джоне»
03:30 Події
01:55 «Подробиці»
03:50 Х/ф «Чарівники»
02:30 Х/ф «Травень»

06:25 Огляд.
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні.
07:45 «Академія краси з
Ляйсан Утяшевою».
08:20 «Готуємо з Олексієм
Зиміним».
09:55 Кулінарний двобій.
11:00 Квартирне питання.
14:05 Своя гра.
15:20 «Таємнича Росія:
Воронеж. Стародавня
енергія землі?»
16:20 «Очна ставка».
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія.
18:25 Професія репортер.
18:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного».
20:00 «Російські сенсації».
20:55 Ти не повіриш!
21:55 «Останнє слово».
22:50 «Нереальна
політика».

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 Мультфільми
06:30 Х/ф «Лише одна ніч»
08:05 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Олександр
Михайлов. Треба
залишатися чоловіком»
12:20 Т/с «Круїз»
16:20 «Єралаш»
16:55 «Олександр
Зацепsн. «У вогнедишній
лаві кохання...»
18:15 «Розіграш»
19:15 «Великі перегони»
21:00 «Час»
21:15 «Привид опери».
Фінал
22:55 «Прожекторперісхілтон»
23:40 Х/ф «Китайський
сервізъ»

06:00 «Легенди

06:30 «Малята-твійнята»
06:50 «Телепузики»
07:15 «Мультик з
Лунтіком»
07:40 «Малята-твійнята»
08:05 «Байдиківка»
08:35 «Телепузики»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Єралаш»
10:10 «Жіноча ліга»
10:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:05 Т/с «Зайцев +1»
12:30 «ТЕТ 2.0»
13:25 «Бабуни & дідуни»
13:50 Т/с «Беверлі-Гілз
90210. Нове покоління»
15:30 «Єралаш»
15:45 Т/с «Універ»
17:05 Художній фільм «Де
моя тачка, чувак?»
18:30 «Лялечка»
19:25 Т/с «Зайцев+1»
20:40 Т/с «Універ»
22:30 «Бабуни & дідуни»

08:00 Шустер-Lіve
11:25 Формула-1. Гран-прі
Індії. Кваліфікація
12:50 Х/с «Викликаємо
вогонь на себе» 1, 2, 3 с.
16:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єрліга. «Олександрія»
(Олександрія) - «Шахтар»
(Донецьк)
17:45 У перерві: Зелений
коридор
18:50 Світ атома
19:10 Золотий гусак
19:35 Творчий вечір Іво
Бобула «На крилах мрій
моїх»
21:00 Підсумки дня
22:00 Всеукраїнський
фестиваль мистецтв
«Україна - Свята Родина»
1ч.
22:40 Погода
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30 «Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі - 2»
08:15 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:05 «Русалонька»
10:30! «Чіп і Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:55 «Екстрасенси проти
вчених»
12:50 «Чотири весілля»
14:05 «Мисливець на
драконів»
15:45 «Ерагон»
17:35 «Велика різниця
по-українському»
18:30 Мелодрама
«Фатальна схожість»
19:30 ТСН
20:00 Мелодрама
«Фатальна схожість»
22:55 Олексій Серебряков
та Федір Бондарчук у
бойовику «ПіраМММіда»

10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Невідоме про
відомих
12:05 Мультфільми
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій хіт
16:25 М/ф «Троє із
Простоквашино»
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
20:30 24 години Світ
20:50 Оцінки і версії
21:20 Смертельна кухня
22:15 Х/ф «Карусель»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:00 Сильні світу сього

05:20 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

бандитської Одеси»
07:10 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ».
Таємниця відбитків
12:00 «Головний свідок»
12:45 Х/ф «Парадиз»
14:45 Т/с «Павутиння»
19:00 Т/с «Меч»
23:00 Х/ф «Вантаж 200»
00:55 Х/ф «Чорна вдова»
02:40 «Речовий доказ»
04:15 «Правда життя»
05:30 «Уроки тітоньки
Сови»
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09:05 Країна якості
09:30 Хто в домі хазяїн?
10:00 Крок до зірок.
Євробачення
10:45 Феєрія життя
11:25 Формула-1. Гран-прі
Індії
13:25 Караоке для
дорослих
14:05 Атака магії
14:40 Золотий гусак
15:05 Шеф-кухар країни
15:55 Х/с «Викликаємо
вогонь на себе»
17:00 В гостях у Д.
Гордона
19:20 Всеукраїнський
фестиваль мистецтв
«Україна - Свята Родина»
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

07:05 «Принц із НьюЙорка»
08:40 Маріччин кінозал.
Мультфільм
09:05 «Лото-Забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:15 «Незвичайна сім’я»
13:50 «Смакуємо»
14:15 «Алхімія кохання»
15:05 «Я так живу»
15:40 «Фатальна схожість»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Інтерни»
22:15 «10 кроків до
кохання»
23:05 «Світське життя»
00:00 «Секс-місія»
00:50 «Телевізійна служба
новин»
01:35 «Мені не боляче»
03:25 «Я так живу»
03:50 «Незвичайна сім’я»

06:30 Квартирне питання
07:20 Анекдоти поукраїнськи
07:40 «Рюрики».
08:10 «Поліцейський із
Беверлі Хіллз»
10:35 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:25 Стережись
автомобіля
13:25 Спорт
13:35 «Код апокаліпсиса».
16:00 Битва націй
17:40 Наша Russіa.
Дайджест
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa.
Прем’єрний випуск
20:05 Останній герой
21:30 «Міраж».
23:35 «Таксі».
00:45 Голі та смішні
01:35 «Табір».

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 15.55, 1.50, 5.00
Мультляндія
7.50 В 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 звістка
13.30 Актуально — насущно
14.35 Голос Перемоги
16.15 Золота осінь М. Поплавського
17.25, 22.00 Х/ф «Суто англійське вбивство»
18.55, 0.30 Х/ф «Ти моє захоплення, моя мука...»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт. Тижневик
21.25 Світ бізнесу. Підсумки
23.30 Громадська приймальня

05:10 «Наші улюблені
мультфільми: Остров
сокровищ»
06:10 Х/ф «Афоня»
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 «Ця жінка до
мене»
23:15 Х/ф «Аліса
назавжди»
01:25 «Фермер шукає
дружину»
02:55 «Неймовірні історії
кохання»
03:35 Нічний ефір

04:40 Т/с «Ранетки»
06:15 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:35 «Живчик» Старти
09:00 Даєш молодь
09:10 Х/ф «Містер Магу»
11:05 Я - ГЕРОЙ!
13:05 Шоуманія
13:55 Info-шок
15:00 Файна Юкрайна
16:00 М/ф «Налякані до
шрекоти»
16:35 М/ф «Монстри проти
овочів»
17:00 М/ф «Шрек
назавжди»
19:00 Фабрика Зірок-4
22:05 Хто проти
блондинок?
23:15 Х/ф «Занадто крута
для тебе»
01:25 Спортрепортер
01:45 Х/ф «Дзвінок-2»
03:25 Зона ночі

06:00 Боспорське царство
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
11:30 Мультфільми
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:15 Шлях до перемоги
16:30 Невідома Грузія
17:20 Х/ф «Карусель»
19:00 За межею багатства
20:00 Зелена варта
20:25 Невідоме про
відомих
21:20 Х/ф «Не стріляйте у
білих лебедів»
00:00 Таємниці долі

04:20 Т/с «БратиДетективи»
05:50 «Найрозумніший»
07:25 М/с «Вінкс»
08:20 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:30 «Це моя дитина»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою й Галкіним»
10:35 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
11:25 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
12:25 «Розсмішити коміка»
13:25 Х/ф «Московський
жиголо»
15:50 «Вечірній квартал»
17:50 Т/с «Відображення»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Т/с «Відображення»
23:05 Д/ф «Нострадамус шарлатан чи пророк?»
01:05 «Подробиці тижня»
01:55 Х/ф «Н

06:15 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Король Ральф»
09:15 Ласкаво просимо
10:15 «Хто хоче заміж за
мого сина?»
12:00 «Заміж за мого
сина»
13:00 Т/с «У ріки два
береги. Продовження»
17:00 Т/с «Дорожній
патруль - 10»
18:00 Т/с «Справжні»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Справжні»
21:30 Шоу «Хвилина на
перемогу»
22:30 Футбольний вік-енд
23:55 Т/с «Втеча»
02:00 Х/ф «Хлоя»
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф «Король Ральф»
05:30 Срібний апельсин

07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні.
07:15 «Російське лото».
07:45 Їхні вдачі.
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Перша передача».
09:55 «Розлучення поросійськи».
11:00 «Дачна відповідь».
12:20, 02:05 Т/с «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».
20:55 «Микола Басков.
Моя сповідь».
21:55 «НТВшники».
23:00 Х/ф «Зворотна тяга».

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії та лиходії»
06:35 Х/ф «Фіктивний
шлюб»
07:45 «Смак»
08:25 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 Т/с «Круїз»
16:20 «Брюнетки проти
білявок»
17:30 «Єралаш»
17:45 «Хвилина слави. Мрії
здійснюються!»
19:35 «Спеціальне
завдання»
21:00 «Час».
22:00 «Велика різниця»
23:05 Х/ф «Не треба
журитися»
00:55 Х/ф «Давай
одружимося»
02:15 Х/ф «Лінія смерті»
04:00 «Модний вирок»

06:00 «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
Стінові бетонні блоки
190х190x390 — 6,99 грн, 1 м3 — 496 грн
(гараж, будинок), 90х190х390 — 4,99 грн,
1 м2 — 59,88 грн (паркан).
Доставка, знижки, супровід.
Тел: (093) 751-14-37, м. Вишгород, вул. Київська, 10.

Потрібен прибиральник з комплексного прибирання,
оклад — 1938,00 грн (премія).
Прибиральник вулиць, оклад — 2 000,00 грн (премія)
Слюсар-сантехнік, оклад — 2 140,00 грн (премія)
Столяр, оклад — 1 938,00 грн (премія)
Тесляр, оклад — 2 000,00 грн (премія)
Покрівельник, оклад — 2 400,00 грн (премія)
По довідки звертатись у відділ кадрів за адресою: м.
Вишгород, вул. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85
Вважати недійсною втрачену книгу обліку доходів і витрат ФОП Немерченко Т. В. № 2900 від 12.03.2001 р.
Державна податкова інспекція у Вишгородському районі оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
— головного державного податкового ревізора — інспектора відділу погашення прострочених податкових
зобов’язань;
— старшого державного податкового інспектора сектору
адміністрування майнових податків;
— головного державного податкового ревізора — інспектора відділу адміністрування податку на прибуток;
— старшого державного податкового ревізора — інспектора відділу погашення прострочених податкових
зобов’язань;
— головного державного податкового ревізора — інспектора;
— старшого державного податкового інспектора.
Вимоги до конкурсантів: освіта вища економічна, стаж роботи за фахом не менше 3-ох років, вільне володіння українською мовою, комп’ютером. Звертатись до відділу персоналу за адресою: м. Вишгород, пр-т. Шевченка, 1-а, кім. 15,
тел: (04596) 5-10-16.

Вітаємо
Сьогодні, у суботу 22
жовтня, відзначає свої
перші 12 років
Євген БІЛИК!
Наш улюблений онучок,
синочок і племінничок, мов
сонечко, зігріває нас. Женя
— чуйний і уважний до
старших, вірний друг і веселий однокласник, гарний
помічник вдома.
Любому Євгену!
Такий Євген — це просто диво.
Хай все складається щасливо,
Дарує втіху і розраду,
Міцну опору і пораду.
Розумний, чуйний і вродливий,
Будь, Женечко, завжди щасливий.
Вершин у дружбі і навчанні,
Аби здійснились всі бажання!
Батьки, бабусі й дідусі, тітонька Олена
Вітаємо з ювілеєм
Лілію Артурівну
РУДЕНКО
Щоб серце твоє
зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі
панувало добро,
Краси і наснаги,
здоров’я без ліку
І довгого-довгого
щедрого віку.
Чоловік, діти, онуки
Від душі поздоровляю з 80-річчям
віддану подругу, чудову жінку
Антоніну Макарівну СЕВАСТЬЯНОВУ!
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
І грає здоров’я, як добре вино.
Тож будь ти щаслива, на радість багата,
Життя бережи, бо єдине воно.
Валентина Кобренюк

09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Кухня гурмана»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Палата»
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»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»
23:00 «Київський час»
23:20 «Бізнес-час»

05:40 «ТЕТ 2.0»
06:30 «Малята-твійнята»
06:50 «Телепузики»
07:10 Т/с «Павутиння»
07:15 «Мультик з
11:30 «Легенди карного
Лунтіком»
07:40 «Малята-твійнята»
розшуку». Опустити всіх
08:05 «Байдиківка»
вождів
08:35 «Телепузики»
12:00 «Агенти впливу»
09:00 «Мультик з
12:45 «Моя країна»
Лунтіком»
13:10 «Найкращі бої братів 09:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
Кличків»
10:35 Т/с «Універ»
14:45 Т/с «Меч»
11:05 «Де моя тачка,
19:00 Х/ф «Скайлайн»
чувак?»
12:30 «Лялечка»
20:50 Х/ф «Баал - бог
13:25 «Це любов»
шторму»
13:50 Т/с «Беверлі-Гілз
22:45 Х/ф «Зараження»
90210. Нове покоління»
00:35 Х/ф «Скайлайн»
15:30 «Єралаш»
15:40 Т/с «Універ»
02:10 «Речовий доказ»
17:00 «Прогулянка»
03:15 «Агенти впливу»
18:30 «10 бажань»
04:20 «Правда життя»
19:25 Т/с «Зайцев+1»
05:40 «Уроки тітоньки
20:45 Т/с «Універ»
22:30 «Це любов»
Сови»
бандитської Одеси»

Безкоштовні оголошення
ІНШЕ
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ, гіпсокартон,
ламінат та ін. Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Ремонт, встановлення,
Сантехнічні, зварювальні
перетяжка дверей,
роботи, електрика,
шпалери, відкоси.
ламінат, вагонка.
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40
НАЙМУ

доглядачку. Оплата за домовленістю.
Тел: 5-17-15

Цікавинки

Людство у цифрах
Якщо скоротити все людство до селища, у якому
всього сто мешканців, беручи до уваги всі пропорційні
співвідношення, ось як виглядатиме його населення:
57 азіатів, 21 європеєць, 14 американців (північних та
південних), 8 африканців; 52 будуть жінками, 48 — чоловіками, 70 — темношкірі; шість осіб володітимуть 59
% усіх світових багатств і всі шість будуть мешканцями
США; у 80 не буде нормальних житлових умов; 70 —
будуть неписьменні, 50 — недоїдатимуть; одна людина помре; в одного буде комп›ютер, і тільки одна особа
матиме вищу освіту.
Подивіться на світ з цієї точки зору — зрозумієте, що потреба в солідарності, розумінні, терпимості, освіті дуже висока.
* Якщо сьогодні вранці ви прокинулись здоровим — ви
щасливіші, ніж один мільйон людей, які не доживуть до наступного тижня.
* Якщо ви ніколи не переживали війни, самотності
ув’язнення, агонії, катувань і голоду — ви щасливіші, ніж
500 мільйонів людей.
* Якщо ви можете піти в церкву без страху і загрози
ув’язнення чи смерті — ви щасливіші, ніж три мільярди тих,
хто цього не може вільно зробити.
* Якщо у вашому холодильнику є їжа, ви одягнені, у вас є
дах над головою та постіль — ви багатші, ніж 75 % людей у
цьому світі.
* Якщо ви читаєте цей текст — ви щасливіші вдвічі, тому
що: по-перше — хтось подумав про вас, а по-друге — ви
не належите до двох мільярдів людей, які не вміють читати.

Вишгород

Галопом по Європах
Перш ніж потрапити до Італії,
наша група туристів побувала в
Угорщині, Франції, Монако, МонтеКарло. Я практично не випускав з
рук фотокамери. Вражала не тільки
архітектура споруд, музеї та величні храми, а й дружнє ставлення в цих
країнах до подорожуючих, щирі посмішки на наші іноді недолугі запитання. Адже французьку, англійську
мову знали лише деякі з нас. Тому
спілкувались здебільшого поглядами, жестами. І розуміли один одного.
Андрій СОРОКІН, вишгородець
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Але найбільше вразила Венеція.
Фахівці передбачають, що колись вона
щезне з обличчя землі – щороку місто
опускається у воду на 2,5 см. І, можливо, наші нащадки не побачать цієї краси,
не поплавають на гондолі, не відчують
потужної енергетики п’ятикупольного
собору святого Марка, не потримають
у руках голубів – ніде більше я не бачив
такої величезної зграї майже ручних

Подорожі
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Венеція — місто на 122 островах
пташок, що довірливо сідають на плечі,
на голову, чим радують і старих, і малих.
Кажуть, що колись дружині дожа
привезли голубів з острова Крит, і відтоді вони розплодилися так, що у сутінках здається – ніби на площу Святого
Марка напнули величезну рухливу темну ковдру.
Туристи люблять цих птахів. Охоче
фотографуються з ними, навіть цілуються. Здається, що й їм це подобається.
Але не тільки голуби – окраса площі
св. Марка. Сама вона вражає розмірами – 175 метрів завдовжки і 82 метри
завширшки – в минулому була політичним центром Венеціанської Республіки
і нині – візитна картка міста в ажурному
мереживі чудових споруд у стилі Ренесансу.
Перед собором святого Марка розташована вежа Кампаніеле висотою 99
метрів. Колись вона слугувала за дзвіницю і маяк для кораблів, що поверталися з далекого плавання. У 1902 році
завалилась від старості. Згодом венеціанці повернули їй попередню велич.
Ще одна – Годинникова вежа – показує не тільки час, а й фази місяця, рух
сонця відносно знаків зодіаку і навіть

пори року. Над циферблатом – скульптура Мадонни, внизу – лев св. Марка
– символ Венеції.
Собор св. Марка взагалі – витвір
мистецтва, прикрашений мозаїкою на
теми Старого і Нового завітів. Підлогу
храму викладено мармуровим кахлем.
Фасади прикрашені мозаїкою, скульптурами, колонами та різьбою. Тут є
святиня – Золотий вівтар, привезений у
Венецію з Константинополя.
І всюди – туристи… Серед них не
проштовхнутися. Підраховано, що на
одного мешканця Венеції припадає 170
туристів.
Дехто спеціально приїздить сюди на
карнавал, який щороку відбувається в
один і той же час, – з 6 по 16 лютого. На
вулиці виходять фокусники, жонглери,
акробати, люди у костюмах гвардійців,
вампірів, архангелів, амазонок, звіздарів. Чи не тому у місті чимало магазинчиків, де продають маски? Вони не тільки обов’язковий атрибут карнавалу, а й
відмінний сувенір на пам’ять про це чудове місто-музей під відкритим небом в
оточенні 160 каналів.
Вирізнились венеціанці і нумерацією
будинків – не по вулицях, а по островах,

і не в арифметичному порядку, а чотиризначними цифрами. Та жителі легко
можуть знайти одне одного.
Основний транспорт у місті – річковий трамвай. Є річкове таксі. А для туристів – 10-метрова, у вигляді півмісяця, гондола.
Кожний турист прагне на власні очі
подивитись на творіння видатних італійських художників – Тіціана, Веронезе,
Тінторетто, Т’єполо. Вони збереглися
на стінах багатьох будівель. Чим не галерея під відкритим небом?
Колись Венеція була великою морською державою, але могутність та
економіку її підірвала Туреччина. Майже три століття Венеція воювала з нею,
поки не була окупована військами Наполеона. Потім її приєднали до Австрії.
І тільки 1866 року Венеція увійшла до
складу Італійського королівства.
Подорожі по світу допомагають нам
краще пізнавати одне одного, поповнюють географічні та історичні знання,
збагачують національними традиціями
інших народів, розширюють світогляд,
приводять до думки, що всі ми з однієї
колиски, яка зветься Землею. І небо у
нас на всіх одне.
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Вишгород

Фестиваль-конкурс «Вишгородська Покрова»

ЖИВИЙ звук з НАРОДНОГО джерела

Камернийхор «Криниця» (Київський будинок вчених)

Чоловічий народний хор «Чумаки»

Майстер-клас від «Золотих ручок» (ВМЦХЕТУМ «Джерело»)

«Деснянські зорі» з Вищої Дубечні

(Початок на стор. 1)
Результати співочих змагань
Академічний спів
Грамоту за участь у фестивалі отримали «Промінчики» (Вишгород).
Дипломи переможця за ІІ місце —
«Сузір’я» (Боярка) і «Радуниця» (Львів).
Перше місце поділили між собою
хор Димерської дитячої музичної школи
та «Аніма» (Київ).
Народний спів
Третє місце посів народний вокальний ансамбль «Журавка» (с. Дружне
Бородянського району Київської області). Друге чесно поділили народний
фольклорний автентичний колектив
«Злагода» (с. Мирне Бобровицького
району Чернігівської області) та чоловічий народний хор «Чумаки» (м. Київ).
Перше по праву зайняли народний
художній
фольклорно-етнографічний
колектив «Вербиченька» (смт Нова Водолага Харківської області) та народний аматорський колектив «Льонок» (с.
Луб’янка Васильківського району Київської області).
Організатори фестивалю щиро дякували — почесному журі — за професійність і компетентність, а журі — хору
«Коралі» в особі п. Лесі Потіцької та
Вишгородській міській раді — за відродження прекрасних народних традицій. А юні співаки піднесли паляницю на

рушнику.
Всі переможці, бо кожен колектив —
талант, тож грамоти та премії від Вишгородського міського голови отримали
«Смерічка», «Перлинки», «Деснянські
зорі», «Криниця»...
***
Другого дня музичний фестиваль
вирував біля БК «Енергетик».
Музика (андеграундовий гурт «Гайдамаки»), столи з майстер-класами
(майстрині творчого об’єднання «Світлиця», керівник Світлана Жовтобрюх):
декупаж, декоративні тарелі, підставки
дерев’яні та скляні, обернені на витвір
мистецтва; бісероплетіння та в’язані
гачком іграшки; шалі; біжутерія з бісера). Гурток «Золоті ручки» (керівник
Олена Кольвах) навчав робити лялькумотанку і вузлову ляльку.
Фігурки з овочів, капустяне личко,
їжачок з каштанів, шиті з тканини яблука і груші (до речі, викройки є у другому випуску журнала «Все о рукоделии»
— із статтями та майстер-класами
вишгородських майстринь), фетрова,
наче жива, ворона, осінні композиції,
гарбузяні Дід і Баба від «Джерела» та
дошкільних навчальних закладів міста
«Ластівка», «Сонечко», «Чебурашка»,
«Золотий ключик» — подяки міського
голови Віктора Решетняка та грамоти
Вишгородської міськради по праву діс-

талися дорослим і юним майстрам.
Родини, що прийшли на свято, грали в різні ігри, ласували рибною юшкою
з величезного казана, гарбузовою кашею, заїдали гарячий чай пиріжками.
Про пісні, що лунали із сцени «Енер-

гетика», годі й розказувати — на такі
концерти треба приходити і чути все на
власні вуха. Всією Україною, тому що
вишгородці не сумніваються — наступний, четвертий фестиваль буде Всеукраїнським.

Організатори

тор Решетняк, секретар міськради
Марія Решетнікова, заступник міського голови Олександр Ростовцев,
гуманітарний і організаційний відділи присвятили чимало часу і зусиль
для того, щоб усе відбулося чітко.
Неабияку ініціативу виявив хор «Коралі»: скласти перелік учасників, не
один раз їм зателефонувати — це
копітка робота. Найактивнішу участь
у фестивалі взяла методист обласного центру народної творчості Ніна
Михайлишин: зустрічала колективи
з інших міст, навіть викликала швидку допомогу, коли одній із керівниць
співочих гуртів стало зле.
Окремо слід згадати парохію
собору: чиста, заквітчана територія навкруги храму, акуратно складені дрова, доброзичливий прийом. Тож недарма Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк
подякував за 20-річне згуртування
парохії о. Сергію Прудку, що відслужив свою останню літургію (йде
на іншу посаду).

Вишгородська міська рада, громада собору Вишгородської Богородиці Української греко-католицької церкви, хор «Коралі», міський
Центр творчості «Джерело» — подбали про три намети, де колективи,
що не вмістилися у церкві св. Андрія
Первозваного (підвальна частина
собору Вишгородської Богородиці)
могли переодягтися і навіть провести репетиції, про півтисячі порцій козацького кулешу, стільки ж
— гарячого чаю з печивом (готував
і подавав із солдатської кухні друг
міста — спецпідрозділ «Барс» за
кошти, перераховані міськрадою),
про лави, стільці, звукову апаратуру і колонки-підсилювачі. Міськрада
оплатила проживання в готелі іногородніх учасників конкурсу, частину
взяли до себе батьки «Кораликів»
і парохіяни собору Вишгородської
Богородиці.
Особисто мер Вишгорода Вік-

Спонсори
Традиційний спонсор міських свят і заходів — Спілка
підприємців Вишгородщини (СПВ), яка, до речі, представлена у міській раді 11 найактивнішими спілчанами (найбільша фракція).
Цього року на другий день Вишгородської Покрови
Спілка взяла на себе частування: у фірмовому наметі СПВ
— справжня солдатська каша, духмяні пиріжки, гарячий чай
зігріли та підживили глядачів і слухачів. Учасники свята відзначили, що було смачно і дуже приємно — у Вишгороді так
подбали про справді народних артистів, як мало деінде.
Тисячу порцій неперевершеної рибної юшки підготував
ФОП Ю. Таранов. Про призи та рекламу подбали ФОП Г.
Струк, Ю. Линник, ТОВ «Малліс».

КОЛО жінки

Вишгород
Жіночі справи
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10 років Фонду допомоги

Вишгородська міжрайонна виконавча дирекція Київського обласного відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати
працездатності обслуговує біля
шести тисяч страхувальників, що
мешкають у трьох районах, — Вишгородському, Іванківському та Поліському, а також підприємства,
що працюють на Чорнобильській
атомній електростанції. Загалом на
всіх підприємствах трудиться понад
30 000 осіб.
Людмила БОНДАРЧУК,
директор Вишгородської міжрайонної
виконавчої дирекції Київського
обласного відділення Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності

Непростими були етапи становлення дирекції. Багато сил і вміння доклала
для її створення Валентина Єщенко —
перший директор, депутат Верховної
Ради першого скликання. Вона і добирала кадри, готувала приміщення.
Бути першопрохідцями — завжди
складно. На період формування дирекції допомога на народження та по
догляду за дитиною в Іванківському та
Поліському районах не виплачувалась
упродовж 3-х років. Завдяки зусиллям
Валентини Миколаївни та колективу
вдалося погасити цю заборгованість
протягом року, що сприяло зростанню
авторитету Фонду.
Обсяг роботи дирекції — виплата
допомоги працюючим у разі їх хвороби (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим
членом сім’ї); вагітності та пологів; надання послуг із санаторно-курортного
лікування та оздоровлення застрахованих осіб; оздоровлення дітей; часткова компенсація витрат, пов’язаних
із смертю працюючої особи; новорічні
подарунки для дітей застрахованих
осіб та інші соціальні послуги. До 2007
року Фонд виплачував допомогу на народження дитини та по догляду за дитиною до трьох років.
Разом із В. М. Єщенко до дирекції
прийшли досвідчені працівники: В. І.
Кравченко, Л. С. Рутенко, Н. М. Кирпач,
Л. Г. Чорнобривець, А. І. Брузель, О. В.
Іващенко, А. Г. Петровська.
Саме вони організовували роботу
дирекції, вивчали законодавчі акти у
сфері соціального страхування (які постійно змінювалися), доносили їх зміст
до страхувальників та запроваджували
до виконання.
Зараз у дирекції працює дев’ять
спеціалістів. Із введенням в дію Закону
України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне

Вони були першими. Крайня праворуч — Валентина Єщенко
страхування” збільшилося навантаження на кожного, тепер всі листки
непрацездатності фінансуються через
нашу дирекцію. За 9 місяців цього року
за 2000 заявок-розрахунків страхувальників сплачено 10,5 млн грн.
А це — щоденна копітка робота колективу, до якого за ці роки увійшли
головний бухгалтер К. М. Колногуз, завідуюча відділом соціальних виплат Л.
П. Лісовенко, головний спеціаліст Є. В.
Бібко, спеціаліст О. М. Лозенко.
Фонд не тільки оплачує листки непрацездатності, а багато уваги приділяє оздоровленню застрахованих
осіб — фінансує реабілітаційні путівки,
які видають лікувальні заклади; за заявками страхувальників розподіляє
путівки до санаторіїв України (до речі,
вже час терміново подавати заявки на
путівки на 2012 рік).
Велика увага приділяється літньому
оздоровленню дітей: Фонд частково
оплачує дитячі путівки. І як завжди, до
Нового року готуємо дітям застрахованих осіб подарунки. Чекаємо заявок від
страхувальників на виділення подарунків для дітей до 14 років.
І принагідно хочу нагадати бухгалтерам підприємств — не забувайте
здавати до 20 числа кожного місяця
звіти, якщо ви користувалися нашими коштами. Адже з 1 січня 2011 року
за нездачу звіту до Фонду введено
штрафні санкції.
Робота в соціальній сфері складна і цікава. Той, хто працює з людьми,
має володіти даром передбачення,
бути компетентним, мати високий рівень культури, моралі, організаторські
якості. А це неможливо без постійної
роботи над собою. Сучасні вимоги закликають оперативно реагувати на всі
зміни, що відбуваються в суспільстві.

Працівники Фонду у хвилину відпочинку

Ми постійно вчимося самі, проводимо
семінари для голів комісій та бухгалтерів, намагаємось допомогти кожному,
хто звернувся до нас.
Напередодні нашого професійного свята — Дня працівника соціальної
сфери, яке відзначається у першу неділю листопада, хочу привітати голів
комісій із соціальних питань та бухгалтерів підприємств, які є своєрідним
місточком між нами та застрахованими особами; подякувати їм за наполегливу роботу, яку вони здійснюють
на громадських засадах, а також всіх,
хто присвятив себе служінню людям та
працює на їх благо, ветеранам соціальної служби, які вже перебувають на заслуженому відпочинку; колегам на всіх
ділянках соціальної сфери.

Людмила Бондарчук
Нехай краплини долі золотої
Впадуть дощами вдячності й уваги.
Бажаю всім наснаги і здоров’я,
Від Бога — щастя, від людей —
поваги!
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Ліра
Приморозок
Іван ГОНЧАР,
с. Гаврилівка
Приморозок з вітром осіннім
Вночі в наш край примандрував,
Краплини крижані у іній
По всій землі порозкидав
Та зійшло сонце із-за гаю,
Йому сказало: «Не хвались,
Я всіх їх зараз познімаю
І понесу в небесну вись..
Тобі, небоже, нести рано
Ще у природу свою суть.
А подивись, як полум’яно
Айстри в гориччику цвітуть».
Соромно приморозку стало
І зник швиденько він кудись,
А сонце променями грало,
І роси танцювали скрізь.
***
Світанок
Світає. Сонце незабаром
Знову з-за обрію зійде,
Огорне простір в диво-чари,
Скрізь візерунки покладе.
Стрімчасто промені навколо
Розкинуть світло і тепло,
Радо засяють видноколи,
Засрібить росами зело.
Нести ласкаво у світ буде
Краси безмежну благодать.
Ой, так я хочу, щоб всі люди
Змогли як більше її взять.
***
Олена РОГОВЕНКО
Жовтень
Вбралися дерева в жовте і червоне,
Сонечко жовтневе встало трохи сонне.
Глянувши на місто,
сонечко всміхнулось,
В листячко барвисте радо загорнулось.
Затремтіли віти, дерево зітхнуло,
На яскраві квіти сонечко стрибнуло...
Листячко злетіло в сяйві золотому,
Квіточку зустріло, — і відчуло втому.
Жовте і червоне, листячко тьмяніє,
Сонечко жовтневе світить та не гріє...
Осіннє свято
Осінь святкове вбрання одягає,
Щедро дарунками нас пригощає,
Дякує людям за працю завзяту,
Щиро запрошує діток на свято.
Осінь-красуню малята вітають,
Вірші, пісні і таночки вивчають,
І працювати навчаються діти,
Землю свою берегти і любити.
Добра наука
Бабуся запросила онуків до села,
І молочка здоїла, і хліба напекла...
З матусею і татом пішли ми на город,
Взяли сапу й лопату,
великий бутерброд.
Весь день ми працювали —
аж вечір у дворі —
Батькам допомагали маленькі трударі.
Зібрали ми докупи картоплю, бурячок,
Капусту і морквицю,
цибульку, часничок,
Квасольку, помідорчик
і перець запашний, —
І ось вам, друзі, борщик,
духмяний і смачний.
Родина працьовита —
сусіди гомонять —
Разом стають робити,
разом і борщ їдять.
Від діда до онука в нас ледарів нема,
Стає така наука в пригоді недарма.
Дощик
Срібним дощиком ранок умився —
Це з хмаринкою вітер зустрівся.
По доріжках краплинки стрибають
І в калюжах осінніх зникають.
Парасольки мерщій відкривайте,
В чобітках по калюжах стрибайте...
Срібний дощик веселим малятам
Не завадить про осінь співати!
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22 жовтня

Теніс

Найсильніший —
учень гімназії
«Інтелект»
Минулого тижня завершилася змагання з
настільного тенісу серед
гравців середньої вікової групи Вишгородської
міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) на
призи відкриття спортивного сезону й нового
навчального року.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ

15 представників малої
ракетки змагалися за коловою системою, тобто
кожний юний спортсмен
зіграв із 14-ма суперниками.
У підсумку — найсильнішим серед усіх учасників
виявився учень гімназії
«Інтелект» Абу-Хадід Валід, який не програв жодної зустрічі. Другою була
учениця
спеціалізованої
школи «Сузір’я» Поліна
Проценко (12 перемог),
на третьому місці іще один
представник «Інтелекту»
Андрій Брехт (11 перемог).
Спеціальним
заохочувальним призом було
відзначено й Аню Мартиненко, яка хоч і посіла
останнє 15 місце, не вигравши жодної зустрічі, та
сподобалася насамперед
глядачам своїм рішучим
настроєм досягти успіхів у
майбутньому.
Попереду у гравців настільного тенісу участь у
районних та обласних змаганнях.

Спосіб життя

2011 року

Вишгород

З рентгенівським прицілом
Через два дні у Андрія Івановича Хомяка — завідуючого рентгенологічним
відділенням Вишгородської центральної
районної лікарні, лікаря вищої категорії
— ювілей. Із своїх 60-ти чверть віку працює він у районній лікарні, з того часу, як
її відкрили. Тут же, на першому поверсі
другого крила будівлі, лікує «сердечників» його дружина — лікар-кардіолог вищої категорії Катерина Петрівна.
Марта КВІТКА
ФОТО автора

До Вишгорода Андрій Іванович потрапив після закінчення клінічної ординатури
Київської академії післядипломної освіти
лікарів ім. Шупика.
Полтавський хлопець (як сам він жартує, «полтавська галушка») закінчив Чернівецький медичний інститут за фахом
«лікарська справа» і вже у столиці вчився
і працював на кафедрі рентгенології Київської обласної лікарні. Ця професія і стала
його покликанням на все життя.
Працює лікар і невеличкий колектив
відділення (13 фахівців) у небезпечному
оточенні апаратів, які здатні точно розшифрувати найменші затемнення у легенях, шлунку, кишківнику. До речі, Андрій
Іванович – один із небагатьох спеціалістів
на Київщині, хто робить рентгеноскопію
шлунку та кишечника.
Високоточних, якісних апаратів обмаль. У даний час два старих через постійні поламки та фізичну зношеність належить
списати – це питання вирішуватиме сесія
районної ради.
І є можливість придбати техніку нового
покоління. Ось тільки коштує вона надто
дорого. Андрій Іванович сподівається на
голову райдержадміністрації Олександра
Приходька, завдяки якому у відділенні
зроблено ремонт і встановлено таку вкрай
необхідну вентиляцію.
Вийшов з ладу і флюорограф. Щотижня, по середах, працює пересувний з
Боярського тубдиспансеру — результати
обстежень привозять пізніше. Звісно, це
незручно. Але будь-яка техніка, як і людина, хворіє, і допомогти їй може лише фахівець.
Щодо флюорографії як напрямку рентгенології, то у Андрія Івановича є власна
думка, яка не збігається з думкою більшості. Нещодавно у відділенні побували фахівці з Естонії разом із вишгородським мером

Дім. Сад. Город
Батьківщина гарбуза — Мексика,
де ще за 3 тисячі років до нової ери
вживали цей овоч.
На столі українців він теж у пошані.
І не тільки у вигляді гарбузової пшоняної каші. З нього можна приготували
безліч корисних страв.
Чим же приваблює гарбуз? За вмістом каротину він вп’ятеро перевищує
моркву, тому дуже корисний для людей
з порушеннями зору. Містить вітаміни,
жири, білки та вуглеводи. Багатий на целюлозу, глюкозу, мінеральні речовини,
мікроелементи, калій, кальцій, залізо.
Вітамін В6, що міститься у цьому овочі, відіграє велику роль у процесі кровотворення. М’якуш і сік мають послаблюючу і сечогінну дію, сприяють виведенню
з організму солі і води, не псуючи при
цьому ниркову тканину.
Лікарі рекомендують обов’язково
включати в раціон страви з гарбуза для
профілактики гострих і хронічних нефритів, пієлонефритів.
Надзвичайно корисний гарбуз для
людей із захворюваннями серцево-судинної системи, гіпертонії. Майбутнім
мамам гарбуз рекомендується як протиблювотний засіб.

Віктором Решетняком і про флюорограф
сказали, що це – вчорашній день і що в їхній країні такої діагностичної техніки тепер
немає. А от мамограф американського
виробництва, встановлений тут два роки
тому, викликав жвавий інтерес гостей.
В Україні зареєстровано 19 900 жінок,
хворих на рак молочної залози третього
ступеню. Кожна п’ята жінка помирає, бо
пізно звертається по допомогу. Хворіють
же жінки здебільшого після 50 років.
Подібна картина й у нашому районі. Є
спеціальний сучасний апарат, який виявляє пухлини на ранній стадії. Тільки жінки поки що недбало ставляться до свого
здоров’я. Андрій Іванович радить перевіритися кожній, бо для нього, як лікаря,
нічого немає жахливішого за смерть, особливо передчасну.
Відділення працює цілодобово, з перевантаженням. Замість 15 пацієнтів за зміну
приймають по 60. І кожному потрібно не
тільки зробити знімок, а й описати його. У
складних випадках завідуючого викликають на термінові обстеження.
Чого тут тільки не трапляється! Хтось
проковтнув залізну кульку чи голку, розпоров цвяхом ногу, невдало впав, пошкодивши хребет або голову — до найменших
деталей стан організму може прояснити

Сусіди

рентгенівський знімок, без
якого хірург не стане за
операційний стіл (це наче
офіційний дозвіл для подальших дій професіоналів).
Андрій Іванович і всі
працівники
відділення
працюють за списком № 1
– тобто, як шахтарі, в особливо небезпечному оточенні, і не вісім, а п’ять годин на добу. За це їм треба
видавати
безкоштовно
молоко, враховувати шкідливість.
Відпустка
триває 41
день. Молока немає через
фінансову скруту в медицині, але 15 відсотків за
шкідливість доплачують і
відпустку відгулюють, як і
належить.
Це добре. Але є інший
бік медалі. Ординаторська
розташована в якомусь
темному закутку, спасибі,
що колись Віктор Решетняк подарував диван — на ньому відпочивають медсестри, лікарі, адже більшість
працівників відділення живуть у навколишніх селах, чергують часто вночі. В цій же
кімнаті обідають, п’ють чай.
Напружена робота згуртувала колектив. А тон завдає завідуючий. Стрімкий,
худорлявий, з очима, що пронизують, наче
рентген, навіть скрізь окуляри, Андрій Іванович не виглядає на свої шістдесят.
Про таких, як він, кажуть — веде здоровий спосіб життя. Чаркою не зловживає,
любить ходити пішки, хоча має автомашину. Обожнює музику, особливо акордеон
— у дитинстві навчався у музичній школі.
Небайдужий до театральних вистав, які час
від часу відвідує разом із дружиною.
Подружжя виховало двох синів. Обидва
закінчили Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. Молодший Віктор
— механіко-математичний факультет, але
здобув і другу професію (програміста), яка
сьогодні особливо актуальна. Старший
Олександр — юрист. Поки що не одружені.
У кожного в цьому житті свій шлях. Своя
віра. Свої переконання. Андрій Іванович
впевнений, що є на світі вища сила. Але
після цих слів додає: «Бога взивай, а сам
рук докладай».

Гарбуз — кладезь здоров’я
Стейки з гарбуза
У великій мисці змішати борошно з
усіма пряностями і ретельно перемішати. Дати постояти 10 хвилин.
Приготувати соус. Твердий сир розтопити на повільному вогні. Додати
вершки, перемішати і проварити п’ять
хвилин. Додати подрібнені часник і цибулю, посолити. Зняти з вогню і залишити у
темному місці.
Розігріти олію. Обсмажити гарбузові
стейки по 2 хв. з кожного боку. Подавати
з соусом.
Продукти: 6 кусків гарбуза завтовшки
1,5 см, борошно – 100 г, молота паприка чілі —0,5 ч. л, трішки білого молотого
перцю, насіння коріандру, сіль, олія – 3
ст. л.
Для соусу: 200 г плавленого сиру, 100
мл вершків жирністю 20%, цибуля зелена – 1 пучок, часник.
Гарбуз, запечений з м’ясним фаршем і томатами
Гарбуз, очищений від насіння і шкіри,
нарізати тонкими шматочками (5-7 мм),
скласти у велику миску, посолити, поперчити і перемішати. Викласти у форму
для запікання.
Приготувати томатний соус. Томати

нарізати кубиками. У сковорідку налити
трохи олії, викласти томати, поперчити і
посолити. Довести до кипіння, зменшити
вогонь і готувати 10-15 хв., періодично
помішуючи, поки не випариться зайва
волога і соус почне густіти. Додати до
нього за смаком цукор, сіль, перемішати
і зняти з вогню.
Цибулю та часник очистити і дрібно
посікти, обсмажити до м’якості (часник
наприкінці обсмажування). Викласти
фарш, розминаючи його виделкою, посолити за смаком, додати шматочок
вершкового масла, цибулю, томатний
соус і перемішати. Влити бульйон. Викласти на шматочки гарбуза м’ясний
фарш і розрівняти поверхню. Запікати
45 хв. при температурі 180 градусів. За
п’ять хвилин до готовності посипати тертим сиром.
Фарширований гарбуз
Розігріти духовку до 200 градусів.
Гарбуз вимити, загорнути у фольгу і запікати 40 хвилин. Дати потім застигнути,
духовку не виключати.
Ізюм, курагу і чорнослив помити,
скласти у миску і залити окропом. Дати
настоятися 20 хв. Відкинути на дуршлаг.
Курагу і чорнослив нарізати невеличкими

шматочками.
Пшоно промити кілька разів, посолити і зварити до повного випаровування
рідини.
Цибулю і моркву очистити, нарізати
соломкою, обсмажити.
З обох боків гарбуза зрізати верхівку.
Охайно вийняти м’якуш.
Змішати пшоно з сухофруктами, цибулею та морквою. Нафаршувати гарбуз.
Зверху покласти вершкове масло. Закрити верхівками і повернути у духовку
на сім хвилин.

Людина

Вишгород
Депутатські будні

В гостях

До 69-ої річниці створення
Української Повстанської Армії
(УПА) депутати вишгородських
міської і районної рад (Юрій Левченко, Вадим Кудовбенко та автор
цього допису) відвідали 90-літнього ветерана УПА Давида Бадуна, що мешкає в Нових Петрівцях.
Вони привітали героя зі святом і
вручили матеріальну допомогу.
Юрій ГОРОДИСЬКИЙ,
депутат міської ради
ФОТО надане автором

Давид Степанович Бадун народився 1921 року на Тернопільщині. Із
1940 року як член Організації українських націоналістів (ОУН) вів підпільну діяльність, спрямовану спочатку
проти червоних, а потім і нацистських
окупантів.
Із жовтня 1942 року — вояк УПА
на псевдо «Ворон». Брав участь у чисельних боях та диверсійних діях проти німців. У 1944 році боївка Давида
Бадуна опинилася за лінією фронту та
натрапила на загороджувальний загін
НКВС.
«Був у таборі на Уралі, потім забрали у Казахстан — на мідних шахтах працювати. Там пробув до 1950го року, — розповів упівець. — Потім
мене вислали в Красноярський край,
де я знайшов свою другу половинку –
доньку репресованих росіян Олену».
У 1952-му Давида Бадуна звільнили з табору, проте до України повернутися не дозволяли. До 1962 року

у героя
він працював на будівництві Красноярської ГЕС, далі його перевели на
Київську ГЕС у Вишгороді. Відтоді
Давид Степанович оселився у Нових
Петрівцях.
Жахливою несправедливістю є те,
що ветерани українського визвольного руху доживають свого віку в злиднях, що за 20 років незалежності держава не потурбувалась про них. Утім,
у таких самих злиднях і ветерани, що
воювали в лавах червоної армії, увагу
до яких декларує влада. Більш-менш
пристойну пенсію отримують катиенкаведисти, що на ситному пайку в
добротному одязі здійснювали криваві злочини людожерського сталінського режиму.
А поки що справжні українці мають
взяти на себе функцію держави та належним чином піклуватись про ветеранів визвольного руху, що, не шкодуючи життя, йшли у бій за Україну.

Пам’ять не вмирає
Минуло 70 років з дня початку величезної трагедії ХХ століття – розстрілів в Бабиному Яру. Про кількість
розстріляних (а це — душевнохворі з
лікарні ім. Павлова, військовополонені, комуністи, цигани, кияни-заручники та євреї) можна говорити
лише приблизно. Тільки за 29-30 вересня 1941 року гітлерівці розстріляли, за їх даними, 33 731 людину.
Звідки така цифра — невідомо, бо
порахувати всі жертви просто неможливо.
Ольга ГУГЛЕНКО,
науковий співробітник
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 р.»
Радянські джерела в листопаді 1941
року називали цифру 52 000 розстріляних (більшість з яких — євреї). У січні
1942 року закордонні спеціалісти повідомили іншу цифру – 8200. За різними підрахунками, в Бабиному Яру було
знищено від 70 до 200 тисяч осіб.
Страчували людей щодня до перших чисел жовтня 1941 року, а потім
розстріли тривали іще два роки — 104
тижня — по вівторках і суботах. Щоб
приховати свої злочини, німецько-фашистські загарбники примушували радянських військовополонених викопувати та спалювати трупи розстріляних в
Бабиному Яру — і знову розстрілювали.
14 жовтня ц. р. у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943
р.» відбулася презентація виставки
«Пам`ять не вмирає», що є частиною
музейної експозиції Єврейської ради
України та Фонду «Пам`ять Бабиного Яру» (із зібрання президента Єврейської ради України, голови Фонду
«Пам`ять Бабиного Яру» Іллі Левітаса). У
Фонді зафіксовано більше 22 тис. прізвищ розстріляних (50 % з яких – діти до
17 років). Усі розстріляні діти — євреї,

22 жовтня

14 жовтня кілька націоналпатріотичних організацій провели у Вишгороді урочистий
марш і мітинг до Дня вшанування УПА та інших учасників
національно-визвольних змагань України.
Особливої масовості вишгородці не продемонстрували. Зо
три десятка людей зібралися
біля пам’ятника Т. Шевченку.
Перед мітингом відбувся молебень за полеглих воїнів. Виступи закликали до національної
свідомості, соціальної справедливості,
історичної
пам’яті,
вшанування звитяги холодноярівців, учасників Куренівського
повстання. Врешті присутніх запросили на зібрання до столиці.
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Колонка редактора

Мітинг

Під визвольними
гаслами

2011 року

Протестна хвиля
Чимало років поспіль ми чули
про західне суспільство споживання — і от воно вийшло на вулиці, щоб сказати: не людина для
держави, а держава для людини.
У минулу суботу 82 країни світу одночасно — хвилею — виплеснули назовні
масові акції протесту під загальними гаслами
свободи і незалежності від… існуючої фінансової системи.
Марина КОЧЕЛІСОВА
Влада в цих країнах реалізується банками, які
пропонують розв’язання проблем з житлом чи
купівлею майна. А далі — то вже ваша власна
проблема. Бо держава відсторонюється від проблем людини — і цим позбавляє її умов виживання, тому що житло, власність, енергоресурси для
опалення і користування комунікаціями — не розкіш, а наше, людське, довкілля.
Інформація із сайта протестувальників у США:
«Існуюча система побудована на жадобі і процвітає на дестабілізуючих потрясіннях. Це дозволяє 1 % людей багатіти за рахунок злиденности
людства.
Це треба припинити! Ми маємо вступити в епоху демократичної й економічної справедливості.
Ми маємо змінити світ, ми повинні розвиватися.
15 жовтня світ буде єдиним у намаганні сказати: «Нас дістали! Ми починаємо боротьбу на всіх
фронтах за нову епоху загального процвітання,
поваги, взаємодопомоги і гідності».
З якими гаслами виходять на вулиці у нас? Риторичне запитання. Та, якщо однією фразою, кожен
— про своє. І всюди лунає: дбати про державні
(національні, професійні та ін.) інтереси. Сумно,
панове, тому що це — гасла минулого століття.
Може, й ми іще там, у минулому?

Розстріли по вівторках і суботах…
(До 70 – річчя трагедії Бабиного Яру)

дітей інших національностей окупанти
не розстрілювали.
Відкрила презентацію заступник директора Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.» Тамара
Сокол. Виступили Ілля Левітас, Юрій
Зубко — голова правління Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну», Олег Бобров – викладач
Київської школи № 237, Ольга Субач
— завідуюча відділом експозиції Національного музею-заповідника «Битва за
Київ у 1943 р.»
Присутні на презентації працівники
Фонду «Бабин Яр», директор Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Борис Глазунов,
члени Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну», директор
Новопетрівського Будинку культури
Аліна Власенко, ветерани села Нові Петрівці, представники засобів масової
інформації вшанували пам’ять загиблих
у Бабиному Яру хвилиною мовчання.
Потім з інтересом ознайомилися з експонатами виставки, зокрема — з довоєнними фотографіями дітей, що ніколи
не стануть дорослими, з матеріалами,
присвяченими Праведникам Бабиного
Яру – людям, які, ризикуючи своїм і жит-

тям своїх близьких, рятували євреїв від загибелі, — фотографіями,
дипломами, медалями,
книгами про них та інш.
Окрема вітрина присвячена єврейській сім`ї
Бабат, яка жила в Києві
на Володимирській, 28.
В Іллі Львовича й Анни
Іонівни була дочка Фаїна та двійко онучок —
шестирічна Мальвіна та
п`ятирічна Поліна. Мати
й батько дівчаток були
призвані в армію. Фаїна
Іллівна спочатку служила в госпіталі у тилу, а її
чоловік – Георгій Маршевий — воював.
Дідуся і бабусю з онучками, що залишилися в окупованому Києві, розстріляли в Бабиному Яру 29 вересня 1941 р.
Фаїна Маршева, що рятувала солдат на
фронті, закінчила війну у званні капітана, повернулась до Києва і дізналась,
що з її рідних нікого вже нема у живих.
Безцінні експонати, надані колишньою
фронтовичкою, — живі свідки трагедії
тільки однієї сім`ї, стали реліквіями нашої виставки.

Експозицію прикрашають оригінальні полотна народного художника України Ісаака Тартаковського (25.04.191218.06.2002). Скорботну дату — 22
червня 1941 року він зустрів у діючій
армії. Потрапивши в полон, Ісаак Йосипович видав себе за українця, тому
не був розстріляний. «Мандрував» по
концтаборах.
Як українця німці відпустили його з
полону. Переховувався в сім`ї Савчуків
з Вінниці і залишився у них, хоча пізніше
відкрилося, що він – єврей.
Коли радянські війська звільнили Вінницю, Тартаковський, призваний до
Робітничо-селянської Червоної Армії
(РСЧА), воював до кінця війни. Вже будучи художником, у 1953 році зустрів
дочку своїх рятівників, одружився з нею
і все життя, майже півстоліття, вони
прожили душа в душу.
Виставка «Пам`ять не вмирає…»
відкрита для всіх охочих до кінця
жовтня ц. р. Тут можна на власні очі
побачити артефакти однієї із найтрагічніших сторінок Великої Вітчизняної війни. Музей працює щодня
(крім понеділка) з 9:30 до 18:00 год.
Телефон для довідок: (04596) 45123.

Світ просив: – Прости…

Птахи сполохано рвонулися увись...
Синочка мати затулила тілом.
Убили всіх, а він живим лишивсь.
Та знов смерть дивиться крізь дула
автоматів.
Чому ж така незрозуміла злість?
І він на пальчиках показує солдатам:
–Мені ж шість рочків, всього тільки
шість...
Мій хлопчику! Надіявсь ти на диво.
Ти вірив у всесильність доброти...
Дощ моросив над містом
сиротливо, –
То плакав світ,
То світ просив:
– Прости.
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ

Черняхівський Анатолій ... 6 років
(Із списків розстріляних
у Бабиному Яру)
Позаду них – страшна безодня ями,
Попереду – несамовита лють...
Маленький хлопчик прикипів до
мами:
– Нас не уб’ють, матусю? Не уб’ють?
– Не бійся, синку. Пригорнись до
неньки.
На тебе зійде Божа благодать!
Тебе не вб’ють, бо ти ж іще
маленький,
А діток навіть звірі не їдять...
Від залпу листя аж затріпотіло,
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Футбол
Чергову гру чемпіонату м. Києва з
футболу вишгородська «Чайка» проводила на виїзді з ДЮСШ-17. Дощ
обернув футбольне поле на суцільне болото, і під кінець гри футболісти чимось нагадували шахтарів, які
тільки-но піднялися із забою.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ

Але суддя вирішив, що матч всетаки відбудеться, з чим змушені були
погодитись обидві команди.
У дебюті більш технічні вишгородці
виглядали краще і після голів Євгена
Швея та Олега Панченка повели в ра-

Вишгород

Нічия в болоті
хунку 2:0.
Під кінець гри на перше місце вийшла фізична підготовка команд, наші
гравці дещо «підсіли» — і молодші кияни змогли зрівняти рахунок. Отже 2:2, і
вишгородці залишилися на п’ятому місці в турнірній таблиці.
Як зміг порахувати гравців на полі
суддя матчу молодіжних команд «Чайки» та ФК «Зірка», залишається загадкою. Адже гра закінчувалася близько
19-ї години — і ні вболівальники, ні самі
гравці під кінець не могли розрізнити,
де «свої», а де «чужі».
Зрештою, футбольна фортуна була
на боці наших земляків, які зуміли розгледіти, де знаходяться ворота супер-

ників і забити вирішальний гол. Кінцевий результат — 3:2 на користь «Чайки»,
в складі якої влучними ударами відзначились Роман Курило (з пенальті),
Олексій Левадний та Олексій Іваненко.
Гол Кості Дороша виявився єдиним
для вишгородців у грі «Чайка» 1998 р. н.
з ФК «Арсенал». Суперники змогли відповісти п’ятьма влучними «пострілами»
— і підсумок гри (1:5) був не на нашу користь.
Продовжують колекціонувати поразки юні футболісти «Чайки» 1999 р. н. та
2001 р. н. Перші поступилися ФК «Київ»
(0:2), другі — ФК «Атлет» (0:5).
Тому ж таки «Атлету» в рівній боротьбі поступилися підопічні Валерія Сидор-

чука — футболісти 2000 р. н.
У черговій грі першості області вихованці Олександра Черкая змогли
переграти ФК «Дніпро» з Ржищева.
Переможний гол на рахунку Михайла
Черниша.

а-Фішка
У суботу 22 жовтня на вишгородському стадіоні «Енергетик» відбудеться календарна гра
першості м. Києва з футболу між
командами ФК «Чайка» (м. Вишгород) — ФК «Переможець» (м.
Київ).
Початок гри о 16:00.

Вустами дитини

Осіннього ранку ми всім класом зібралися на шкільному подвір’ї. Учителька сказала, що підемо на екскурсію до лісу. Усі дуже зраділи.
Марійка ДЖУНЬ,
учениця 5-го класу
Вишгородської ЗОШ №1

У лісі було так красиво. Клени, берези, дуби одягли святкові шати.
Кольорове листя падало під ноги і
вистеляло нам стежечку. Ми наче потрапили у казку.
Виглядали лісовичка. Проте господар лісу заховався, напевне, тому,
що нас було багато.
Раптом ми побачили білочку. Руденький пухнастий клубочок легко
перестрибував з гілочки на гілочку.
Білочка була дуже спритна. Ми хотіли пригостити її горішками. Проте
вона злякалась і швидко зникла.
Для гербарію ми назбирали красивих листочків. У лісі нам дуже сподобалось. Там таке свіже і чисте повітря!
Недаремно ліс називають легенями
природи. Усім треба берегти таке багатство.

а-Фішка
22 жовтня о 14:00 у Центрі творчості «Дивосвіт» (м. Вишгород,
пр.Т Шевченка,8) дивіться український ремейк за мотивами казки
Корнія Чуковського «Муха-Цокотуха».
Сценарій та постановка вистави-казки для дітей та дорослих
Олени Титаренко.

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

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
22.10.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

писати друкованими
літерами

P.S.

Хто б не
прийшов —
це ті,
що треба

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

АНЕКДОТ
Він:
- Люба, ми одружені 10 років, і ти
буваєш ніжна зі
мною тільки тоді,
коли тобі потрібні
гроші ...
Вона:
- І що, це буває недостатньо часто?!

ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ
Почула я про Анастасію від жінки, якій вона допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування заповіді «не нашкодь».
У моєї знайомої зник невідомо куди 20-річний син. Два
роки шукали безрезультатно.
Мати дуже страждає. У мене
тоді не було ні його фото, ні
точних даних про нього. Проте із моєї розповіді Анастасія
зуміла уявити його, відразу запитала про нього у Вищих Сил.
Наступного дня вона точно описала обличчя цього
хлопця і запевнила, що він живий.
Розповіла про його долю: через півроку прийде додому, довго блукатиме навколо будинку. Врешті зайде, але

через пиятику батька за півроку він знову зникне.
Все так і сталося. І таких випадків було безліч.
Якось до Анастасії прийшла дівчина, що три місяці тому
вийшла заміж, а після весілля стала плаксивою, дратівливою. Лікарі поставили діагноз – захворювання судин.
Анастасія почала з молитви. Просила Господа допомогти молодій жінці. 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. Молодичка стала іншою людиною –
спокійною, врівноваженою.
— Як ви знімаєте порчу? - цікавимося у Анастасії.
— Намагаюсь зрозуміти людину і причини неприємностей, хвороб. Працюю з Божою допомогою. Для цього потрібно, щоб людина була хрещеною.
Я також допомагаю від безпліддя, алкоголізму, лікую
екзему, псоріаз, передбачаю майбутнє.
Довідки та прийом у м. Вишгороді.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005р.
Тел.: (098)-372-20-88; (093)917 -54-44
(044) 360-04-07.
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