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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Дерун від мера
Знай наших!
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Нам не байдуже

Грати, щоб жити

Вишгородське коріння
паралімпійських
рекордів
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Українські спортсмени-паралімпійці привезли додому з Лондона 84
нагороди, з яких 32 золоті, 24 срібні
і 28 бронзових. Спортсмени покращили результати виступів у Пекіні
чотири роки тому і довели світу, що
Україна — один із лідерів інваспорту.
Особливо відзначився Олексій
Федина, який у запливі на 100 метрів брасом встановив паралімпійський рекорд, отримавши золоту
нагороду. Плюс бронзу — за дистанцію 50 м кролем.

Вишгородські дівчата грають у футбол, стимул – благородна справа
Вікторія ШМИГОРА

Й

ого дід Геннадій Кір’янов,
який проживає у Вишгороді
на вул. Ю. Кургузова, так вболівав за онука, що втратив 2 кілограми
ваги, проте результатом повністю задоволений. Геннадій Іванович, власне,
і підштовхнув обох онуків (брат Олексія
Ростислав — майстер спорту з плавання) до фізкультури і спорту.
Дочка і зять Геннадія Кір’янова —
теж майстри спорту (з легкої атлетики).
Мешкають і працюють у Львові. Тож
онуками, поки вони навчались у Київській спортивній школі-інтернаті, опікувалися дідусь і бабуся. І паралімпійські
рекорди Олексія почалися у Вишгороді.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Минулої суботи на стадіоні «Енергетик»
пройшов благодійний футбольний матч за
підтримки Громадської організації «Рідне
місто», мета якого — збір коштів на лікування Галини Чух (гострий лейкоцитоз).
оманди «Блексайт» та «Вайтсайт» довели, що футбол – не лише чоловіча
гра. Дівчата серйозно поставилися
до цього матчу. Тиждень тренувань під пильним контролем вишгородських футболістів
ФК «Чайка» не минув даремно, і, вийшовши на
футбольне поле, дівчата продемонстрували
хорошу гру.
При вході на стадіон — скринька із над-
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писом «На благодійність». Вартість квитка на
матч — 10 грн, але дехто кидав більше.
Ініціатор Тетяна Ніколенко загорілася ідеєю
цього матчу, аби допомогти рідним 18-річної
Галинки зібрати кошти на чергову хіміотерапію: «Галинка ходила у дитячий садок разом
із моєю сестрою. Кинули заклик у соцмережі.
Люди відгукнулися дівчата. Зібрали близько
двох тисяч гривень. Ми розуміємо, що це невеликий внесок, але він від щирого серця. Не
важливо, хто переміг, важливо те, що молодь
готова допомагати».
Організатори вдячні ГО «Рідне місто», ТМ
«Red Bull», піцерії «Cosa Nostra» та директору
КП «УФКС» Василю Колобову, а також оздоровчому клубу «Комета», (який подарував кожній учасниці місячний абонемент на заняття),

та магазину «Фонтан», (який не дав дівчатам
померти від спраги — забезпечив прохолодною Н2О).
Одна хіміотерапія кошутє близько 20 тисяч
гривень, а ще потрібні гроші на реабілітацію.
Не будьмо байдужими до чужої біди! Навіть
найменший добрий вчинок і найменша пожертва є незамінними і корисними.
Допоможемо Галині!
Одержувач: «ПриватБанк»
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 355299, ЄДРПОУ: 14360570
Призначення платежу:
– на лікування дитини
Одержувач:
Чух Марія Михайлівна, № 2316116187.

У Демидові — надсучасний спортивний майданчик.
Сотий на Київщині
Шкільне подвір’я

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

День фізкультури і спорту на Вишгородщині пройшов на
високій спортивній ноті. У Вишгороді грали у теніс та футбол, а у с. Демидів відкрили сучасний фізкультурно-спортивний комплекс при загальноосвітній школі.

Уручисте відкриття. Зліва направо: Демидівський сільський голова
Василь Дідок, голова Вишгородської РДА Олександр Приходько,
Президент Федерації футболу України Олександр Коньков, голова
Київської ОДА Анатолій Присяжнюк, перший заступник очільника
Київщини Ярослав Москаленко, голова Вишгородської райради
Олександр Носаль

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Стипендії для олімпійців
та тренерів

Вишгород

З гумором і серйозно про співпрацю
Нещодавно між підприємцями,
службами та керівництвом області,
району та міста, які відповідають за
розвиток і захист підприємництва,
відбулась зустріч за круглим столом у
Вишгородській РДА. І не лише з приводу професійного свята.
шлося про створення механізму взаємодії між державою та підприємцями.
На цьому наголосив перший заступник голови Київської облдержадміністрації
Ярослав Москаленко.
Місцеві підприємці довели, що вони
вміють не тільки працювати, а й з гумором
ставитися до будь-якої проблеми чи ситуації. Так, Спілка підприємців Вишгородщини, яка представляє у місті й районі малий і
середній бізнес, доброзичливо відзначила
усіх учасників круглого столу за нинішню
і майбутню співпрацю. Причому так, що
дипломанти щиро сміялися й аплодували.
Надто — святковому торту від СПВ.
А влада відповіла розіграшем сертифі-

катів на аудієнцію та сприяння у вирішенні будь-якого питання в межах чинного законодавства (за підписами відповідальних осіб — від
першого заступника голови КОДА Ярослава Москаленка до Вишгородського міського голови Віктора Решетняка).
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»
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олова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк
зустрівся з учасниками ХХХ Олімпійських ігор і особисто вручив сертифікати на двокімнатні квартири у Броварах легкоатлеткам Людмилі Йосипенко та Наталії Пигиді, які стали четвертими на
Олімпіаді. Відтепер давні подруги стануть ще й сусідками. Для інших
спортсменів були виділені земельні ділянки за місцем проживання.
Крім того, у ході зустрічі очільник Київщини дав доручення підготувати розпорядження щодо стипендій спортсменам-олімпійцям та їх
тренерам.

Про все потроху

Тиждень української моди

Одна аптека — на 5000 людей
Так розрахувала Державна служба
по лікарських засобах. Тому Міністерство охорони здоров’я України запропонувало зміни до ліцензійних умов.
Передбачається, що відстань між аптеками має бути не менше 300 метрів
у місті і 400 — у районних центрах.
Отже, підприємці, які хотіли б запропонувати людям більш дешеві медикаменти, не зможуть відкрити аптеку на
тій території, де є вже інша точка.
Однак для цього потрібно внести
зміни до Закону України — подати
звернення до Конституційного Суду.

«Газпром» під прицілом ЄС
Єврокомісія намагається переконати російську компанію у тому,
що ціна газу не повинна залежати від
вартості нафти. Нещодавно ЄС розпочав антимонопольне розслідування:
«Газпром» підозрюють у обмеженні
конкуренції на ринку газу і у невиправданих скидках для деяких споживачів — різниця цін сягає 200 доларів за
кожну тисячу кубометрів.

Раз картопля, два картопля…
Мінагропром прогнозує перевиробництво картоплі — при середньорічному обсязі споживання 6 млн тонн
цієї осені зберуть майже у чотири рази
більше. У цілому урожай овочів досягне 8,8 млн тонн у той час, як за рік
українці з’їдають 7,3 млн тонн овочів
борщового набору. Зайвий мільйон
тонн — гарантія того, що овочі не дорожчатимуть.

30 «Аннушек» на рік
Російське «Воронезьке акціонерне
літакобудівельне товариство» і українське державне підприємство «Антонов» підготували проект створення
сумісного заводу з виробництва літаків АН-148. У планах — випускати на
рік по 30 «Аннушек», — регіональних
близькомагістральних літаків, розрахованих на перевезення 68 пасажирів.

Читач — газета

Із 10 по 15 жовтня у музейному
комплексі «Мистецький Арсенал» відбудеться 31-й Український тиждень
моди. 45 вітчизняних дизайнерів представлять публіці більш як 39 показів
колекцій весна-літо 2013. Очікується
20 000 модників. Гостям представлять
також серію Art-проектів — інсталяцій,
графіки і фільмів. Тиждень моди приурочений до 15-річчя UFW.

Українські мігранти
повернуться додому

У зв’язку з ростом безробіття в європейських країнах на 15-20% значна
частина українських трудових мігрантів вже не переказує гроші до України,
а деякі й зовсім повернуться додому.
Експерти пояснюють це тим, що
країни Європи витісняють з ринку праці мігрантів.

До серця через ногу
Київські лікарі провели унікальну
операцію на серці, увівши зонд через
трисантиметровий надріз у нозі пацієнта. Операція не залишає жодних
надрізів в області серця, а пацієнтів
відпускають додому вже на третій
день.

На вибори підуть
75% українців
За результатами спільного опитування Фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби Центру
Разумкова, з 2000 опитуваних громадян 39,1% респондентів обов’язково
візьмуть участь у виборах, 35,5 – відповіли «скоріше, так», 9,6% заявили,
що не збираються цього робити, ще
6,5 – ще не визначились, 9,2% опитаних взагалі не відповіли.
У ході опитування визначено основні чинники, що впливають на вибір
громадян. Так, 37% українців обирають партію за її програму, ідеї та пропозиції. 31,6% – симпатизують лідерам, а 17,9% роблять свій вибір тому,
що партія виражає їх інтереси. 16,7%
обиратимуть політичну силу, яка є
меншим злом, ніж інші. 15,5% відда-

«Лісова казка» для малюків
У м. Бровари за участю голови
Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка та міського голови Ігоря Сапожка відкрито
дитячий садочок «Лісова казка», який
не працював з 1990-х років. Під час
капітального ремонту у садочку повністю замінено каналізацію, систему
водопостачання, відремонтовано міні-котельню, санвузли, придбано нове
технічне обладнання харчоблоку, нові
меблі в групи та м’які меблі в ігрові
та спальні кімнати, в роздягальні. Загалом на реконструкцію дошкільного навчального закладу використали
1850000 грн. Цього року до дитячого
садочка пішли 180 маленьких броварчан.

«Заморожені» підприємства
знову запрацюють
Відкриваючи завод з виробництва
будівельних матеріалів у Броварському районі, голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк
заявив, що влада планує відновити
«заморожені» підприємства Київщини, які забезпечували надходження до
бюджетів населених пунктів регіону.
Для реалізації проектів відродження
цих підприємств, як і у випадку з броварським заводом, будуть залучені
інвестори. Таким чином громадян забезпечать новими робочими місцями,
а бюджет отримає додаткові надходження.
За останні два роки для відкриття
500 нових виробничих підприємств
Київщина залучила близько 20 мільярдів інвестицій і нині є лідером соціально-економічного розвитку у державі.

Іномарки подорожчають
на 1000 доларів
Міністерство екології і природних

Лісовичі чекають на газ

Микола ОНИЩУК,
колишній депутат Литвинівської сільської ради
3-х скликань
Це село розташоване за кілька кілометрів від Вишгорода, мешкають у ньому понад 300 жителів. Гарне, зелене, з широкими вулицями, клубом та бібліотекою, фельдшерсько-акушерським пунктом, воно привабливе й для
проживання молоді. Щоправда, з колишнього відділення
Київської науково-дослідної станції луківництва нічого
не залишилось. Тому наша молода надія шукає роботу у
Гаврилівці на комплексі «Агромарс», що неподалік, або
у Києві. У селі є два фермерські господарства, та й люди
працездатного віку і навіть пенсіонери займаються землеробством, тваринництвом.
и дуже зраділи, коли з боку Миколаївки по нижній
вулиці Набережній до нас провели газопровід. Підключились до нього як раз ці самі фермерські гос-
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дуть перевагу партії, яка, на їх думку,
вже довела здатність ефективної діяльності. 15,1% голосуватимуть за
політичну силу через її високий рейтинг. І лише 1,2% опитаних зроблять
свій вибір всліпу.

подарства та їх численна рідня, бо живуть вони поряд.
А три вулиці залишились без газу. І наші прохання продовжити газифікацію у сільраді відповідають, що немає коштів.
Ось і виходить, що село ніби газифіковане, а насправді не повністю.
Ми згодні інвестувати власні кошти, аби підвести газ до
власних будинків. Просто потрібна ініціатива місцевої влади,
на що ми дуже сподіваємось.
Цей лист коментує голова Литвинівської сільської
ради Олександр ПРИХОДЬКО:
— Дійсно, ситуація складна. На завершення газифікації
потрібно 350-400 тисяч гривень, і сільрада шукає інвесторів. Перший етап провели завдяки приватному підприємству
«Українська мова» (яке на сьогодні практично не функціонує),
мешканці Лісовичів сплатили лише підведення газу до власних
будинків.
Ми обов’язково закінчимо газифікацію села – це питання
номер один.

ресурсів оприлюднило проект урядової постанови
про введення утилізаційного збору на всі авто, які
вироблені за межами України. Сплачуватимуть його
імпортери легковиків, автобусів та вантажівок. Росія
уже ввела утилізаційний збір на імпортні машини з
вересня ц. р. Через це іномарки української зборки
на російському ринку подорожчали на 10-12% (від
670 до 1037 доларів, залежно від об’єму двигуна).
Від збору звільняються лише ті країни, що входять до
Митницького Союзу.

Виборчий бюлетень довжиною у метр
Центральна виборча комісія затвердила форму
і колір бюлетеня для голосування по мажоритарних
округах. Довжина його 1 м, ширина — 20 см. Це аркуш світло-зеленого кольору. Бюлетень для голосування за партійними списками — світло-жовтого кольору розміром 20 х 60 см.

Про мови — після виборів
Поправки до закону про державну мовну політику
парламент розгляне після виборів. Робоча група порадила підвищити мінімум носіїв регіональної мови,
необхідний для надання їй такого статусу, з 10 % до
30%. Крім того, нова редакція передбачає передати
повноваження із введення мов національних меншин
Верховній Раді. Також їх не можна буде вводити у цілому регіоні, а лише в окремих населених пунктах.

Укриття для саркофагу ЧАЕС
Виробництво і монтаж обшивки нового саркофагу
розпочнеться наприкінці вересня. Його збиратимуть
посекційно на будмайданчику поряд із реактором,
потім по рейках пересунуть до четвертого енергоблоку, що був зруйнований вибухом у квітні 1986 року.
Загальна вартість робіт перевищить 1,5 млрд євро.
Генпідрядник — французький консорціум Novarka.
Новий саркофаг планується завершити до кінця 2015
року.

Пальне різко подорожчало
За два останні місяці ціна нафти зросла майже
на 30 %, але бензин в Україні почав дорожчати лише
зараз — завдяки великим запасам нафтопродуктів.
Коли вони вичерпаються, на АЗС надійде більш дороге паливо з нових закупівельних партій.

Харківські дива
7,5 години тривала операція харківських хірургів
з пересадки нирки — одна з найскладніших у світовій
онкологічній хірургії. Сім років тому хворій видалили
нирку, але ту, що залишилась, вразила злоякісна пухлина. Лікарі видалили пухлину і пересадили нирку у
ліву частину тіла 61-річної пацієнтки. Така операція
проводилась в Україні вперше.

Школярів перевірять на наркотики
З метою просвітницької роботи серед молоді Міністерство охорони здоров’я України з допомогою
опитів і бесід перевірить школярів на вживання алкоголю і наркотиків. Першими заповнять анкети учні
Києва, Житомирської області і Дніпропетровська.
Сьогодні понад 5000 дітей, що вживають алкоголь і
наркотики, перебувають на обліку, але в країні немає
умов для їх реабілітації.

Росіяни схвалили Митний кодекс
Нова редакція українського Митного кодексу значно полегшила імпорт російських товарів — після
його введення у дію російські підприємці жодного
разу не скаржилися на Митну службу України.
Цьому сприяли правові основи спрощення митних процедур, скорочення термінів оформлення
документів, поступовий перехід на електронне декларування товарів і зміщення митного контролю у
напрямку пост-аудиту.

Наше місто

Вишгород
XV сесія Вишгородської
міської ради VI скликання
Торі ШУМ
На XV сесії Вишгородської міської
ради VI скликання, було розглянуто
тридцять питань. Найбільше суперечок викликала автостоянка біля
житлового будинку на Набережній,
2 — потрібна вона чи ні. Вислухали
й думку втомлених від постійного
шуму мешканців.
ле першими розглянули фінансові питання, подані начальником фінансово-бухгалтерського відділу виконкому Наталією
Сакевич. Зокрема, затверджено доходи
Вишгородського міського бюджету за
шість місяців 2012 року, внесено зміни
до рішення Вишгородської міськради
від 29.12.2011 р. № 9/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2012 р.»
Потім депутати одноголосно проголосували за передачу багатоповерхівки
на просп. Т. Шевченка, 2-д на баланс
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин 2Д». За клопотанням ПАТ «Київоблгаз» дозволено
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ФОТО — Валерій ВИГОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Минулої суботи у мальовничому
місті Коростень, що на Житомирщині, відбувся традиційний і відомий не
лише в Україні, а й за її межами V Міжнародний фестиваль дерунів. Зранку
у міському парку ім. М. Островського
юрмився люд в українському вбранні, аби поласувати картопляною смакотою, спробувати себе у ролі кухаря
і насолодитись душевною атмосферою свята. Відвідали фестиваль і заступник Вишгородського міського
голови Олександр Ростовцев та депутат міськради Валерій Виговський,
який родом із Коростеня. Вони поділилися своїми враженнями від побаченого.
вої рецепти дерунів представили жителі Коростеня і найближчих міст, учні місцевих
навчальних закладів. На виставках умілих господинь та господарів змагалися
на кращу оду деруну, на найбільший та
найоригінальніший овоч, на найкращий
національний костюм, а найдовші черги
утворились до безкоштовних дерунів від
місцевих політиків і на фотографування
поруч із пам’ятником деруну.
Майстер-клас давали кандидати в
депутати Верховної Ради України. Вони
поміж собою змагалися на так званих
дерунярських виборах. Переможців нагородили жартівливими сертифікатами.
Деяким щасливчикам вдалося спробувати і дерун від мера.
Як і в попередні роки, на фестивалі
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Для комфорту – ОСББ та парковки
провести переоцінку майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Вишгорода.
Із земельних питань за пропозицією заступника міського голови Олексія Данчина внесено доповнення до
попередньо прийнятого рішення від
28.12.2011 р. № 8/2 «Про затвердження плану діяльності ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2012-й
рік». Ці доповнення допоможуть вирішити житлові питання громадян, що
потребують поліпшення житлових умов
та перебувають на квартирному обліку,
визначать процедуру, організацію та
проведення земельних торгів, забезпечать ефективне використання земель
міста та реалізацію положень Генерального плану.
Доповнено рішення від 28.12.2011 р.
№ 8/3 «Про план роботи Вишгородської
міської ради VI скликання на 2012 рік».
Прийняте рішення «Про розробку
комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та споруд архітектурного типу на території міста Вишгорода».

Припинено дію договору оренди земельної ділянки № 474 від 04.03.2009
р. загальною площею 0,2 га для розміщення водогосподарського об’єкта на
вул. Шлюзовій, укладеного між міськрадою та приватним виробничим підприємством «Сіріус», у зв’язку із закінченням строку.
А рішення «Про поновлення та продовження дії договорів оренди земельних
ділянок» скасували як нереалізоване.
Затверджено технічну документацію із землеустрою щодо складання
документів, які посвідчують право постійного користування земельною ділянкою Вишгородського РКП «Вишгородтепломережа» (вул. Ю. Кургузова,
3-в). Також надано згоду на інвентаризацію земельної ділянки ОСББ «Вікторія-2010» — для обслуговування багатоквартирного житлового будинку №
3 на пл. Т. Шевченка. Підтримано й рішення «Про розробку детальних планів
територій» щодо автостоянки (вул. Набережна, 2), з чого й розпочались дебати. Проект землеустрою розроблятиме

Гостинець по-коростенськи
Записала Вікторія ШМИГОРА

2012 року

переможців конкурсів на найсмачніший
дерун, кращий вірш, кращого дерунярського ласуна та найоригінальніший
плакат обирало авторитетне журі на чолі
з міським головою Володимиром Москаленком. А родзинкою свята став I Регіональний фестиваль історичної реконструкції «Добриня».
Працювала школа дерунярства: досвідчені кухарі навчали своїм секретам.
А учасники привертали увагу до стендів піснями й танцями, анекдотами, віршами, пародіями на народні пісні та
смішними історіями. Серед дегустаторів проводились змагання на найбільшу
кількість продегустованих дерунів та на
кращий відгук переможцю.
У дерунярському триборстві вправлялися у киданні дерунів до миски зі
сметаною з 5 метрів та метали смаколиками в конкурентів.
«У Коростені побував вперше. Нас
запросив мер Володимир Москаленко.
Фестиваль чудовий, деруни — смачнючі, люди гостинні, атмосфера родинна.
Тому від міста лише позитивні емоції,
— ділиться враженнями заступник Вишгородського міського голови Олександр
Ростовцев. —
Відкрив для себе Коростень і з історичного боку. Це надзвичайне місто. Тим паче, що історія Вишгорода
із Коростенем перегукується. Шквал
емоцій викликали екскурсії до купальні
княгині Ольги, до об’єкта «Скеля» та до
пам’ятника Малу.»
«На Фестивалі дерунів із родиною побували уже двічі. Я родом із Коростеня,
тому завжди приємно навідатись туди»,
— розповідає Валерій Виговський.

Об’єкт «Скеля»: зал оперативного зв’язку
з Генеральним штабом Червоної армії

ПП «Медвідь автотранс».
А історія справи така. Місто розбудовується, разом із розвитком інфраструктури збільшується кількість
автівок, а облаштованих парковок не
вистачає. Інший бік медалі — комфорт.
Кращого бажає й благоустрій біля будинку. Сміття попід вікнами значно псує
і так сірий пейзаж. Тож депутати вислухали й думку втомлених від постійного
шуму мешканців будинку 2-а. «Усі, хто
мав можливість, із будинку виїхали.
Голосно вдень і вночі. Нормально виспатись просто неможливо, – поскаржилася пані Олена. – Поруч у кафе коли
ввечері запускають петарди, спрацьовує сигналізація в припаркованих біля
будинку автомобілів. Та і коли у маркеті
розвантажують товари – мотори не глушать».
ВМКП «Водоканал» передали у постійне користування земельну ділянку
площею 0,09 га для будівництва та обслуговування артезіанської свердловини на вул. Парусна (урочище «Гористе»).

Розширюємо кордони

Ось що пишуть на офіційному сайті Коростеня про фестиваль:
Передумови виникнення
Фестиваль заснований уперше в Україні. Поліський край здавна славився вирощуванням смачної картоплі та землеробськими здібностями поколінь, що передалися нащадкам.
Коростень у Книзі рекордів України
На І Міжнародному фестивалі дерунів у 2008 році коростенці виготовили рекордний дерун, який занесено до Книги рекордів України. Вистачило його усім
присутнім. На приготування такого дива витрачено 96 кг картоплі, 5 кг моркви, 20
кг цибулі, 120 яєць, 6 кг грибів, 10 кг сала, 4 кг м’яса, 4,5 л олії і 5 л сметани, різні
спеції за смаком. Вага гіганта-деруна — 118 кг, довжина — 240 см, а ширина —
114,5 см.
Пам’ятник «Його величності» Деруну
На ІІ Міжнародному фестивалі дерунів у 2009 році урочисто відкрито пам’ятник
деруну. Був присутній Голова Верховної Ради України Володимир Литвин: «Сьогодні я не думав про політику, адже атмосфера тут по-справжньому домашня, я
відчув гостинність поліщуків». Пам’ятник встановлено коштом коростенців.

Заступник Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев, мер
Овруча Валерій Шваб, міський голова Коростеня Володимир Москаленко
та депутат Вишгородської міськради Валерій Виговський

Деруни від коростенського мера
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ФізкультУРА

Вишгород

ФОТОмить

Спортивна
Вишгородщина
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»,
Олександр КОВАЛЕНКО,
«Слово»
НА ФОТО:
1 — Стадіон «Енергетик».
Парний турнір з великого тенісу
2 — Вишгородський міський голова Віктор Решетняк —
почесний гість на спортмайданчику Демидівської ЗОШ
3 — День фізкультури і
спорту-2012 у Вишгороді.
Зліва направо: директор КП
«УФКС Вишгородської міськради» Василь Колобов, заступник
Вишгородського
міського голови Олександр
Ростовцев, депутат міськради
шостого скликання Валерій
Виговський
4 — До Вишгорода позмагатися у футбольній майстерності прибули 20 команд фанів із різних міст України

3
1

4
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Ми перемогли «Арсенал», «Троєщину» і «Атлета»

Столичний турнір

Олег ПАНЧЕНКО, тренер ФК«Чайка» КП «УФКС Вишгородської міськради»
День фізкультури і спорту футбольні команди «Чайка» 2004 та 2005 років
народження зустріли в гостях — на столичному турнірі у Школі олімпійського
резерву «Атлет» (Дарниця). Організатори — представники районної держадміністрації м. Києва — привітали юних футболістів з професійним святом та побажали перемоги на футбольному полі.
а правилами змагань визначили дві групи по три команди у кожній. У групі А
виступали футбольні клуби «Троєщина» (2005 р. н.), «Арсенал» (2004 р. н.) та
«Чайка» (2005 р. н.). У групі Б — гравці з ФК «Атлет» (2004 р. н.), «Арсенал»
(2005 р. н.) та «Чайка» (2004 р. н.).
У першій групі переможцем стала команда ФК «Арсенал», другими —«Троєщина»,
третіми — «Чайка». У другій групі перемогу здобули футболісти «Чайки», на другому
місці «Атлет», трійку замкнув «Арсенал».
Отож, за п’яте-шосте місця боролися вихованці клубів «Чайка» та «Арсенал».
Основний час переможців не виявив, а післяматчеві пенальті зафіксували перемогу
нашої команди. У змаганнях за третє місце з «Троєщиною» впевнену перемогу святкували футболісти «Атлету» (0:4).
Фінальний матч був напруженим, адже зустрічалися рівні за класом команди ФК
«Арсенал» та ФК «Чайка». За шаленої підтримки наших вболівальників та неймовірної самовіддачі гравців вишгородської команди нам все ж таки пощастило вирватись
вперед із рахунком 2:0.
Суддівська колегія визначила найкращих гравців у кожному амплуа.
У ФК «Чайка» (2005 р. н.) в номінаціях кращими стали воротар Іван Ісаков, захисник Абі Божеску, півзахисник Ігор Шрамко, нападник Дмитро Товстонюк, бомбардир
Максим Брус, найактивнішими — Сергій Собко та Данило Сенклитенко, спеціальний
приз турніру отримав Владислав Панченко.
Серед «чайчат» 2004 р. н. найкращими гравцями визнано воротаря Володимира
Собка, захисника Єгора Литвиненка, півзахисника Миколу Фесуна, нападника Євгенія Прудіуса, бомбардира Івана Найду, найактивнішим — Віктора Линевича, спеціальний приз вручено Владиславу Тимошенку.
Наші хлопці — молодці! Під оплески батьків вони отримали заслужені нагороди
від організаторів змагань. Турнір став гарним початком нового футбольного сезону.

З

ФутГОЛ

І поступилися — сильнішим

Олександр ЧЕРКАЙ,
тренер ФК «Чайка» КП «УФКС Вишгородської міської ради»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
У минулу суботу на великому полі міського стадіону «Енергетик» дорослі футбольні команди ФК «Чайка» та ФК «Печерськ»
відзначали День фізкультури і спорту матчем Першості Києва
(1 ліга). Рахунок гри — 2:0 на користь столичного футбольного
клубу.
а все ж захоплюючою була гра обох команд, які продемонстрували досить високий рівень футбольної майстерності.
Стрімкі атакуючі дії як господарів, так і гостей, безкомпромісна боротьба за м’яч завершилися влучними ударами по воротях.
Перший гол забив нападник «Печерська» (через неузгодженість
дій оборонців «Чайки»). У другому таймі під завершення гри нам був
призначений штрафний удар. Хорошим обвідним маневром гравець
команди-суперника послав м’яча у ворота нашої команди — і влучив.
Варто зазначити, що у нашої «Чайки» було чимало нагод — як
скоротити рахунок, так і вийти вперед. Але Євген Швей, Олександр
Костерний, Олександр Безмалий цими можливостями не скористалися.
Поразка змушує нас проаналізувати всі аспекти гри, гольові моменти, котрих достатньо у кожному матчі, з тим, щоб надалі бути
більш зібраними та результативними. Тим більш, що умови для цілорічного тренування є.
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Громадському вітрильництву присвячується
Олександр БАЛАНЮК,
командор яхт-клубу «Енергетик»
ім. Г. Строкова,
член ради Спілки підприємців
Вишгородщини,
член президії Вітрильного крейсерськоперегонового союзу України,
депутат Вишгородської міської ради
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Як і торік, вітрильницька осінь розпочалася на Київському морі традиційними
змаганнями на Кубок яхт-клубу «Енергетик». Громадський крейсерський яхтклуб «Енергетик» імені Г. І. Строкова зібрав екіпажі 47 спортивних крейсерських
вітрильників загальною кількістю 174 яхтсмени. Представники 10 яхт-клубів Київщини мали у складі екіпажів спортсменів
не лише з України, а й з Росії, Франції та
Німеччини.
ього року регату організовано за
допомоги багатьох небайдужих до
вітрильництва людей: і насамперед це колективи громадських організацій —
крейсерського яхт-клубу «Енергетик» та Спілки підприємців Вишгородщини.
Регата присвячувалась громадському вітрильництву. Бо саме громадський формат
яхт-клубу найкраще сприяє розвитку та збереженню вітрильницького спорту: доступність занять цим видом спорту, і як наслідок
— масовість.
Не буде масовості — не буде підстав для
розвитку та й поширення вітрильництва. А намагання нав’язати ідею європейського клубу
«із скла і бетону» призведе до занепаду вітрильництва як виду спорту і в подальшому
— до передачі інфраструктури як збиткової
під якусь «елітну базу відпочинку». Дуже рано
ставити спорт на «бізнес-рейки»
Натиск адмінресурсу на громадську організацію не дає змоги вільно дихати вітрильним
ентузіастам, справжнім патріотам своєї справи. Активісти — замість організації змагань та
налагодження тренувального процесу — ходять по судах та доводять безглуздість звинувачень у «самовільному зайнятті земельної
ділянки яхт-клубу» (який існує на цій землі з
1960-х років — що засвідчують документи, що
члени яхт-клубу мають в оригіналах з підписами та мокрими печатками) і т. інш.
Та повернімося до регати. 8 вересня ц. р.
о 10:00 XLII традиційна вітрильницька регата
«Кубок яхт-клубу «Енергетик» імені Г. І. Строкова» розпочалася з параду-відкриття. Пролунав Державний гімн, і почесне право підняти Державний прапор разом із прапором
змагань (штандартом яхт-клубу «Енергетик»)
надали переможцям торічної регати.
Кілька років поспіль вітає всіх учасників і
гостей хрещена мати нашого яхт-клубу — дочка засновника Ніна Строкова. Вона урочисто
передала «Енергетику» чимало важливих документів, які зберігалися у родинному архіві
Строкових. Присутні на параді депутати Вишгородської міської ради шостого скликання, активісти СПВ теж не скупилися на добрі
слова. Так, Дмитро Новицький поздоровив
учасників і побажав вдалих стартів та успішних фінішів.
Головний суддя змагань Сергій Шумілов
розподілив яхти на 10 стартових груп та оголосив дистанцію перших перегонів до навігаційного знаку М-1 і назад (близько 25 морських миль).
Погода сприяла перегонам: засяяло сонце, змінивши похмурий ранок; вітер потроху
став вщухати, потужність поривів зменшилася. Та перед самим стартом о 13:00 вітер
різко змінив напрямок, зайшовши із заходу
на північ, і «сплутав карти» змагунам. Це дещо
змінило позиції потенційних лідерів на старті,
але не завадило усім рушити до знаку М-1 —
«в лавіровку» проти вітру, а не, як сподівалися, одним галсом.
Вітер то міцнішав, то слабшав. Перші
перегони мали закінчитися за розкладом
(контрольний час фінішу останньої яхти —
19:00).
Не обійшлося без казусів. Близько знаку
М-1 на одній із яхт зламалася щогла, і яхта
«Оля» під командуванням капітана Володимира Шарлая взяла постраждалих на буксир
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та доставила до бази яхт-клубу.
Яхти одна за одною фінішували, і до19-ї
години всі екіпажі на березі смакували вечерею від організаторів регати — традиційною
юшкою по-байкальськи і узбецьким пловом,
приготовленими на вогнищі Юрієм Хімоніді та
Миколою Онуфрейком.
Другий день зустрічав екіпажі яхт — учасниць регати рвучким поривчастим вітром. І
не всі наважились узяти участь у перегонах.
Було шкода вітрил та озброєння спортивних
суден, які недешево коштують. Люди збирають гроші на своє улюблене заняття роками, і
їх можна зрозуміти.
Хтось через сильний вітер не зміг справитися з кермуванням яхтою і повернувся. Але
більшість взяла старт, пройшла біля восьми
морських миль і фінішувала до 15-ї години,
коли закінчився контрольний час.
Родіон Лука взяв участь у перегонах чотирма яхтами, екіпажі яких складались із
студентів вітрильної школи під його керівництвом. Вітрильницькі змагання — дуже важлива складова у навчальному процесі. Учні
школи виконали всі завдання і були дуже задоволені.
У складі екіпажів були і представники інших країн, вони відзначили високий рівень організації та, головне, добру, по-справжньому
родинну атмосферу регати.
Судді підрахували результати, і о 17-й годині відбулося урочисте нагородження переможців. Вручали нагороди, призи і дипломи
перший віце-президент Вітрильної федерації
України (ВФУ) Сергій Машовець (співзасновник яхт-клубу «Енергетик» у далекі 60-ті роки
минулого століття), віце-президент ВФУ і
командор Крейсерсько-перегонового союзу
України, а також головний редактор мариністичного журналу «Шкіпер» Сергій Поліщук та
наш славетний земляк, чемпіон світу, срібний
призер Олімпійських ігор у Афінах, депутат
Вишгородської міської ради шостого скликання Родіон Лука.
Переможцями стали:
група 1 — яхта «Аліса» (капітан Михайло
Полєщук),
група 2 — яхта «Борей» (капітан Микола
Селезньов),
група 3 — яхта «Гонта» (капітан Максим
Набока),
група 4 — яхта «Бегемот» (капітан Андрій
Гордієнко),
група 5 — яхта «Мамбо-2» (капітан Ілля
Нєчволодов),
група 6 — яхта «ЕОС» (капітан Григорій
Голембієвський),
група 7 ORC — яхта «Оріон-IV» (капітан
Ігор Гордієнко),
група 8 — яхта «Гетьман» (капітан Юрій
Семенюк),
група швертботів — яхта «Альбатрос» (капітан Віталій Коротких),
група спортботів — яхта «Freelander» (капітан Дмитро Потоцький).
Після офіційного нагородження традиційно розіграли призи від партнерів регати
— між усіма учасниками, незалежно від зайнятих місць. Головний приз — гумовий моторний човен — дістався молодіжному екіпажу яхти «Дукат». Човен люб’язно надано
салоном водно-моторної техніки на Петрівці
(керівник — харківський підприємець Олексій
Аксьонов не лише торгує, а й виробляє гумові
та пластикові човни).
Розігрували також ваучери на знижки від
туристичної компанії «Турмарин», яка спеціалізується на екзотичному та екстремальному
відпочинку — вітрильному яхтингу, морських
круїзах та гірськолижних трасах, а також надає професійні консультації щодо отримання
віз у всі країни світу. Родіон Лука надав сертифікати на участь у двох регатах (у Туреччині та
на Карибах), куди він збирає команди студентів своєї школи.
Абсолютним переможцем регати став
екіпаж яхти «R&B» («Ритм і блюз», капітан
Ігор Юшко, тренер — досвідчений віндрейсер, чемпіон світу Сергій Пічугін). Ця яхта
виборола й кубок «Синя стрічка Київського
моря» — як найшвидша на регаті. А перехідний командний Кубок яхт-клубу «Енергетик»
— вдруге у команди яхт-клубу «Юніор» Київського палацу дітей та юнацтва.
Вітаємо переможців! Шануймо традиції!

Регата на Кубок яхт-клубу «Енергетик»

Вітрильницька громада

«Ритм і блюз» на Київському морі

Козацький екіпаж яхти «Альбатрос», переможець у класі швертботів і
Олександр баланюк (перший справа)

Школа Родіона Луки
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КОЛО жінки

Чоловік на дорозі
Алла БЕЛІКОВА, ветеран праці
Взятися за перо мене змусив
випадок, що нещодавно стався зі
мною. Йшла я з ринку, як завжди,
навантажена продуктами, поспішала до родини сина — його будинок по
дорозі, на вулиці М. Грушевського.
Прямую через двір, а назустріч іде
чоловік і протягує кульок з картоплею. Якби побачила його ввечері
— злякалась би. А тут — 10-та година
ранку, всюди люди, чого боятись?
ідійшов він ближче, дивиться
на мене, і очі у нього такі добрі,
що стало мені соромно за свої
думки. Взяла я той кульок, подякувала і
попрямувала далі.
Іду і гадаю — чому він зупинив саме
мене? Чому саме мені віддав картоплю?
Невже я схожа на жебрачку? Наче ще не
стара, не кульгаю, і зодягнена нормально, не у ганчір’я. А він гукає: «Почекайте,
жіночко, я ще помідорів вам покладу». І
зі свого старенького «жигульонка», несе
помідори, кладе у той кульок, що стає
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таким важким.
Я не запитала, як його звуть, звідки він. І так зрозуміло, що на дорозі
мені зустрілась людина, яка поділиться
останнім і не пройде повз чужого горя.
Ніби він все знав про мене.
Про те, що рано лишилась удовою
— чоловік Василь Васильович Перевертайло трагічно загинув на очах у своєї
матері, у рідному селі, куди приїхав допомогти неньці.
Недарма кажуть, що біда не ходить
одна. Син майже повторив долю батька з тією лише різницею, що залишився
живий, але нерухомий. 15 років у інвалідному візку.
Нічого. Дякує Богу за кожний прожитий день, радіє дітям, обожнює дружину Таню, яка розділила з ним його
біду і робить усе, щоб не відчував себе
зайвим. І дітям він перший помічник.
Андрійко — вже студент політехнічного
інституту, донька Саша навчається у політехнічному ліцеї. А син разом зі мною
веде бухгалтерію у кількох кооперативних будинках, добре вивчив комп’ютер,

Змістовне позашкілля
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — архів студії «Зоряний шлях»

Пам’ятаєте дитячу гру: хтось один за допомогою рук описує предмет, а інші повинні здогадатись — що це таке? Відгадати вдавалось не завжди, правда?
А спробуйте-но без слів розповісти якусь історію, та ще й так, аби вас зрозуміли. Це не лише
у сто разів складніше — це вже справжнє мистецтво. І навчає йому в студії пластичної імпровізації та пантоміми «Зоряний шлях» Вишгородського міського центру творчості учнівської молоді
«Джерело» педагог Любов Савочкіна.
иступи її вихованців — це театр мовчання,
адже вони говорять не словами, а рухами,
передаючи почуття через пластику та предмети-символи.
— Дуже важлива при цьому музика. Вона не лише
супроводжує дійство, а є партнером актора і, власне,
дійовою особою спектаклю. Без неї просто неможливо втілити художню ідею мистецтва пластичної імпровізації — передати мовою пластики, вільного руху
емоційне і духовне життя людини, — говорить Любов
Савочкіна.
…Після навчання в Київському культосвітньому
училищі за спеціальністю «керівник оркестру народних інструментів» вона працювала методистом у Палаці культури виробничого об’єднання «Точелектроприлад». Саме там під час новорічного свята, коли
зазвичай і трапляються дива, її помітив керівник студії
пантоміми відомого ансамблю «Мімікрічі» Володимир
Крюков. Дівчину запросили спробувати свої можливості.
Вона захопилась пантомімою миттєво. А згодом,
як каже, просто захворіла цим мистецтвом.
Закінчила факультет театральної режисури Інституту культури ім. Корнійчука. І ті роки навчання й роботи з мімікрічами Владиславом Вонятицьким, Оксаною
Гусинською, Ростиславом Тарнопольським, Андрієм
Гонсалесом, талановитим режисером Нінель Биченко, а згодом із режисером Вірою Мішньовою в Театрі
пластичної драми на Печерську стали для Любові Савочкіної справжнім зірковим часом.
Що не спектакль, то аншлаг. Із фрагментом вистави за повістю Б. Васильєва «А зорі тут тихі…» (Л. Савочкіна виконувала роль Лізи Бричкіної, котра трагічно
гине) група мала величезний успіх у Центральному будинку працівників мистецтв у Москві, на Всесоюзному
фестивалі мистецтв «Київська весна-84». Були «Метаморфози» та ще низка мініатюр, постановок за відомими творами «Альпійська балада», «Лісова пісня»,
«Ромео і Джульєтта», «Отелло», «Снігова королева».
— Ми навчилися читати думки одне одного, відчувати спиною партнера по сцені, адже це колективна
творчість, — розповідає Любов Миколаївна. — А ще
у мистецтві пластичної імпровізації неможливо без
уміння переживати, а також без фантазії.
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бухгалтерські програми. Я бігаю по банках з різними паперами, Ігор працює
вдома.
Звичайно, живеться моїй родині несолодко, та і матеріально важко. Але навколо стільки чудових людей, готових
завжди допомогти!
Це — старші медсестри ЦРЛ Лідія Пироженко і Зінаїда Назарова (вона вже на
пенсії). Коли треба, безкоштовно надають потрібні медикаменти і перев’язочні
матеріали. Це — наша берегиня Олена
Попович з благодійного фонду «Берегиня». Це — вчитель української мови та
літератури Людмила Брик, яка не взяла
ні копійки за індивідуальну підготовку
моїх онуків до вступу в КПІ та ліцей. Це
— приватні підприємці: депутат міськради Юрій Линник, що допомагає родині
продуктами, і депутат міськради Віктор
Добровольський (ми шанобливо називаємо його «Максимовичем»), який безкоштовно обслуговує комп’ютер.
Це і той незнайомий чоловік на дорозі, який просто так, від душі, поділився тим, що мав, і не назвав свого імені.

Вишгород
Лист у номер
Насамкінець мені хочеться звернутись до кожного читача моєї улюбленої
міської газети «Вишгород» із словами:
«Люди! Робіть добро, і воно до вас повернеться.
Р. S. А вашу редакцію прошу більше
друкувати у газеті статей про хороших
людей. Була розповідь про Володимира Левадного — колишнього бригадира
будівельників Київської ГЕС, зачепила
за живе. Або кореспонденція про начальника відділу робітничого постачання Київської ГЕС Григорія Кисіля — це ж
унікальна людина! І таких — тисячі. Вони
— приклад молодому поколінню. Як мовиться, на таких земля тримається.
Від редакції. Алла Степанівна приїхала на будівництво Київської комсомольської ГЕС, тож у Вишгороді вже
близько півстоліття. Всі, хто знає цю
привітну жінку, відзначають її постійну
готовність допомагати людям. І нас не
дивує випадок з картоплею. Алла Белікова таки права: добро завжди повертається добром.

Аншлаги студії пантоміми
Цьому тепер навчає педагог своїх вихованців у
«Джерелі». На кожному занятті — розігрів м’язів, розтяжка, елементи йоги і робота над розвитком особистості — від філософа до акробата. Це і є головне для
актора, вважає педагог.
Наполеглива праця, тонке відчуття часу, який відтворюється у сюжеті, робить кожну її постановку у
виконанні дітей маленьким дивом. Це пластичний
супровід пісні «Журавлі» біля стели у День Перемоги, коли не можна було втриматись від сліз, і зовсім
протилежний «Арлекін», номер під мелодію «Реквієму»
Моцарта і полярні йому «Східний наспів» та «Кікімори»
на святі Івана Купала.
Дітям це подобається. І найменшим, і старшим —
Ярославі Ґудзь, Валі Подобєдовій, Риті Заїці, Наталі
Зайдель. Їхній виступ під час III-го Межигірського фестивалю народної пісні, котрий відбувся нещодавно у
Нових Петрівцях, був відзначений грамотою Межигірського узвозу, а керівник студії пластичної імпровізації Любов Савочкіна з нагоди п’ятиріччя «Джерела»
— грамотою від міського голови Віктора Решетняка.
Вона й сама бере участь у постановках. Її виразні
руки у білій і чорній рукавичках здатні передати всю
гаму почуттів між чоловіком і жінкою. Цей номер під
безсмертну мелодію із «Шербурзьких парасольок»
був одним із найяскравіших під час презентації книги
академіка Івана Бурдака «Вишгород — Русь Київська».
Любов Миколаївна мріє про експериментальний
театр пластичної імпровізації і щиро сподівається, що
він таки буде у Вишгороді. А навчити цьому мистецтву
можна кожного — було б лише бажання.
Отож, запрошуємо до «Джерела»!
Безпосередньо до педагога можна звернутися за
тел: 097-532-57-00.
Любов Савочкіна та її вихованці Олеся Халаш і
Наталя Зайдель у різних образах

Телепрограма
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2+2
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки тижня
09:35, 12:10, 20:55 Офіційна
хроніка
09:45 Точка зору
10:05 Легко бути жінкою
10:50 Про головне
11:10 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:20, 15:20, 18:45, 21:25
Діловий світ
12:35 Право на захист
12:55 Темний силует
13:10 Х/ф «Дорогою до
Берліна»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:35 Х/ф «Заради декількох
рядків»
16:45 Х/ф «Професія —
слідчий»
18:00, 19:30 Свобода вибору.
Реальне життя
18:10 Справжня Україна
18:30 Агро-News
19:00 Вибори-2012. Політична
партія «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»
20:00 Сільрада
20:20 Вибори-2012. Політична
партія «Українська Національна
Асамблея»
21:20 Плюс-мінус
21:35 Країну — народові
21:50 Смішний та ще
смішніший
22:15 Осінній жарт
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:15, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 6 кадрів
10:40, 11:25 Т/с
“Слідаки”
11:50 Зніміть це
негайно
12:55 Ілюзія безпеки
14:05 Пекельна кухня
15:15 Російські
родинні драми
16:40 Пробач мене,
моє кохання
17:45 ТСН. Вибране
18:25 Т/с
“Скліфосовський”
20:15 Багаті теж
плачуть
21:30 Х/ф “Пірати
Карібського моря”

06:55
Т/с»Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45, 12:45 Факти
09:35, 19:30
Надзвичайні новини
з Костянтином
Стогнієм
10:40 Х/ф «Містер
Няня»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
13:00 Х/ф
«Професіонал»
15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:40 Т/с «Опери»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Морські
дияволи»
22:40 Факти.
Підсумки дня
22:55 Свобода слова
з Андрієм Куликовим

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00 СТН. Спорт.
Тижневик
10:15 Прогулянки
містом
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
22:00 СТН
15:10 Дивіться, хто
прийшов
15:40, 21:25 Гаряча
лінія «102»
16:10 В центрі уваги
18:00 Т/с «Епоха
честі»
19:30 Столиця
21:00 Якісне життя
22:25 Служба

06:10 Т/с «Комісар
Рекс»
06:55 Усе буде
добре
09:00, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
10:40 Х/ф «Мамочка
моя»
14:50 Битва
екстрасенсів
15:55 Усе буде
добре
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:05 Куб
22:40 Детектор
брехні
23:45 Т/с «Доктор
Хаус»

ПРОФІЛАКТИКА
06:00 Світ за тиждень
06:25 Мультфільми
06:35 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна порад
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:20 Дика Америка
17:00 Алло, лікарю
17:55 На власні очі
18:55, 21:30 Економічний
пульс
19:05 Т/с «Брати
Карамазови»
20:00 Соціальний статус
21:40 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та інші
22:40 Х/ф «Найсильніший
удар»
00:50 Світські хроніки

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з Інтером
09:10 Детективи
10:00, 12:15 Т/с «Я
прийду сама»
14:15 Слідство вели... з
Леонідом Канівським
15:10 Право на зустріч
16:15 Чекай мене
18:10 Т/с «Кровиночка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Я прийду
сама»
23:00 Т/с «Смерш»

07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:00 Т/с
«Слід»
10:00 Х/ф «Механік»
12:00 Нехай
говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична
точка
18:00 Т/с
«Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Країна
03»
22:00 Х/ф
«Гладіатор»
01:10 Х/ф
«Червоний Дракон»

07:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Живуть же
люди
09:55 До суду
11:00 Суд
присяжних
12:25 Т/с «Морські
дияволи»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:25, 22:35 Т/с
«Глухар»
22:15 Сьогодні
00:35 Центр
допомоги «Настасія»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20, 01:55 Т/с
«Серце Марії»
13:25 Час обідати
14:00 Інші новини
14:20 Абракадабра
15:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:45 Т/с «Фурцева»
16:55 Сільська магія
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Єдиний
мій гріх»
22:35 Вечірній Ургант
23:10 Т/с
«Випереджаючи
постріл»
00:15 Нічні новини

Агенція нерухомості.
Продаж, купівля, оренда.
Зміна цільового призначення
земельної ділянки.
Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua
Тел: (067) 760-00-73
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06:40, 07:05, 07:40, 08:35
Підйом
06:45 Очевидець.
Найсмішніше
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родися красивою»
09:55 Т/с «Батькові дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джеки Чана»
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:50, 23:10 Т/с
«Світлофор»
17:55, 22:05 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита школа»
21:05 Т/с «Щасливі
разом»
00:15 Т/с «Короткий курс
щасливого життя»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 19:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:10, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісія-новини
08:30 Хроніка тижня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20, 15:00 5
елемент
10:30, 11:20, 12:15 РесПубліка
з Ганною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40 Київський час
19:30 Час інтерв’ю
19:50 Хроніка дня
20:10, 21:10 Час. Підсумки дня
21:40 Час-тайм
22:00 Податковий щоденник
23:30 Crime news

06:00 Мультфільм
06:35 М/с «Хроніки
валькірій»
07:30, 09:00, 16:10
Сильний аргумент
08:00 Т/с «Горець»
09:20 Т/с «Грозові
ворота»
14:00 Т/с «Солдати»
16:55 Секретна
територія
19:00 Т/с «Брати»
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 Помста
природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф
«Миротворець»
23:55 Х/ф «Грузовик»

07:30 Мультфільми
08:35, 13:45
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:30 Х/ф «Джинси
— талісман»
12:45 Т/с «Кайл XY»
15:40 КВН
18:00 Звана вечеря
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика
різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 Х/ф «Бабій»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:05 Х/ф «Я служу на 06:10 Т/с «Дєтка»
06:55 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
07:55 Мультик з Лунтіком
07:30 Агенти впливу
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:30 Сам собі суддя 08:45, 14:35 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:00 Т/с «Розкол»
09:50 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:05 Т/с «УГРО»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз
14:55 Т/с «Каменська» 90210»
11:50, 19:00 Богиня
18:30 Правда життя
шопінгу
12:15 Богиня шопінгу. Без
19:00, 21:45, 00:00
цензури
12:55 Одна за всіх
Свідок
13:35 Т/с «Маргоша»
19:30 Т/с «Літєйний»
15:40 У ТЕТа тато
16:05 Королева балу
22:00 Т/с
17:15 Маша та моделі
17:55 Т/с «Моя прекрасна
«Криміналісти:
няня»
мислити як
19:25 БарДак
20:00 Дайош молодьож
злочинець»
20:25 Т/с «Зайцев +1»
21:00 Ка$та
23:00 Т/с «CSI: Нью22:00 Т/с «Барвиха «
Йорк»
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Слава зі Славєком
00:30 Х/ф
Славіним
23:35 М/с «Масяня»
«Птеродактиль»

кордоні»

06:50, 11:40 Давній
Єгипет
07:50 Докопатися до
правди
08:50 Атлети проти
планети
09:50 Танкируйнівники
10:40, 19:20
Фантастичні історії
12:40, 00:00
Суперкораблі
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 22:00 Життя
15:30 Т/с «Імперія під
ударом»
16:30 Друга світова.
Директива №1
17:30, 21:00 Шукачі
18:30 Тур де Франс з
Ургантом і Познером
20:10 22 червня.
Довгий, довгий день
01:00 Т/с «Декстер»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Без сліду»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар»
23:20 Городок
00:15 Дівчата

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Світло
10:00 Легко бути жінкою
10:35 Кубок світу з
футболу-2014
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:05, 15:15 18:45, 21:15
Діловий світ
12:10 Хай щастить
12:30 Х/ф «Четверта
висота»
13:35 Х/ф «Зустріч перед
розлукою»
15:10 Euronews
15:25 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
16:50 Х/ф «Професія —
слідчий»
18:00 Свобода вибору
18:10 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012. Партія
Пенсіонерів України
19:30 Свобода вибору
20:20 Вибори-2012.
Політична партія «Нова
політика»
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 6 кадрів
10:40 Т/с «Слідаки»
11:50 Зніміть це
негайно
12:55 Ілюзія безпеки
14:05 Пекельна кухня
15:20 Російські
родинні драми
16:45 Пробач мене,
моє кохання
17:45 ТСН. Вибране
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 Мама, я
одружуюся?
21:30 Міняю дружину
23:30 Пробач мене,
моє кохання

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
07:40 Стоп-10
08:45 Факти
09:35, 19:30
Надзвичайні новини
з Костянтином
Стогнієм
10:35, 16:35 Т/с
«Опери»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Факти.
Підсумки дня
00:10 Т/с «Кодекс
честі»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00 СТН
10:15 Повнота
радості життя
13:20 Громадська
приймальня
15:10 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Служба
порятунку
16:10 У центрі уваги
18:00 Т/с «Епоха
честі»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Київські історії
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін
112»

06:05, 15:55 Усе

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
буде добре
06:45 Очевидець.
Найсмішніше
07:50, 18:20
07:30, 08:30, 19:00
Неймовірна правда Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
про зірок
родися красивою»
09:55 Т/с «Батькові
09:15 Куб
дочки»
11:05 Х/ф «Привіт,
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
кіндер»
Джеки Чана»
13:45 Битва
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
екстрасенсів
15:50, 23:10 Т/с
«Світлофор»
18:00, 22:00 Вікна17:55, 22:05 Т/с
Новини
«Вороніни»
20:00 Фермер шукає 19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
дружину
школа»
21:00 Т/с «Щасливі
22:40 Вагітна у 16
разом»
23:45 Доньки-матері 00:15 Т/с «Школа»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
08:30 Новини Київщини
09:20, 13:35, 14:20,
15:15 5 елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
18:40, 22:40 Київський
час
19:50 Хроніка дня
21:40 Час-тайм
22:00 Агроконтроль
23:30 Crime news

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35, 13:35
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с
«Брати Карамазови»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Слідопит»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Ронін з
Дмитром Видріним
17:55 На власні очі
21:40 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та інші. Євген
Моргунов
22:40 Х/ф
«Найсильніший удар»
00:45 Х/ф
«Компрометуючі
ситуації»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
Інтером
09:10 Детективи
09:55 Т/с «Таємниці
слідства»
12:30 Знак якості
13:00 Слідство
вели... з Леонідом
Канівським
14:55 Судові справи
15:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Я прийду
сама»
23:00 Т/с «Під
прикриттям»

06:00 Т/с
«Єфросинія»
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00 Т/с «Країна
03»
11:00, 22:15 Т/с
«Глухар»
12:10 Нехай
говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична
точка
18:00 Т/с
«Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Країна»
00:15 Т/с
«Подружжя»

07:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія —
репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Морські
дияволи»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:30, 23:40 Т/с
«Глухар»
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
«Малага» (Іспанія) «Зеніт» (Росія)
00:40 Головна дорога

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20, 02:00 Т/с
«Серце Марії»
13:25 Час обідати
14:00 Інші новини
14:20 Абракадабра
15:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:45 Т/с «Фурцева»
16:55 Народна
медицина
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Єдиний
мій гріх»
22:35 Вечірній Ургант
23:10 Т/с
«Випереджаючи
постріл»
00:15 Нічні новини

06:45 Телепузики
07:25 Малята-твійнята
07:45 Мультик з
Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45, 14:35 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
11:50, 19:00 Богиня
шопінгу
12:30, 20:25 Т/с
«Зайцев +1»
12:55 Одна за всіх
13:35 Т/с «Маргоша»
15:40 У ТЕТа тато
16:05 Королева балу
17:15 Маша та моделі
17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:25 БарДак
20:00 Дайош молодьож
21:00 Т/с «Діффчатка»
21:25 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «Ходячі
мерці»
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00 Легенди
карного розшуку
07:05 Х/ф «Хліб,
золото, наган»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Т/с «Херувим»
14:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:30, 19:00, 21:45,
00:00 Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк-7»
00:30 Х/ф «Війна
світів: вторгнення»

2+2

06:35 М/с «Хроніки
валькірій»
07:30 Ранкові новини
08:00 Х/ф. Т/с
«Горець»
09:00 Новини 2+2
09:30, 16:10 Сильний
аргумент
10:00 Помста
природи
10:45 Т/с «Гончі»
12:55, 19:00 Т/с
«Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:55 Секретна
територія
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 ДжеДАІ
21:00 Новини 2+2
21:20 Ліга чемпіонів
УЄФА. Парі Сент
Жермен (Франція) Динамо (Київ)
23:35 Про лігу
чемпіонів
00:50 Ліга чемпіонів
УЄФА. Реал (Мадрид)
- Манчестер Сіті

07:30 Мультфільми
08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
12:40 Т/с «Кайл XY»
15:35, 23:00
ШоуМонроу
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на
заздрість усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Велика
різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:50, 11:40 Давній
Єгипет
07:50 Докопатися до
правди
08:50 Атлети проти
планети
09:50 Танки. Проти
залізного кулака
10:40, 19:20
Фантастичні історії
12:40, 00:00
Суперкораблі
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 22:00 Життя
15:30 Т/с «Імперія
під ударом»
16:30 Маршали
Перемоги
17:30, 21:00 Шукачі
18:30 Тур де
Франс з Ургантом і
Познером
20:10 Йозеф
Геббельс
01:00 Т/с «Декстер»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Без сліду»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар»
22:25 Спеціальний
кореспондент
23:30 Битва за Сирію
00:00 Вісті+
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07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
11:05 В гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:15, 18:45, 21620
Діловий світ
12:30 221. Екстрений виклик.
Тиждень
13:20 Х/ф «Мій друг Іван
Лапшин»
15:10 Euronews
15:20 Х/ф «Я вас дочекаюсь»
16:25 Х/ф «Професія —
слідчий»
17:35 Країну — народові
18:00, 19:30 Свобода вибору
18:10 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012. Політична
партія «УДАР (Український
Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка»
20:20 Вибори-2012. Партія
регіонів
20:50 Мегалот
21:15 Плюс-мінус
21:35 Смішний та ще
смішніший
22:00 Змова проти Євро
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 6 кадрів
10:40 Т/с «Слідаки»
11:50 Зніміть це
негайно
12:55 Ілюзія безпеки
14:05 Пекельна кухня
15:20 Російські
родинні драми
16:45 Пробач мене,
моє кохання
17:45 ТСН. Вибране
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 На ножах
21:30 Територія
обману
22:50 Гроші
00:15 Пробач мене,
моє кохання

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
Надзвичайні новини
з Костянтином
Стогнієм
10:35, 16:30 Т/с
«Опери»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Факти.
Підсумки дня
00:10 Т/с «Кодекс
честі»

06:20 Усе буде
6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
добре
7:25, 2:35 Київ.
08:05, 18:20
Музика
Неймовірна правда
8:00, 15:00, 17:00,
про зірок
22:00 СТН
09:45 Фермер шукає
10:15 Повнота
дружину
радості життя
11:40 Х/ф «Кохання
13:20 Громадська
під наглядом»
приймальня
15:10 Дивіться, хто 13:45 Битва
прийшов
екстрасенсів
15:40 Київські історії 15:55 Усе буде
16:10 В центрі уваги добре
18:00 Т/с «Епоха
18:00, 22:00 Вікначесті»
Новини
19:00 Передвиборна
20:00, 22:40
агітація
МайстерШеф
22:25 Зроблено в
00:40 Т/с «Доктор
Києві
23:00 «Київське Віче» Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родися красивою»
09:55 Т/с «Батькові
дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джеки Чана»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50, 23:10 Т/с
«Світлофор»
17:55, 22:05 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
21:05 Т/с «Щасливі
разом»
00:15 Т/с «Школа»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-тайм
22:00 Сканер
23:30 Crime news

06:00, 15:00 18:30,
21:00, 00:50 Служба
новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с
«Брати Карамазови»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Коли
дерева були
великими»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Дика Америка
17:55 На власні очі
21:40 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та інші
22:40 Х/ф «Темний бік
сонця»
01:25 Х/ф
«Заборонена дорога»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з Інтером
09:10 Детективи
09:55 Т/с «Таємниці
слідства»
12:30 Знак якості
13:00 Слідство
вели... з Леонідом
Канівським
14:55 Судові справи
15:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
21:00 Т/с «Я прийду
сама»
23:00 Т/с «Під
прикриттям»
01:15 Парк
автомобільного
періоду

06:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Країна 03»
11:00 Т/с «Глухар»
12:10 Нехай
говорять. Дві сестри
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
21:00 Т/с «Інтерни»
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
«Шахтар» (Донецьк)
- «Нордшелланд»
(Фарум)
23:50 Т/с «Подружжя»
00:50 Х/ф «Містер Бін
на відпочинку»

07:35 Т/с «Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія —
репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Морські
дияволи»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо.
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
«Барселона» (Іспанія) «Спартак» (Росія)
23:40 Ліга чемпіонів
УЄФА
00:10 Квартирне
питання

06:45 Х/ф «Хочу у
в’язницю»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:25 Т/с «Херувим»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:30, 19:00, 21:45,
00:00 Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Записки
Лазаря»

07:25 Малята-твійнята
07:45 Мультик з
Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45, 14:35 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:50, 19:00 Богиня
шопінгу
12:30, 20:25 Т/с
«Зайцев +1»
12:55, 21:00 Т/с
«Діффчатка»
13:35 Т/с «Маргоша»
15:40 У ТЕТа тато
16:05 Королева балу
17:15 Маша та моделі
17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:25 БарДак
20:00 Дайош молодьож
21:25 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «Ходячі
мерці»
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

Передплачуйте газету «Вишгород».
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20, 01:55 Т/с
«Серце Марії»
13:25 Час обідати
14:00 Інші новини
14:20 Абракадабра
15:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:45 Т/с «Фурцева»
16:55 Середовище
проживання
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Єдиний
мій гріх»
22:35 Вечірній Ургант
23:10 Т/с
«Випереджаючи
постріл»

06:35 Мульти. М/с
«Хроніки валькірій»
07:30 Ранкові
новини
08:00 Х/ф. Т/с
«Горець»
09:00, 21:00 Новини
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09:30, 16:10
Сильний аргумент
10:00 ДжеДАІ
10:45 Х/ф. Т/с
«Гончі»
12:55, 19:00 Т/с
«Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:55 Секретна
територія
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 Облом UA
21:30 Х/ф «Потяг із
грошима»
00:05 Х/ф «Чужий.
Проект «Гадюка»

07:30 Мультфільми
08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
12:40 Т/с «Кайл XY»
15:35, 23:00
ШоуМонроу
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на
заздрість усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Велика
різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:50, 11:40 Давній
Єгипет
07:50 Докопатися до
правди
08:50 Атлети проти
планети
09:50 Танки. Еволюція
легенди
10:40, 19:20
Фантастичні історії
12:40, 00:00
Суперкораблі
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30 Життя. Комахи
15:30 Т/с «Імперія під
ударом»
16:30 Військові
злочинці. Мартін
Борман
17:30, 21:00, 22:00
Шукачі
18:30 Тур де Франс з
Ургантом і Познером
20:10 Згідно із
законом Шиндлера
01:00 Т/с «Декстер»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Без сліду»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар»
23:20 Червона
Мессаліна
00:15 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:30 Книга.ua
09:55 Легко бути жінкою
11:05 Здоров’я
12:10, 15:15, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:30 Х/ф «День і все життя»
15:10 Euronews
15:25 Х/ф «Літня поїздка
до моря»
16:50 Х/ф «Професія —
слідчий»
18:00, 19:30 Свобода
вибору
18:10 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012. Партія
«Політичне об’єднання
«Рідна Вітчизна»
20:20 Вибори-2012.
Соціалістична партія
України
21:15 Плюс-мінус
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:05
ТСН
06:45, 07:10, 08605,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 6 кадрів
10:40 Т/с «Слідаки»
11:50 Зніміть це
негайно
12:55 Ілюзія безпеки
14:05 Пекельна кухня
15:20 Російські
родинні драми
16:40, 23:20 Пробач
мене, моє кохання
17:45 ТСН. Вибране
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 Давай, до
побачення
21:30 Чотири весілля
00:25 Х/ф «Циклопи»

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
Надзвичайні новини
з Костянтином
Стогнієм
10:35, 16:35 Т/с
«Опери»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Факти.
Підсумки дня
00:10 Т/с «Кодекс
честі»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00 СТН
10:15 Повнота
радості життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 У центрі уваги
18:00 Т/с «Епоха
честі»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Прогулянки
містом
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

06:05 Усе буде

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець.
Найсмішніше
07:50, 18:20
07:30, 08:30, 19:00
Неймовірна правда
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
про зірок
родися красивою»
09:30 Вагітна у 16
09:55 Т/с «Батькові
10:30 Доньки-матері дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
11:35 Х/ф «Інше
13:35 М/с «Пригоди
Джеки Чана»
обличчя»
14:45, 15:45 Teen Tіme
13:45 Битва
14:50 Т/с «Друзі»
15:50, 23:10 Т/с
екстрасенсів
«Світлофор»
15:55 Все буде
17:55, 22:05 Т/с
«Вороніни»
добре
19:40 Піранії
18:00, 22:00 Вікна20:00 Т/с «Закрита
школа»
Новини
21:05 Т/с «Щасливі
20:00, 22:40 Зважені разом»
00:15 Т/с «Школа»
та щасливі

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:25 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:10 Час інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
16:15 Рекламна кухня
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40 Київський
час
19:30 Час інтерв’ю
21:40 Час-тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 Crime news

06:00 Мультфільм
06:35 М/с «Хроніки
валькірій»
07:30 Ранкові новини
08:00 Х/ф. Т/с
«Горець»
09:00, 20:45 Новини
2+2
09:30, 16:10 Сильний
аргумент
10:00 Облом UA
10:45 Т/с «Гончі»
12:55 Т/с «Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:55 Секретна
територія
19:00 Шалене відео
по-українски
19:35, 21:00 Ліга
Європи УЄФА. Дніпро
(Дніпропетровськ) ПСВ Ейндховен
21:50 Ліга Європи
УЄФА. Інтер (Мілан) Рубін (Казань)
23:55 Обговорення
матчів ігрового дня
00:55 Ліга Європи
УЄФА. Наполі (Італія)
- Аік (Швеція)

07:30 Мультфільми
08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
12:40 Т/с «Кайл XY»
15:35, 23:00
ШоуМонроу
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на
заздрість усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Велика
різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00 Соціальний
статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Брати
Карамазови»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Квартет
Гварнері»
13:55 У гостях у Дмитра
Гордона
15:20 Дика Америка
17:55 На власні очі
21:40 Боягуз, Бовдур,
Бувалий та інші смішні
історії
22:40 Х/ф «Заборонена
дорога»
00:50 Х/ф
«Компрометуючі
ситуації. Секс-терапія»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 08:10, 08:35
Ранок з Інтером
09:10 Детективи
10:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:30 Знак якості
13:00 Слідство
вели... з Леонідом
Канівським
14:55 Судові справи
15:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Неформат
21:00 Т/с «Я прийду
сама»
23:00 Т/с «Соло на
мінному полі»

06:00 Т/с
«Єфросинія»
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Країна 03»
11:00, 22:15 Т/с
«Глухар»
12:10 Нехай
говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична
точка
18:00 Т/с
«Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
00:30 Т/с
«Подружжя»

07:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
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
12:25 Т/с «Морські
дияволи»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:45 Т/с «Глухар.
Повернення»
21:50 Футбол. Ліга
Європи УЄФА. «Інтер»
(Італія) - «Рубін»
(Росія)
00:00 «Ліга Європи
УЄФА. Огляд»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Час обідати
14:00 Інші новини
14:20 Абракадабра
15:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:45 Т/с «Фурцева»
16:55 Кармадон. 10
років по тому
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Єдиний
мій гріх»
22:35 Вечірній Ургант
23:10 Т/с
«Випереджаючи
постріл»
00:15 Нічні новини

07:25 Малята-твійнята
07:45 Мультик з
Лунтіком
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45, 14:35 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:50, 19:00 Богиня
шопінгу
12:30, 20:25 Т/с
«Зайцев +1»
12:55, 21:00 Т/с
«Діффчатка»
13:35 Т/с «Маргоша»
15:40 Королева балу
17:15 Маша та моделі
17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:25 БарДак
20:00 Дайош молодьож
21:25 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «Ходячі
мерці»
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:50, 11:40 Давній
Єгипет
07:50 Втрачені
племена Ізраїлю
08:50 Атлети проти
планети
09:50 Штурмові
гармати і винищувачі
танків
10:40, 19:20
Фантастичні історії
12:40 Лук самурая
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30 Гімалаї
15:30 Т/с «Загибель
імперії»
16:30 Згідно із
законом Шиндлера
17:30, 21:00 Шукачі
18:30 Тур де Франс з
Ургантом і Познером
20:10 Д/ф «Геній з
«шарашки»
22:00 Життя. Комахи
00:00 Феррарі:
втрачені світи
01:00 Т/с «Декстер»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:15,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:35 Т/с
«Повернення додому»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Земський
лікар»
22:25 Двобій
00:00 Вісті+

06:55 Х/ф «Каїр»
викликає «Альфу»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Відображення»
12:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Т/с «Херувим»
14:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:30, 19:00, 21:45,
00:00 Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Жуки»

Телепрограма

Вишгород
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07:20 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:40 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55 Офіційна
хроніка
09:30 . Д/ф «Вежа із
слонової кістки»
10:05 221. Екстрений
виклик
11:05 Віра. Надія. Любов
12:10, 15:20, 21:10
Діловий світ
12:20 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:50 Околиця
13:25 Х/ф «В останню
чергу»
15:15 Euronews
15:25 Х/ф «Троє у човні,
не рахуючи собаки»
17:40 Х/ф «Професія —
слідчий»
18:40 Шляхами України
19:05 Концерт К.
Новікової
20:40 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

6:00, 8:45, 11:05,
06:00, 07:00, 08:00, 06:50 Т/с
06:50 Х/ф «Кохання 06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
17:40 Мультляндія
«Леся+Рома»
09:00, 19:30 ТСН
06:45 Очевидець
7:25 Київ. Музика
06:45, 07:10, 08:05, 07:35 Ділові факти
під наглядом»
07:30, 08:30, 19:00
8:00, 15:00, 17:00,
09:10 Сніданок з 1+1 07:40 Стоп-10
Репортер
22:00
СТН
08:45 Факти. Ранок
10:00 6 кадрів
08:55 Х/ф
09:00, 16:55 Т/с «Не
10:15 Повнота
10:45 Т/с «Слідаки» 09:35, 19:30
родися красивою»
радості
життя
Надзвичайні новини
11:55 Зніміть це
«Катерина»
09:55 Т/с «Батькові
13:20,
0:20
з Костянтином
негайно
дочки»
Громадська
13:00 Ілюзія безпеки Стогнієм
13:30, 14:35 Kіds Tіme
17:30,
22:00
Вікнаприймальня
14:10 Пекельна кухня 10:35, 16:35 Т/с
13:35 М/с «Пригоди
15:10 Дивіться, хто
«Опери»
15:20 Російські
Джекі Чана»
Новини
прийшов
14:50, 15:45 Teen Tіme
12:45 Факти. День
родинні драми
15:40 Прогулянки
14:55 Т/с «Друзі»
16:40 Пробач мене, 13:00, 20:15 Т/с
17:40 Х/ф «Любов і
містом
15:50, 23:10 Т/с
«Морські дияволи»
моє кохання
16:10 У центрі уваги
«Світлофор»
17:45 ТСН. Вибране 15:20, 22:40 Т/с
18:00 Т/с «Епоха
голуби»
17:55, 22:05 Т/с
«Прокурорська
18:25 Т/с
честі»
«Вороніни»
перевірка»
«Скліфосовський»
19:00 Передвиборна 20:00, 22:40
19:40 Піранії
20:15 Добрий вечір 18:45 Факти. Вечір
агітація
20:00 Т/с «Закрита
23:55 Факти.
21:20 Х/ф «Учень
22:25 Нова адреса
школа»
Танцюють всі
Підсумки дня
чародія»
23:00 Т/с «Служба
21:00 Т/с «Щасливі
порятунку. Загін
23:50 Х/ф «Вовкодав 00:10 Х/ф
разом»
00:10 ВусоЛапоХвіст
112»
00:10 Т/с «Школа»
«Комуналка»
з роду Сірих псів»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Брати
Карамазови»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Квартет
Гварнері»
13:55, 21:40 В гостях
у Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
17:55 На власні очі
19:05 Т/с «Дві
сестри»
22:55 Х/ф «Батько»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з Інтером
09:10 Детективи
10:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:30 Знак якості
13:00 Слідство
вели... з Леонідом
Канівським
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровиночка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:45 Подробиці.
Неформат
21:00 Велика Різниця
23:00 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Т/с
«Єфросинія «
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Країна 03»
11:00, 21:00 Т/с
«Інтерни»
12:10 Нехай
говорять. Надія для
Віри
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична
точка
18:00 Т/с
«Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
22:15 Х/ф «Трішки
вагітна»
01:00 Х/ф
«Єлизавета»

07:40 Жіночий
погляд
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
12:25 Остаточний
вердикт
13:35 Таємнича
Росія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:30 Т/с «Глухар»
23:40 Х/ф
«Неймовірний Халк»

СУБОТА 22 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:15 Мультфільм

06:25 Життя козиря
07:10 «Скубі Ду і Меч
«Смурфи»
самурая»
07:00 Справжні лікарі
08:45 Зірка YouTube
08:00 Світське життя 10:00 Дача
10:30 Квартирне
09:00 Хто там?
питання
10:15 Дісней Тімон і
11:30 Стоп-10
Пумба
12:50 Провокатор
13:10 Твій рахунок
11:05 Х/ф
14:15 Дивитися всім
«Циганочка з
15:15 Х/ф «Ключ
виходом»
саламандри»
17:45 Максимум в
19:30 ТСН
Україні
20:15 Операція
18:45 Факти. Вечір
«Краса»
19:00 Х/ф
«Відставник»
22:00 Х/ф «Шукаю
21:00 Х/ф
тебе»
«Комуналка»
00:00 Х/ф «Злодії в
23:05 Наша Russіa
00:00 Голі і смішні
законі»

6:00, 8:30, 11:30,

06:50 Ф-стиль
07:10 Будь в курсі
07:50, 16:40
Цивілізація Incognіta
08:00 Соціальний
пульс
09:00 Мультфільми
09:20 Звірі в місті
10:00 Х/ф
«Гіперболоїд
інженера Гаріна»
11:50 Х/ф «Крах
інженера Гаріна»
14:20 Арт Cіty
15:15 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:25 Невідома
планета
18:15 Кумири
18:30 Соціальний
пульс вихідних
19:00 Водна планета
20:00 Ронін з
Дмитром Видріним
20:40 В гостях у
Дмитра Гордона
21:45 Костянтин
Хабенський
22:35 Х/ф «Шлюб»

08:00 Позаочі

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея Золотий
ключ
07:45 Їхні вдачі
08:25 Готуємо з Олексієм
Зіміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний двобій
11:00 Квартирне питання
12:20 СОГАЗ - Чемпіонат
Росії з футболу
2012/2013. «Волга» ЦСКА
14:30 Буває ж таке
15:20 Слідство вели...
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
18:25 Професія —
репортер
18:55 Максимум
20:00 Російські сенсації
20:55 Ти не повіриш
21:55 Промінь Світла
22:30 Таємнича Росія:
Тульська область
23:30 Школа лихослів’я
00:15 Т/с «Злочин буде
розкрито»

апельсин
09:05 Орел і Решка
10:05 Україна,
вставай
11:00 Т/с «Дарунок

07:00 Ранок з
Україною
09:00, 11:00 Т/с
«Останній кордон»
10:00 Додому на
свята
12:10 Т/с «Дорожній

долі»

патруль»
14:10 Т/с «Злочин

17:55 Юрмала 2011

буде розкрито»
16:10 Х/ф «Тече ріка

20:00 Подробиці

Волга»
18:10, 19:20 Т/с

20:30
Майдан’s-2012
23:00 Х/ф

«Засіб від смерті»
19:00 Події
22:30 Х/ф «Помста
без права передачі»
00:30 Т/с

«Настоятель»

«Ментівські війни»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:10, 19:30 Час інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
12:10 Час. Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший погляд
18:15 Вікно до Європи
18:40, 22:40 Київський
час
19:50 Хроніка дня
21:40 Час-тайм
22:00 Акцент
23:30 Crime news

06:00 Мультфільм
06:35 М/с «Хроніки
валькірій»
07:30 Ранкові новини
08:00 Х/ф Т/с
«Горець»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 16:10 Сильний
аргумент
10:00 Нереальні
історії
10:45 Т/с «Гончі»
12:55 Т/с «Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:55 Секретна
територія
19:00, 21:30 Ульотне
відео по-російськи
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Нові «Дорожні
війни»
22:15 Забійне відео
23:00 Т/с «Спартак»
00:05 Т/с «Секретні
матеріали»

07:30 Мультфільми

07:25 Малята-твійнята
07:45 Мультик з
Лунтіком
полковника
08:10 М/с «Ліло і Стіч»
08:45, 14:35 Т/с
Шалигіна»
«Кремлівські курсанти»
08:30 Ранковий
09:50 Т/с «Всі жінки —
відьми»
Свідок
10:50 Т/с «Беверлі Гілз
09:00 Кримінальні
90210»
11:50 Богиня шопінгу
справи
12:30 Т/с «Зайцев +1»
10:00, 17:00 Т/с
12:55, 21:00 Т/с
«Відображення»
«Діффчатка»
13:35 Т/с «Маргоша»
12:00 Т/с
15:40 У ТЕТа тато
«Детективи»
16:05 Королева балу
12:30 Т/с «Херувим» 17:15 Маша та моделі
17:55, 20:00 Т/с «Моя
14:30 Т/с «Літєйний» прекрасна няня»
16:30, 19:00 Свідок 19:00 БарДак
21:25 Чортиці в
19:30 Т/с «Одного
спідницях
разу у Ростові»
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «Ходячі
23:30 Х/ф «Стоун»
мерці»
01:40 Х/ф «Мулан»
00:00 Дурнєв + 1

06:50, 11:40 Перші
винахідники
07:50 Докопатися до
правди
08:50 Атлети проти
планети
09:50 Танки.
Самохідна артилерія
10:40, 19:20
Фантастичні історії
12:40 Меч самурая
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30 Життя. Птиці
15:30 Т/с «Загибель
імперії»
16:30 Д/ф
«Корейський рубіж»
17:30, 21:00 Шукачі
18:30 Тур де Франс з
Ургантом і Познером
20:10 Д/ф «Анастас
Мікоян»
22:00 Гімалаї
00:00 Мегазаводи.
Бентлі
01:00 Т/с «Декстер»

07:55 Мусульмани
08:05 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін та
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:15,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:35 Т/с
«Повернення додому»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Юрмала-2012
22:25 Х/ф «Тільки ти»
00:20 Х/ф «Ховайся»

06:50 Х/ф

«Очікування

08:50, 13:40
Т/с «Баффі —
переможниця
вампірів»
10:45 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
12:40 Т/с «Кайл XY»
15:35, 23:00
ШоуМонроу
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на
заздрість усім
18:00 Звана вечеря
19:00 КВН
21:25 Жіноча ліга
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00 Шустер-Lіve
09:30 Школа юного
суперагента
11:25 Секрети успіху з
Наталею Городенською
11:55 Х/ф «Бризки
шампанського»
13:30 Зелений коридор
13:45, 18:25
Слов’янський базар у
Вітебську-2012
17:00 Світ атома
17:20 Золотий гусак
17:50 Літній жарт з І.
Христенком
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:30 Кабмін: подія тижня
21:45 Смішний та ще
смішніший
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:00 Срібний

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Час обідати
14:00 Інші новини
14:20 Абракадабра
15:15 Зрозуміти.
Пробачити
16:00 ЖКГ
17:00 Чекай на мене
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 КВН
23:50 Без свідків

9

13:25, 14:50
Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00 Якісне життя
10:30 Прогулянки

06:20 Х/ф
«Карнавальна ніч»
07:45 Караоке на
Майдані
08:50 Сніданок з
Юлією Висоцькою

містом
11:00 Нова адреса

09:00 Їмо вдома

11:50 Актуальна тема

10:45 Зважені та

12:50 Повнота радості
життя

щасливі

13:45 Час відповідей

15:15 Танцюють всі

16:20 «Крок до зірок».
Нам 15 років
17:00 Х/ф «Сюрприз

19:00 Х-Фактор
22:10 Х/ф «Любов і

для тата
19:00 Передвиборна

голуби»

агітація

00:45 Детектор

22:00 СТН. Тижневик
22:30 Х/ф «Захист»

брехні

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Ну, постривай
06:25 Олександр
Пороховщиков
07:25 Х/ф «До
Чорного моря»
08:40 Смішарики.
Пін-код
08:55 Грай, гармонь
улюблена
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Сергій
Бодров. Де ти,
брате?
12:15 Абракадабра
18:15 Так добре
18:50 Людина і
закон
20:00 Кармадон
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Х/ф «Антон
отут поруч»

07:15 Світлі голови
09:00 М/с «Кунгфу Панда: Дивні
легенди»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готуй
11:00 Пікнік
11:55 Новий погляд
12:55 Т/с «Вороніни»
17:05 Х/ф
«Невдачливі»
19:00 М/ф
«Три богатирі
і шамаханська
цариця»
20:40 Х/ф
«Ржевський проти
Наполеона»
22:30 Х/ф «Убити
Біла»
00:45 Х/ф «Що
сталося минулої
ночі»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:15, 22:20, 23:25
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Не перший погляд
09:20, 15:15 Інтелект.ua
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно до Європи
13:10 Дорога до
перемоги
13:30 Драйв
14:10 Історія успіху
14:25 Гра долі
17:25 Феєрія пушествий
17:45 Хроніка тижня
18:15 Час інтерв’ю
18:40 Київський час
19:25 Тема тижня
19:35 Машина часу
20:10 Портрети із Сергієм
Дорофєєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно до Америки
22:00 У кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич
23:50 Історія успіху

07:15 М/с «Лунтік»
07:35 Малятабандитського Києва твійнята
07:55 Телепузики
07:45 Т/с «Прямуючи 08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
на південь»
Лунтіком
09:35 М/с «Чорний
09:50 Х/ф
плащ»
«Мерседес» тікає від 10:35 Дикі та смішні
11:00 Т/с Хто у домі
погоні»
господар?
11:35, 13:15 Т/с «Моя
11:30 Речовий доказ прекрасна няня»
12:40 ТЕТ
12:00, 23:00
14:20 Х/ф «Агент Коді
Бенкс»
Головний свідок
16:20 Містер Трололо
17:05 Х/ф «Оптом
13:00 Х/ф «Кидали
дешевше»
тікають»
19:05 Х/ф
«Фантастична
15:00 Т/с «УГРО «
четвірка»
21:10 БарДак
19:00 Т/с «Круті
22:45 Слава зі
Славєком Славіним
береги»
22:50 FAQ. Як зняти
дівчину і т.д.
00:00 Випадковий
23:00 Т/с «Ходячі
свідок
мерці»

06:00 Легенди

2+2

06:00 Телемагазин

07:30, 10:00

08:00 М/с «Хроніки

Мультфільми

валькірій»

09:00 М/с «Пригоди

08:45 М/с

ведмедиків Гаммі»

«Паранормальні
розслідування»
10:00 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:15 Т/с «Версія»

10:10 М/ф «Горбань
з Нотр Даму»
12:00 Х/ф «Міст до
Терабітії»
14:00 Подаруй собі
життя

17:50 Х/ф

15:05 Х/ф

«Параграф 78»

«Королева»

21:30 Нове Ульотне

17:10 Т/с «Годинник

відео по-російськи

кохання»

22:15 Облом UA

19:10 КВН

23:00 Х/ф. Т/с

21:30 Т/с

«Спартак»

«Надприродне»

00:05 Т/с «Секретні

00:15 Т/с

матеріали»

07:00 Лук самурая
08:00 Руйнівники
міфів
10:00 Життя
12:00 Тур де Франс з
Ургантом і Познером
14:00 Тор Gear
16:00 Мегазаводи.
Бентлі
17:00 Феррарі:
втрачені світи
18:00 Д/ф «Геній з
«шарашки»
19:00 Д/ф «Блакитна
кров»
20:00 Д/ф «Хлопчик з
Армавіра»
21:00 Х/ф «Гри
розуму»
22:30 Х/ф «Вся
королівська рать»
00:00 Загадкові
злочини. Вбивство
Джона Кеннеді
01:00 Покер.
Європейський тур
покеру

«Корабель»

06:05 Діалоги про
тварин
07:00, 10:00, 13:00 Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВістіМосква
07:20 Військова
програма
07:45 Моя планета
08:30 Городок.
Дайджест
09:05 Кавказький
бранець. Сергій
Бодров-молодший
10:20 Вісті. Чергова
частина
10:55 Чесний детектив
11:25, 13:30 Т/с
«ДАІшники»
16:00 Суботній вечір
17:55 Шоу Десять
мільйонів
19:00 Вісті в суботу
19:45 Х/ф «Батьківський
інстинкт»
23:25 Х/ф «Вторгнення»
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Крок до зірок
07:05 Фестиваль «Покров».
«Час дощів»
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Самбо України
09:05 Армія
09:15 Смішний та ще
смішніший
09:40 Хто у домі хазяїн?
10:00 Крок до зірок.
Євробачення
10:40 Країну — народові
11:00 Ближче до народу
11:30 Караоке для дорослих
12:25 Шеф-кухар країни
13:15 Як це?
13:40 Раптова слава
14:10 Х/ф «Травневі зорі»
15:45 Золотий гусак
16:15 10 років в ефірі
Ера Fm
16:50 Маю честь запросити
17:35 Діловий світ. Тиждень
18:10 Офіційна хроніка
18:20 Головний аргумент
18:35 Концерт до 60-річчя
українського телебачення
20:00, 21:15, 23:00 Концерт
«Живи в Україні»
21:00 Підсумки тижня
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:45 Мультфільм
08:05 Ремонт +
09:00 Лото-забава
10:20 Т/с «Тімон і
Пумба»
11:10 Кулінарна
академія
11:35 Чотири весілля
13:10 Х/ф «Весільний
шарварок»
15:35 Х/ф «Шукаю
тебе»
17:35 Х/ф «Такс»
19:30, 23:25 ТСНнеделя
20:15 Мій зможе
22:10 Світське життя
00:10 Х/ф «Залишся
зі мною»

06:40, 19:00 Водна
планета
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:40, 11:05 Мультфільми
09:00 Костянтин
Хабенський
10:00 Ронін з Дмитром
Видріним
10:40 Ф-стиль
11:25 Звірі у місті
12:10 Х/ф «Крах інженера
Гаріна»
14:40 За сім морів
15:30 Арт Cіty
16:20, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:15 Невідома планета
17:55 Будь в курсі
18:30 Світ за тиждень
20:10 Кумири
21:00 Прощавай.
Пробач... ХХ століття
22:00 Х/ф «Немає вістей
від Бога»
00:20 Х/ф
«Компрометуючі ситуації»

06:50 М/с «Вінкс»
08:20 Глянець
09:25 Школа лікаря
Комаровського
10:00 Неділя з
Кварталом
11:00 Свати біля
плити
11:30 Х/ф
«Діамантова рука»
13:50 Х/ф
«Малахольна»
15:45 Х/ф
«Бумеранг»
17:50 Т/с «Дорога у
порожнечу»
20:00 Подробиці
тижня
21:00 Т/с «Дорога у
порожнечу»
23:10 Що? Де?
Коли?
00:25 Х/ф «Імперія
вовків»

06:00 Квартирне
питання
06:45 Анекдоти поукраїнськи
07:15 Дача
07:45 Твій рахунок
08:50 Дивитися всім
09:50 ОлімпіЛяпи
11:00 Життя козиря
12:00 Інший футбол
12:35 Українці
Афігенниє
13:10 Наша Russіa
14:00 Х/ф «Загін
«Морські котики»
16:40 Х/ф «Відставник»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:30 Х/ф «Відставник:
Своїх не кидаємо»
21:50 Х/ф « Відставник»
23:55 Х/ф
«ПіраМММіда»

6:00, 8:30, 15:55
Мультляндія
7:25, 14:20 Київ. Музика
8:00 СТН. Тижневик
9:30 Якісне життя
10:00 Столиця
11:30 Вчися з нами
11:40 Корисна розмова
12:55 Блага звістка
16:15 Світовий рекорд
української пісні
17:15 Х/ф «Мій новий
напарник»
19:00 Передвиборна
агітація
22:00 СТН. Спорт.
Тижневик
22:25 Х/ф «Красива
робота»
0:40 «Київське Віче»
1:30 Х/ф «Мій новий
напарник»

06:40 Х/ф
«Непоправний
брехун, або Казка з
хорошим кінцем»
08:25 Сніданок з
Юлією Висоцькою
08:35 Їмо вдома
09:45, 00:15
Неймовірні історії
кохання
10:45 Караоке на
Майдані
11:45 МайстерШеф
15:45 Х-Фактор
19:00 Екстрасенси
ведуть
розслідування
20:05 Х/ф «Знак
істинного шляху»

06:55, 08:25 Світлі
голови
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
09:15 М/с «Кунг-фу
Панда: Дивні легенди»
09:55 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:15 ЛОЛ
11:50 Т/с «Щасливі
разом»
17:00 М/ф
«Три багатирі і
шамаханська цариця»
18:45 Х/ф «Ржевський
проти Наполеона»
20:35 Х/ф «Дикий,
дикий Вест»
22:30 Х/ф «Убити Біла»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Ну, постривай
06:25 Х/ф «Василь
Суриков»
08:05 Армійський
магазин
08:40 Смішарики.
Пін-код
08:50 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Олександр
Белявський
13:15 Т/с
«Випереджаючи
постріл»
17:10 Великі перегони
19:05 Велика різниця
в Одесі
21:00 Недільний Час
22:00 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців у
Росії»
23:50 Х/ф
«Вербувальник»

05:50 Легенди

Тел.: (067) 209-48-18, (063) 273-51-06

Сердечно ВІТАЄМО
з днем народження начальника
УПСЗН Вишгородської РДА
Мідю Єненівну ЛІ!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!
Працівники управління

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 Х/ф «Бомжиха»
14:10 Своя гра
15:20 Слідство вели...
16:20 І знову
здрастуйте
17:20 Надзвичайна
подія. Огляд за
тиждень
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
20:35 Таємний шоубізнес
21:35 Мітла.
22:30 Х/ф «Зброя»
00:15 Т/с «Злочин
буде розкрито»

06:00 Телемагазин
08:00 Журнал Ліги
чемпіонів УЕФА
2012-2013
08:45 М/с
«Паранормальні
розслідування»
10:00 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:15 Секретна
територія
16:45 Х/ф «Патруль
часу»
18:50 Х/ф
«Прибульці»
21:30 ПроФутбол
22:40 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»

07:30 М/ф «Горбань
з Нотр Даму»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми
10:10 Х/ф «Міст до
Терабітії»
12:05 Х/ф «Перша
донька»
14:15 Дім на
заздрість усім
15:10 Т/с «Годинник
кохання»
19:10 КВН
21:30 Т/с
«Надприродне»
00:15 Т/с
«Корабель»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

Т А М А Д А
06:30 Події
06:50 Х/ф «Джуніор»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 Т/с «Злочин
буде розкрито»
15:00, 21:20 Т/с
«Інтерни»
16:00 Т/с «Бігль»
18:00 Т/с «Засіб від
смерті»
19:00 Події тижня
19:25 Футбол.
«Шахтар» (Донецьк)
- «Динамо» (Київ)
22:30 Великий
футбол
00:30 Т/с
«Ментівські війни»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Феєрія подорожей
09:20 Вікно до Америки
10:10 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Машина часу
16:15 Чинник безпеки
17:15 Податки
17:30 Новини Київщини
18:15 Велика політика
18:40 Київський час
19:30 РесПубліка з Ганною
Безулик
20:50 Тема тижня
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою
23:40 Рекламна кухня

бандитського Києва
07:35 Т/с «Одного
разу у Ростові»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
13:00 Т/с «Розкол»
15:10 Т/с «Круті
береги»
19:00 Т/с
«Каменська»
22:50 Х/ф «Шостий
день»

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

06:25 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
07:15 М/с «Лунтік»
07:35 Малята-твійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:35 М/с «Чорний
плащ»
10:35 М/ф «Незнайко
на Місяці»
10:45 М/ф «Котяча
вдячність»
12:15 Х/ф «Агент Коді
Бенкс»
14:15 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:55 Х/ф «Оптом
дешевше»
16:55 Х/ф
«Фантастична четвірка»
19:00 Містер Трололо
19:50 Х/ф «Денна
варта»
22:40 Слава зі
Славєком Славіним
22:45 FAQ. Як зняти
дівчину і т.д.
23:00 Т/с «Ходячі
мерці»
00:50 Дурнєв + 1

06:00 Загадкові
злочини
07:00 Меч самурая
08:00 Руйнівники міфів
10:00 Життя. Рослини
12:00 Тур де Франс з
Ургантом і Познером
14:00 Тор Gear
15:00 Формула-1
17:00 Олександра
Коллонтай
18:00 Анастас Мікоян
19:00 Корейський рубіж
20:30 Х/ф «Уся
королівська рать»
22:30 Х/ф «Ігри розуму»
00:00 Суперлюдина

ТРК
«Више Град»
на постійну роботу
потрібні:
оператор,
відеоінженер,
ведучий програм.
Тел:
(04596) 25-489

06:20 Вся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20
Сміхопанорама
07:50 Ранкова
пошта
08:30 Сто до одного
09:20, 13:20
Місцевий час. ВістіМоскви
10:00, 13:00 Вісті
10:10, 13:30 Х/ф
«Спадкоємиця»
14:45 Рецепт її
молодості
15:20 Сміятися
дозволяється
17:25 Битва хорів
19:00 Вісті тижня
20:30 Х/ф
«Обміняйтеся
обручками»
22:30 Недільний
вечір
00:20 Х/ф «Вибір
моєї матусі»

Безкоштовні оголошення

Марія
Індівідуальний прийом відомого парапсихолога. В її руках — незвичайні бачення людини
й її душі. Творить дива, точно визначає традиційні і нетрадиційні хвороби. Повертає багатьом
людям повноцінне життя. Марія одразу відчуває
проблеми людини, яка приходить з чистим серцем, вона стає її частинкою, відчуває біль, дискомфорт, негаразди і всі турботи, які залишили
свій знак на пораненій душі.
Не втрачайте віри і надії отримати нове життя!
Позбавить шкірних захворювань, екземи, пристрасті до алкоголю, заїкання, страхів,
нав’язливих станів, відновить силу, потенцію,
поверне коханих, допоможе знайти пару чи прибрати суперечки в родині.
Марія дає результат, а не обіцянки.
Прийом у м. Вишгороді з 15 по 22 вересня.
Запис за телефоном: (097) 890-43-63
Диплом ДЖ № 80002 від 30 червня 2007

Генеральне прибирання квартир, будинків.
Мийка вікон. Хімчистка м’яких меблів, килимів.
Тел: (097) 532-45-83, (099) 120-52-00

Підприємству на постійну роботу
потрібні охоронець, продавець.
Звертатись за тел: (067) 440-58-02
Сумуємо
П’ятого вересня
пішов із земного життя
Геннадій ВИСОЦЬКИЙ,
який збудував не один об’єкт
у Вишгороді, в Україні та й по
всьому СРСР.
Знаємо й завжди пам’ятатимемо
чудового батька, дідуся,
чоловіка, сусіду й колегу.
Рідні й близькі

Ділянку (с. Осещина), 10 сот. /
Новий мопед «Delta»
забудова. 3500 у.о./сотка. 098-0741775 недорого (063) 335-63-10
Ділянку (с. Хотянівка), 10 сот. + 12 сот./
Ділянку (с. Хотянівка), 10 сот. під
садівництво. 1600 у.о./сотка. 098-0741770 забудову. 2 000 у.о./сотка. 098-0741774

ПРОДАМ

Ділянку (с. Нові Петрівці), 15 сот. /
Ділянку (м. Вишгород), 9 сот. / забудова.
забудова. 38 000 у.о./ділянка. 067-7600073
60 000 у.о./ділянка. 067-7600073
Ділянку (с. Лютіж), 8 сот. / забудова.
Ділянку (с. Новосілки), 12 сот. /
31 000 у.о./ділянка. 096-9738455
забудова. 3 000 у.о./сотка. 096-9738399
Ділянку, с. Демидів, 12 соток.
Ділянку (с. Новосілки), 1 га садівництво.
Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86
130000 у.о/ділянка. 096-9738399
1-кім. Симоненка, 5. 1/5 пан., 35/21,5/7.
1-кім. Київська, 18: 3/9/
46000 у.о. 098-3086090
цегла, 40/20/9,5. 54 000 у.о. 096-9738404
1-кім. Симоненка, 7. 4/5/ панель,
3-кім. Кургузова, 11-а. 7/9/ цегла,
35/18/7. 47 000 у.о. 067-2911588
71/44/10. 127 000 у.о. 098-3086090
3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9/ цегла,
4-кім. Набережна, 4-а. 3/9/ цегла,
70/41,5/9,5. 95 000 у.о. 098-3086090
81/51/8. 95 000 у.о. 096-9738399
Погріб (цегла), шир. — 1,40, довж. — 2,10. Погріб/цегла/ПСК «Весна», вул. Київська.
Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45 1,5 х 2,2. Ціна договірна. 096-9738455
Ділянку (м. Вишгород, «Дідовиця») 10 сот/під забудову. 62 000 у.о./ділянка. 098-3086090

Гараж, вул. Кургузова. За домовленістю. Тел: (066) 550-86-65
Диски на ВАЗ 2106, БУ, 5 штук.
Гараж металевий у доброму стані.
Недорого. Тел: (096) 951-27-65
Ціна договірна. Тел: (096) 951-27-65
Дачу, с. Н. Дубечня, ст. «Лісовий», 4,2 сот. Продам дві скам’ї (зі спинками/сосна).
Ціна договірна. Тел: (066) 177-05-09
Недорого. Тел: (050) 963-46-49
З Д А М В О Р Е Н Д У Складське приміщення. 215 кв. м. Рампа. Світло. 098-0741774
К У П Л Ю 2-кім. квартиру, вул. Шолуденка, 6-в, 6-г. За готівку/Терміново. 098-9738404

НАЙМУ

1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря. 098-0741775
будинок/квартиру. Тел: (098) 909-58-26

ІНШЕ
Юридичні послуги, будь-які правові питання.
Домашній майстер
Адвокат. Тел: (067) 184-18-55
Тел: (063) 100-90-08
Ремонтно-оздоблювальні роботи. Тел.: (098) 074-17-70
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Підприємство в м. Вишгороді (р-н заводу «Карат»)
запрошує на постійну роботу:
— майстра дільниці, освіта вища технічна, ДР, з/п висока;
— інженера-технолога, освіта технічна, ДР, з/п висока;
— наладника обладнання, ДР, з/п висока;
— електрозварювальника (напіватомат),
ДР від 1 року, з/п від 3 500 грн.
Тел: (067) 659-54-57

Вишгород

З журналістського блокнота

15 вересня
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1800 кілометрів за шість днів

(Початок — див. № 36’2012)
Микола СЕРГІЙЧУК, м. Вишгород
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

…Між тим, сонце поволі ховалося
за обрієм. Сповнені приємних вражень від побаченого упродовж першого дня мандрівки, ми зупинилися
на ночівлю у невеличкому родинному готелі «Хата Сулова» у затишному
гірському куточку Словаччини.
аступного ранку на нас чекала захоплююча прогулянка в
гори. І хоча вночі випав щедрий дощ, кількість бажаючих піднятися
на найближчу гірську вершину суттєво
не зменшилася. І ось уже у супроводі нашої провідниці Гелени, жартуючи
і підтримуючи один одного, ми крок за
кроком піднімаємося все вище і вище.
Під час походу Гелена знайомить
нас з особливостями місцевих гір. Від
неї довідалися, що Сулов — один із найбільших і найцікавіших скелелазних районів Східної Європи. Ймовірно, перші
скелелазні маршрути з’явилися під час
Другої світової війни. На сьогодні тут
налічується їх близько 500.
Національний заповідник «Суловські
скелі» розміщений за 20 кілометрів від
Жиліни. На території природного парку — Суловський замок, побудований у
1470 році. Ще у XVIII столітті тут був військовий гарнізон, але землетрус 1763
року зруйнував вже залишену на той час
фортецю, і більше її не ремонтували.
У заповіднику заборонено розводити вогнища і влаштовувати «дикі» ночівлі. Самі скелі (деякі з них) закриті для
лазіння із січня по липень через птахів,
що там гніздяться. Практично на початку усіх стежок і біля деяких скель є таблички з переліком закритих масивів.
Так само заборонено лазити у сутінках,
вночі і рано-вранці.
…Шлях на вершину тим часом стає
все крутішим, але це не вгамовує нашого запалу й наполегливості. За допомогою підручних засобів кожен із нас
упевнено наближається до мети. І ось
нарешті ми — на вершині. З висоти пташиного польоту кидаємо погляд униз,
де будівлі, отара овець, що пасуться у
передгір’ї, здаються дрібними і малопомітними.
Помилувалися краєвидами, готуємося до спуску, що потребує від кожного такої ж обережності й уважності, як і
підйом. На щастя, всі успішно справляються з цим непростим завданням і повертаються до місця базування цілими
й неушкодженими.
А вже по обіді вирушаємо до Жиліни,
де на нас чекає зустріч з керівництвом
і викладачами місцевого університету.
Територія цього навчального закладу знаходиться у мальовничому куточку
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міста і чимось нагадує місце розташування Національного аграрного університету в Києві, хіба що трохи менша за
розміром.
Університет створений 1 жовтня
1953 шляхом відокремлення коледжу
залізниць від Чеського технічного університету у Празі. За час існування заклад подолав шлях різних перетворень,
поки в 1996 році Університет транспорту і зв’язку отримав назву Жилінського
університету. Університет Жиліни як
суспільний коледж університетського типу забезпечує підготовку фахівців
трьох рівнів вищої освіти — як денною,
так і заочною формами (бакалавр, інженер / магістратура і докторантура).
Термін навчання — три роки. Всього університет закінчили 56 000 випускників,
у тому числі 1 800 осіб з-за кордону.
Близько 12 000 студентів навчаються на всіх формах навчання на семи
факультетах: експлуатації й економіки
транспорту та комунікацій, спеціального машинобудування, електротехнічному, будівельному, управління й
інформатики, природничих наук, гуманітарному.
Маючи майже шістдесятирічну історію, університет посідає чільне місце
у словацькому освітньому просторі не
лише за кількістю студентів з діапазоном
акредитованих навчальних програм, а й
за науковою і зовнішньоекономічною діяльністю на основі співробітництва з вітчизняними та іноземними компаніями
й установами.
Ректор університету Тетяна Чорехова у розмові з нами зазначила, що із
12 тисяч студентів 4 тисячі — заочники,
8 тисяч — навчаються на стаціонарі. Із
числа останніх 5 тисяч мають гуртожиток, решта — мешкають в місті, приміській зоні або винаймає житло.
На порозі 60-річчя вишу вона з гордістю відзначила: з-поміж
його
випускників — не
один міністр,
є й — відповідальний працівник ООН.
95
відсотків
фахівців, які
працюють
у
транспортній
галузі
Словаччини,
— вихованці
Жилінського
університету.
Чимало
випускників закладу успішно
працюють на
високих посадах у сусідній

Чехії.
Цікава деталь: відвідування занять
— вільне. Тож переважна більшість
студентів підшукує роботу й поєднує
навчання з працею. Тим більше, що
університет не займається їхнім працевлаштуванням. Навчання здійснюється словацькою, а також англійською
мовами. Англійською, звісно, здебільшого навчаються зарубіжні студенти.
Щоправда, таким чином знання обходяться дорожче.
Говорячи про контакти із спорідненими закладами України, професор Чорехова зауважила, що свого часу були
спроби налагодити співробітництво,
зокрема, з Національним авіаційним
університетом у Києві, іншими вишами столиці України, Дніпропетровська,
Хмельницького. На жаль, після укладання угод про співпрацю далі справа
з місця не зрушила. Можливо, у найближчій перспективі з’явиться новий імпульс для поглиблення взаємовигідних
зв’язків.
Ми відвідали лабораторію університету, де ознайомилися з новітнім обладнанням й устаткуванням, і дійшли
висновку, що завдяки співпраці із зарубіжними вузами студенти та викладачі цілком закономірно беруть активну
участь у міжнародних освітніх та дослідницьких проектах, успішно вирішують
поставлені перед ними завдання.
Вранці третього дня нашої мандрівки ми попрощалися з гостинними господарями родинного готелю «Хата Сулова» і рушили в дорогу.
Автобус швидко дістався Братіслави. На околиці столиці Словаччини зупинилися біля невеличкого магазина.
Потім взяли курс на столицю Австрії —
Відень. Подолали якусь сотню метрів,
як водій привітав нас з перебуванням
уже на австрійській землі.

Знову за вікном пропливають чудові краєвиди, дбайливо доглянуті поля,
зручні транспортні розв’язки. А ще —
сила-силенна вітряків, які невтомно виробляють вітряну енергію.
За спостереженнями з вікна непомітно спливла неповна година. І ось
ми уже в передмісті Відня, що є третім містом — резиденцією ООН (після
Нью-Йорка і Женеви). Міжнародний Віденський Центр (так званий UNO-City)
включає МАГАТЕ, УНЗ ООН, Організації
ООН з промислового розвитку (ЮНІДО)
тощо. У Відні містяться штаб-квартири
інших міжнародних організацій: ОПЕК,
ОБСЄ тощо.
Старе місто Відня в грудні 2001 року
внесене до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО.
Розташоване воно в північно-східній
частині Австрії біля підніжжя Альп, за 60
кілометрів від кордону зі Словаччиною.
Через місто протікають Дунай (зі своїм
рукавом Донауканалом) і річка Відень.
Історично Відень розвивався на південь
від Дунаю, проте в останні два сторіччя
ріс обабіч річки.
Географічно вигідне розташування робить Відень зручним місцем для
розвитку відносин з іншими країнами
Центрально-Східної Європи. Це стало
особливо відчутно після 1989 pоку, коли
впала так звана «залізна завіса». Наприклад, до столиці Словаччини — Братислави від Відня лише 60 кілометрів — це
найкоротша відстань між двома європейськими столицями (за винятком Ватикану та Риму).
Столиця Австрії є однією з 9 земель
країни, з усіх боків оточеною територією
іншої землі — Нижньої Австрії. Населення — 1,714 мільйона осіб (2011), разом
із передмістями — близько 2,3 мільйона.
Далі буде
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Ганна КОСМИНА
Перший робочий день народних депутатів тривав 19 хвилин. Так
вирішила пропрезидентська більшість. «Регіонали» уперто не вірили
у парламентську кризу, доки вона не
стала очевидною: депутати не змогли сформувати навіть порядок денний.
олишній
голова
Верховної
Ради, а нині один із лідерів
Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, вивчивши симптоми, поставив діагноз законодавчому
органу: «Цей парламент помер». За
його словами, життєдіяльність Верховної Ради підтримується лише на штучному диханні та наркотичній залежності
від Президента Януковича — через гроші і страх.
Залежність парламенту від першої
особи країни справді колосальна. Недарма опозиція називає теперішню
ВР філією Адміністрації Президента —
саме там пишуться всі законопроекти,
а «тушкована» більшість механічно їх
штампує, натискаючи на кнопки. Зокрема, так було з пенсійною реформою,
яка збільшила пенсійний вік, і з Податковим кодексом, який фактично знищив
у країні малий бізнес.
У виграші залишаються тільки олігархи, адже вони можуть купити будьякий закон. Множиться кількість мільярдерів і серед депутатів провладної
більшості — вони, використовуючи
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Парламент наказав довго жити
адміністративний тиск, привласнюють
державні підприємства і народні землі.
Останній приклад — «продаж» державою Київського мотоциклетного заводу,
розташованого у столичному середмісті. Експерти прогнозують: на місці
заводських цехів незабаром виростуть
торговельні центри та житлові масиви з
дорогими квартирами.
Водночас парламентська машина
активно працює на збагачення президентської родини та її оточення. Жоден
законопроект, спрямований на реальне
поліпшення економічної ситуації в країні чи здійснення соціальної реформи,
не може пройти через нинішню ВР. Це
засвідчив час, адже «регіонали» раз по
раз відкидають конструктивні пропозиції опозиційних сил. Так було із законом
про мораторій на закриття шкіл і лікарень, законом про осучаснення (підвищення) пенсій 10 мільйонам українців
тощо.
«Вони були проти закону, який скасовував Податковий кодекс і встановлював тільки 7 податків. Вони були
проти особистої системи голосування,
введення кримінальної відповідальності
за голосування чужими картками», —
перелічує «досягнення» пропрезидентської більшості Арсеній Яценюк, котрий
підготував кілька десятків неприємних
для «регіоналів» документів, серед яких
і закон про імпічмент Президента.
Новій ВР дістанеться гіркий спадок
сьогоднішніх господарів парламентської зали — левову частку їхніх законів

Календар
15 вересня – Міжнародний день демократії
1893 — у Джерсі-Сіті (США) почала виходити газета «Свобода» — перше україномовне видання в США
1874 — у Берні (Швейцарія) відкрито міжнародний
Поштовий конгрес
1928 — англійський мікробіолог Олександр Флемінг перший у світі виділив пеніцилін
1930 — відбувся перший міжнародний матч із бриджу
Народилися:
1955 — Володимир Пилат, український дослідник
та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та
Верховний учитель бойового гопака
Іменини: Платон, Кирило, Федір, Іван
16 вересня – Міжнародний день захисту озонового шару
1987 — підписано Монреальський протокол про
захист озонового шару Землі
Іменини: Юхим, Іван, Галина, Світлана

доведеться скасувати, адже ці документи відверто антидержавні чи антинародні. «В Україну повинна прийти нова
якість політики, нові члени парламенту, які не думають про те, як збагатити
Президента і його оточення, як списати
мільярдні борги з приватних компаній,
що їм належать, які не ділять бюджет і
не розкрадають кошти, а справді здатні привнести зміни в країну», — заявляє
палкий опонент нинішньої влади Арсеній Яценюк.
«Батьківщина» вже підготувала пакет
законопроектів, який ухвалить спільно з
партнерами після перемоги на виборах.
Передусім опозиція прагне зробити
владу відповідальною перед народом
безвідповідальність — це основна причина всіх негараздів теперішньої України. Першим на порядку денному постане закон про імпічмент Президента.
Поза тим, парламентська більшість
розпочне процедуру усунення Януковича від влади, адже за 2,5 року для
цього накопичилося забагато юридичних підстав. Як відомо, Арсеній Яценюк
подав позов проти Януковича, у якому
детальний опис злодіянь Президента
проти Української держави зайняв 150
сторінок: починаючи від підписання антиконституційного закону про пенсійну
реформу, змови проти Конституції, незаконних призначень, і закінчуючи підписанням так званого мовного закону.
Ще один законопроект, важливий
для очищення влади від сумнівних елементів, — про відкликання народного

депутата. Він передбачає позбавлення парламентарія мандата, якщо той
не виконав передвиборних обіцянок
чи вчинив політичну зраду, перейшовши у табір опонентів. «Батьківщина»
також обіцяє: голосування за принципом «один за всіх» у парламенті більше
не буде. Нарешті запрацює сенсорна
кнопка. А увінчає демократичний лад в
Україні рівність усіх перед законом —
парламентарії скасують недоторканність Президента, народних депутатів і
суддів. Звісно, зникнуть і пільги для численної армії чиновників.

Цей день в історії
17 вересня – День рятівника
1989 — у Чернівцях розпочато республіканський
фестиваль української пісні «Червона рута»
1922 — у Берліні вперше у світі показано звуковий
фільм
Народилися:
1853 — Михайло Павлик, український письменник,
публіцист, критик
Іменини: Костянтин, Олег, Клавдія, Оксана
18 вересня – Міжнародний день секретаря
1830 — під час 9-мильної гонки кінь обігнав перший американський паровоз
1996 — в Україні введено штрихове кодування товарів
Народилися:
1928 — Мирон Амбіцький, український різьбяр
Іменини: Нестор, Геннадій, Надія, Зіна
1478 — Леонардо да Вінчі завершив роботу над
картиною «Мона Ліза»

20 років — для людей
Леся БІЛЬЧУК
ФОТО — Валерій КОСОВСЬКИЙ, спеціально для «Вишгорода»

Ювілей або кругла дата — можна по-різному називати, але ніхто не сперечатиметься з тим, що для будь-якої людини 20 років мають особливе
значення. Особливо, якщо йдеться про цілу громаду.
неділю, 9 вересня, своє 20-річчя відзначила Церква Бога Живого. Так
швидко проминув цей час! І вже сьогодні на Берізках височить Дім молитви, храм, який щонеділі відвідують понад 300 віруючих.
У день церковного ювілею громаду та пастора Олександра Озеругу вітали:
Таміла Орел (НА ФОТО) — від працівників Червоного Хреста України, завідуюча
дитячим відділенням Вишгородської ЦРЛ Тамара Войтович, прихожани.
Особливий гість — Михайло Паночко, президент і старший єпископ церков
християн віри євангельської України, звернувся до присутніх з проповіддю Євангелія. Церковний дитячо-юнацький хор «Перлина» під керівництвом Ірини Бези
порадував своїм гарним співом. А ввечері близько 40 пасторів Київської області
разом із дружинами розділили радість свята та подякували Богу за 20 років разом
пройденого шляху.
Церква — живий організм, а не просто стіни і дах. Це — сім’я, де брати та сестри люблять, підтримують та піклуються один про одного.
Громада церкви вірить, що це тільки початок, що попереду багато важливих
справ на благо інших! Віруючі повинні змінювати цей світ, свою країну, самих себе
краще, приносити користь та дарувати людям надію. Дякуємо Богові за роки незалежності, з якими пришла свобода для проповіді Євангелія. Пам’ятаймо, друзі,
що тільки Бог та Його живе Слово може зруйнувати темряву, вселити віру та любов у кожного. «Двадцять років служимо Христу і людям!» —під таким гаслом й
пройшли урочисті богослужіння Церкви Бога Живого.

У

Вишгород

Конфесії

1841 — збудовано першу міжнародну залізницю
(Страсбург-Базель)
1864 — у США запатентовано відкидні сидіння в автомобілях
Іменини: Давид, Макар, Михайло, Констанція
20 вересня – День рекрутера
2008 — відкрито перший в Україні IMAX-кінотеатр
2009 — з’явився новий стиль у літературі — шедевринізм
Народилися:
1997 — Марія Клюс, видатна українська бандуристка
Іменини: Олександр, Василь, Лев, Лука
21 вересня – Міжнародний день миру
1920 — Раднарком України ввів обов’язкове вивчення української мови у школах
1940 — відкрито Львівський театр опери і балету
Іменини: Марія, Йосип, Мойсей, Христина

Дата

Вишгород

Українській грамотності
російська не завадить
Катерина САТИР, колишня вчителька
Як відомо, Україна — одна з правонаступниць Київської Русі. Більше 130 тис.
пам’яток давньоруською мовою залишили наші пращури своїм нащадкам. Це і
літописи, і літературні твори, і надписи в
храмах, церквах, церковних книгах… Ще
і сьогодні президенти України дають присягу на Євангелії, написаному давньоруською мовою. Київський князь Ярослав
Мудрий ще до розпаду Київської Русі на
три держави (Росію, Україну і Білорусь)
звернувся у 1054 р. до своїх нащадків із
заповітом на давньоруській мові.
осійська мова має історичне право
вивчатися у школах України. Це розуміють не лише вчителі, а і батьки,
які турбуються про інтелект своїх дітей.
Спілкуючись із російськомовними друзями, діти російські слова пишуть українськими
буквами. Ось як вони звучать: еті (эти), йолка
(ёлка), єщо (ещё), визвалі (вызвали), нотока
(но только), ти (ты), празнавать (праздновать).
Деякі ледачі учні заявляють: «Мені достатньо української мови — вони однакові». Це ж
добре, що російською неважко оволодіти, і
наші молоді люди будуть грамотно спілкуватися із своїми ровесниками всіх країн СНД і
Східної Європи. Цікаво, що у Казахстані навіть у Конституції записано, що в усіх школах
вивчення російської мови — мови міжнаціонального спілкування — обов’язкове. В Ізраїлі російська мова — практично третя державна, її вивчають у США, Німеччині, Франції,
Китаї і багатьох інших країнах світу.
Китайські підприємці, які приїздять до
нас на різні заходи, нерідко говорять російською, але не знають англійської.
Не один батько занепокоєний тим, що
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Поговоримо
МИРНОю мовою

Дві статті
на одну тему

його син чи донька не знатимуть культури
своїх пращурів.
А який виховний потенціал несуть у дитячі
душі герої російської класичної літератури?!
Партія «Батьківщина» навіть на своєму прапорі вмістила «серце Данко». (А хто цей герой – учні, сучасна молодь не знають). «Знати англійську, як українську», — читаємо в
програмі цієї партії. Ми що, орієнтуємо нашу
молодь на життя у далекому зарубіжжі, а не
в Україні?
Безсмертний Т. Г. Шевченко заповідав:
«Чужому научайтесь і свого не цурайтесь».
Чому ж сьогодні в деяких школах України цураються древньої культури Київської Русі?
Російську мову знають майже всі дипломати,
які працюють сьогодні в Україні. Українці мають пряме історичне відношення до цієї міжнародної мови.
А наші випускники шкіл, які зараз навчаються у вузах і в школі не вивчали міжнародної російської мови, усвідомлюють потребу її
знати, вивчати. Але...
Доводиться студентам займатись самоосвітою. Адже різноманітна інформація надходить не лише англійською, а й російською.
А які цікаві молодіжні міжнародні заходи, на
яких молодь спілкується і англійською, і російською!
У першу чергу потрібно цінувати своє, те,
що поруч. І, безумовно, «чужому научатись».
Народ, який не вчиться в інших націй, тупцює
на місці…
Завдання старшого покоління, Парламенту і Уряду України — створити всі необхідні соціальні умови для щасливого життя
кожної сім’ї на своїй землі, у своїй державі,
з нашими прекрасними традиціями, гідною
економікою та культурним і освітнім розвитком.

2012 року

Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ
У 2001 році Генеральна Асамблея
ООН ухвалила 21 вересня як Міжнародний день миру і закликала усіх відмовитись від насильства і глобального
вогню, а також припинити воєнні дії.
ещодавно прийнято Закон України «Про засади державної мовної політики», який утворив два
ворожі табори – прихильників і противників нового документа. Україною прокотилась хвиля протестів, а міська влада
деяких областей нашвидкоруч надала російській мові статус регіональної, ще більше розлютивши приспаний націоналізм.
Народ зачепило за живе, адже на кону
стоїть чи не єдина дорогоцінна спадщина від дідів-прадідів – мова калинова. Та
мова, якою говорив Кобзар і якою звертається до онуків бабуся, мова, яку вчать
у школі та яку ще пам’ятає наш заробітчанин за кордоном. Школа безсила проти
Інтернету, де юні спадкоємці Козаччини
виробили власний сленг — без розділових знаків і правил орфографії. А батькам
нема коли чи байдуже до національних
або будь-яких інших традицій.
Стан української мови і культури аж ніяк
по-справжньому не хвилював більшість
українців упродовж 20 років незалежності,
а нині Каті, Пєті і Кіріли прокинулись, поставили гучні статуси у соціальних мережах (про свою національну приналежність)
і вдягнули вже затісні вишиванки, придбані
колись на День Києва на розкопаному нині
Андріївському узвозі...
Хто із демонстративно свідомих українців читав новоприйнятий Закон? Вони
болісно реагують на гучні заяви політиків
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та сумнівних ЗМІ про ледь не визнання
російської мови другою державною. І це
зрозуміло: коли це в нас розум був вищим
за емоційність?
Між тим, даний Закон України «Про
засади державної мовної політики» відповідає принципам вільного використання мов у приватному і суспільному житті,
проголошених у Міжнародному пакті Організації Об’єднаних Націй про громадянські і політичні права, а це є важливим
фактором, який українці свідомо відмовляються сприймати.
Наступне, що потрібно знати громадянам України: у документі «про мови»
йдеться не лише про одну російську, а й
про білоруську, болгарську, вірменську,
гагаузьку, ідиш, кримськотатарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польську,
ромську, румунську, словацьку, угорську,
русинську, караїмську та кримчацьку. І у
Європі нормальна практика, коли громади
певних регіонів отримують право спілкуватись і вести діловодство та інші справи
мовою, не нехтуючи при цьому державною.
Ми маємо дві сторони монети, що стала поперек горла всій Україні, посваривши сусідів, друзів і родичів, які до цього
не мали проблем у спілкуванні рідними і
зручними для себе мовами.
Тож доречно саме у Міжнародний день
миру відкинути весь негатив, прийти в
гості до сусіда, друга, родича, потиснути
йому руку і доброзичливо поговорити про
сім’ю, культуру, традиції і рідну землю, Вітчизну, в котрій не повинно бути мовних,
національних і будь-яких інших упереджень, які б зачіпали гідність найдосконалішого творіння планети – ЛЮДИНИ.

Чи потрібні нам рекрутери?
Іван БОНДАРЕНКО
Довідка
У залежності від статтей, за якими були звільнені громадяни України,
вони можуть перебувати на обліку в
Центрі зайнятості й отримувати грошові виплати впродовж 6-12 місяців. Мінімальна виплата з безробіття
(якщо особа ніколи офіційно не працювала) — 544 гривні. Відмовитись від
запропонованої роботи можна лише
двічі, після другої відмови з обліку знімають.

На українському ринку праці порівняно нещодавно
з’явилась професія рекрутера. Цей кваліфікований спеціаліст працює як у компанії, якій потрібен персонал, так
і в кадровому агентстві. Він приймає замовлення від організацій на пошук працівника на вакантну посаду і поєднує прагнення і кваліфікацію кандидата із запитами і
побажаннями замовника.
постійній круговерті спілкування з людьми рекрутеру доводиться відшуковувати клієнтів, укладати
угоди із замовниками, переглядати резюме і розміщувати рекламні оголошення. Окрім того, приймати і самому
телефонувати потенційним кандидатам, аналізувати їхні особисті риси і професіоналізм.
Цікаво, що у процесі роботи рекрутер тричі здійснює «про-
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даж»: «продає» клієнту послугу з пошуку персоналу, «продає»
кандидату вакансію і «продає» кандидата замовнику. Це —
менеджер з продажу, який за допомогою своїх професійних
навичок може застосувати у роботі стандартні та нестандартні прийоми.
Якщо розібратись, то рекрутер – це комерційний конкурент Центру зайнятості, який покликані задовольнити потреби громадян на ринку праці.
Та, за словами Наталії Браткової, директора Вишгородського районного центру зайнятості, ситуація з працевлаштуванням у районі є досить непоганою, адже на перше вересня на обліку в Центрі зайнятості перебувають лише 118
безробітних осіб, які отримують виплати відповідно до свого
робочого стажу.

«У пожежні я пішов…»
Віталій БУЦ, заступник начальника 9-тої ДПЧ
(с. Нові Петрівці)
Це тільки в анекдотах пожежні сплять, а
служба іде. Але варто лише раз побачити, як
вони справляються з вогнем, ризикуючи життям, і розумієш: рятівниками стають люди сміливі, мужні, відповідальні.
гадаймо пожежу на Чорнобильській АЕС
1986 року. Молоді пожежні без вагань кинулись до охопленого полум’ям реакторного залу. Вони добре усвідомлювали, чим це може
закінчитися. Всі вони загинули.
Країна пам’ятає своїх героїв. Вічна їм слава! Їх
місце заступили сьогодні інші. І, хоча Чорнобильська АЕС зараз у «мертвому» режимі, рятувальники
завжди напоготові.
Понад двадцять ветеранів пожежної справи працюють у районі. Всі вони відзначені урядовими нагородами. А взагалі досить невеликий колектив (132
фахівці) тримає під контролем 55 населених пунктів. Для більш ефективної роботи пожежної служби
створені, крім трьох існуючих, ще два колективи —
окремий пост у Сухолуччі і 9-та державна пожежна
частина — у Нових Петрівцях. На службу прийнято
50 випускників спеціальних навчальних закладів, які
готують фахівців у Львові, Черкасах, Харкові.
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Цього року направлення до вишів отримали 10
випускників загальноосвітніх шкіл району. А відтак
— можна говорити про те, що зростає престиж цієї
професії.
Наші рятувальники постійно вдосконалюють
свою фахову майстерність. І на змаганнях теж. Наприкінці серпня у Вишневому на Київщині у спорткомплексі Головного територіального управління
області відбулися змагання бійців пожежно-рятувальної служби та невоєнізованих протипожежних
формувань.
Кожен підрозділ продемонстрував свою боєздатність та професіоналізм. П’ятірку з Вишгородського району очолювали в. о. заступника начальника служби цивільного захисту району Сергій
Шкаврон та начальник 12-ї частини Василь Кащук.
Із 29 команд області наші рятувальники зайняли
загальнокомандне шосте місце. Успіхові команди
сприяли особисті результати сержантів Олександра
Гвоздика та Ігора Діхтяра у встановленні драбини
(враховувались секунди) і друге місце лейтенанта
Євгена Гольника у встановленні драбини з гаком.
Золоті нагороди на обласних змаганнях вибороли рятівники Білоцерківського району.
«Перемога колег лише спонукає до майбутнього
успіху», — переконаний начальник ПДПЧ-12 Василь
Кащук.

Вітаємо

I

З Днем рятувальника!
Геннадій БОНДАРЕНКО, начальник служби
цивільного захисту у Вишгородському районі
Володимир ВЕРЕМЕЄВ, начальник районного
відділу Держтехногенбезпеки
у Вишгородському районі
Щиро вітаємо рятувальників, працівників цивільного
захисту та пожежної охорони
Вишгородського
району з професійним
святом! Це — визнання
державою неоціненного
внеску людей мужньої
професії — сильних духом, які стоять на захисті
національного багатства
країни та життя людей.
Цілодобово
рятівники
району у постійній бойовій готовності.
Бажаємо
міцного
здоров’я їм та їхнім родинам, життєвих благ і
якомога менше тривожних викликів. Дякуємо за
працю!
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Вишгород

«Якщо душі дано свідомістю збагнути…»

Останніми днями наша редакційна бібліотека поповнилась новими
творами мешканців Вишгорода та
району — рукописною та друкованими збірками поезій, гумору, посвят. Автори добре відомі читачам:
одні більше, інші — менше. Серед
них — ветерани педагогіки, колишній курсант Уманського військового
училища, державний службовець —
почесний громадянин міста Вишгорода.
ершим представляємо читачам рукописний твір Миколи
Васильовича Ніколаєнка із с.
Нові Петрівці.
Він охоче розповідає про себе і свою
родину. Розміняв уже дев’ятий десяток
років. З дружиною, Валентиною Андріївною, відсвяткували діамантове весілля (55 років спільного життя), виховали
двох дітей — Геннадія і Миколу. Обидва
мають вищу освіту і радують батьків
онуками та правнуками.
З Вишгородом пов’язаний кревними
вузами — тут після демобілізації з училища (за станом здоров’я) працював
бригадиром електриків на спорудженні
Київської комсомольської ГЕС. Як одного з кращих представників робітничого
класу його було направлено спочатку у
Марокко — для надання допомоги країні, що розвивається, потім — на нафтопромисли до Іраку. Коли розпочалась
війна між Іраком та Іраном — допомагав
евакуювати родини на батьківщину.
Закордонні відрядження обернулися новенькою «Волгою», яку придбав на
чеки «Зовнішньоторгу» і яка досі зберігається у родині як реліквія.
Постійний у всьому — у коханні до
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єдиної жінки, обраної на все життя, у
своїх поглядах і звичках, він менш за
все нагадує обмеженого консерватора.
Бо все своє життя творчо осмислює,
бачить у ньому головне і намагається
зробити все, аби це побачили інші. Його
душевний біль — Межигір’я, історія рідного краю, про який він пише з такою
любов’ю і журбою, що мимоволі проймаєшся його переконаннями.
«Якщо душі дано свідомістю збагнути, де гордість славу не знайшла, не
дай душі своїй заснути, хай не клекоче в пам’яті журба», — цими рядками
розпочинається твір про Межигір’я.
«Межигірська перлина не повинна безслідно зникнути з пам’яті українського народу… Монастир тут колись мав
шість церков і слугував за Свято-Межи
гірську Лавру, де перебували запорізькі
козаки.
Послухайте голос дзвонкової води —
Запорожці її освятили.
Козацькі здобутки у славі були

І думи Шевченка
будили.
Біля церкви Преображення
Господнього,
поруч
Дзвонкової криниці,
стоїть дубовий хрест
заввишки 4, 5 метра,
який треба довести до
композиційного завершення епітафією:
«Історичним
постатям минулих століть
України, похованим
у Межигірському Некрополі — Пантеоні
української слави».
Тут спочиває неза-

бутнє,
Опора нашого життя,
Дороги слави у майбутнє
Виводять нас із забуття!
Залишається небагато часу до вшанування на всесвітньому рівні 200-ї
річниці з дня народження українського
генія пера і пензля Тараса Шевченка. А
він же перебував у наших місцях, оспівував наш край і написав про Дзвонкову криницю, до якої досі немає обіцяної
владою нормальної дороги — і невідомо, чи вона буде колись. Два роки стоїть дорожній знак «Межигірський узвіз».
Та куди і що він показує? Бажано б не
тільки шлях упорядкувати, а й створити алею видатних історичних постатей.
Вона має бути у зоні Козацької галявини, де вже сьогодні відбуваються регулярні святкові заходи, фестивалі народної творчості, благодійні акції. Тут вже
є місцевий амфітеатр. Поки що далеко
не римський, але вже біля 600 глядачів

вміщає».
Копіткий дослідник, краєзнавець,
Микола Васильович по крихтах збирає відомості про історичні постаті, що
перебували на нашій землі. Це і гетьман правобережної України Євстафій
Гоголь, народний герой визвольної
боротьби проти польсько-шляхтських
загарбників Семен Палій (Гурко), згадуваний Шевченком недобитий Богуславський полковник Самусь.
Доживали тут свої останні дні князі
Володимир Олегович та Михайло Всеволодович. Через Межигір’я з Вишгорода в останню путь до Києва 1054 року
везли труну з тілом Ярослава Мудрого.
Ці та інші історичні факти викладені
у праці відомого дослідника, старшого
наукового співробітника Інституту історії України Сергія Хведченя «Таємниці
Лаврських святинь».
«Тут залишили свій слід Володимир Великий, Богдан Хмельницький,
Іван Сірко, Петро Дорошенко, Максим
Залізняк, Іван Мазепа, Петро Калнишєвський, Дем’ян Многогрішний, Іван
Самойлович», — пише М. Ніколенко і
пропонує голові благодійного фонду св.
Ольги Володимиру Малишеву та директору Вишгородського історико-культурного заповідника Ірині Пироженко
посприяти увічненню пам’яті про видатні постаті української історії саме на
землі новопетрівській…
Палкий патріот рідного краю, наш
автор сповнений ентузіазму і творчих
планів. Його підтримують сини, один з
яких — Геннадій — теж пише вірші, цікавиться історією і під час урочистостей у
селі співає у хорі «Гімн Нових Петрівців»
на слова батька.

Помідорні плюси
Золоте яблуко (pomo d’oro) — так у перекладі
з італійської називають помідора. Батьківщина
його — Південна Америка, де й досі зустрічаються дикі і напівкультурні рослини. У середині ХVI
ст. томат потрапив до Іспанії, Португалії, а потім
до Італії, Франції та інших європейських країн, у
ХVIІІ — до Російської імперії, де спочатку вирощувався як декоративна рослина.
томаті містяться органічні кислоти — лимонна, яблучна, щавлева та винна, які мають
здатність залужнювати кров, лімфу і тканинну
рідину, забезпечують активне перетравлення їжі, посилюють перистальтику кишечника, підвищують апетит.
Крім того, вони сприяють активному обміну речовин, містять цинк, мідь та залізо, які посилюють лікувальну дію одне одного. Мідь необхідна для кращого
засвоєння заліза, підвищує захисні функції організму.
Хром у томатах необхідний хворим на цукровий діабет
— засвоюється організмом практично повністю. Магній знижує втомлюваність, підвищує працездатність,
попереджує розвиток склерозу. Тому томатна дієта
корисна при лікуванні та профілактиці захворювань.
Помідори разом із морквою та гарбузом є важ-
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Дім. Сад. Город
Перша декада вересня — кращий
час для посадки або ділення клематисів, а також більшості ліан і декоративних кущів.
несіть у грунт перегній (4-5 кг
на квадратний метр), суперфосфат і сульфат калію (по 10
г на кв. метр) і перекопайте землю на
штик лопати. Підготуйте посадочні ями
завширшки 40 см, глибиною 50 см, на
важких грунтах — на 10-20 см глибше,
на дно укладіть дренаж з цегляної кришки або піску, додайте ще піввідра перегною і тих же міндобрив, висадіть саджанці, поступово присипаючи землею.
У клематисів кореневу шийку заглиблюють на 10 см, у троянд, лимонника, чу-
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Дієта

ливими
постачальниками каротиноїдів,
які
утворюють
в
організмі людини вітамін А. У
червоних плодах
найбільша кількість бета-каротину. Для задоволення добової
потреби у ньому
(3-5 мг) дорослій
людині
досить
від 200 до 400 г
томатів.
Раніше вважалось, що органічні кислоти, які містяться у томатах, здатні порушувати сольовий обмін,
тому людям похилого віку рекомендували обмежити
їх вживання. Сучасні наукові дослідження спростували
таке твердження.
Томати — представники харчових продуктів з групи «мінімум калорій — максимум біологічних цінностей». Середня кількість енергії, яку отримує організм

людини при споживанні 100 г томатів, складає 79 кДж. Невисока
енергетична цінність плодів дозволяє включати їх у меню тим,
хто має зайву вагу.
За кількістю аскорбінової
кислоти (від 15 до 90 мг на 100 г
сирої речовини) окремі сорти томатів не поступаються не лише
апельсинам, а й навіть лимонам.
Добова норма (75-120 мг) аскорбінової кислоти — 200-300 г
свіжих томатів.
У томатах міститься чимало
калію, який підтримує нормальну функцію серцево-судинної
системи. А за вмістом заліза і магнію вони посідають
одне з перших місць серед овочевих культур. Заліза у
плодах у 17 разів більше, ніж у молоці, у тричі більше,
ніж у рибних продуктах і в курячому м’ясі. Тому томати
корисні при недокрів’ї.
Отже, неправий був Остап Бендер, коли рекомендував «не їсти на ніч сирих помідорів». Може, саме
стиглий томат і допоможе вам заснути?

У вересневих клопотах
бушника, актинідії, калини — на 3-5 см.
Полийте насадження — 30-40 л на кущ.
***
У першій половині вересня можна
ще ділити піони.
***
Ще одна важлива справа — підживлення, ремонт і підсів газону.
Підживіть вашу галявинку сумішшю
порошкового суперфосфату і сірчанокислого калію (відповідно — 15 і 10 г на
кв. метр), садовими граблями прочешіть траву для вентиляції грунту, через
кожні 10-15 см зробіть вертикальні проколи садовими вилами на всю довжину
їхніх зубців. (Кожного разу вили погойдуйте назад-вперед.)

Прогалини на газоні розпушіть і посійте те насіння, яким засівали раніше.
Якщо газон став нерівним, порідшав
трав’яний покрив, після прочісування і
проколювання замульчуйте його покупним грунтом для газону або сумішшю
з рівної кількості торфу, піску і садової
землі. Сухої погоди рівномірно розсипте цей грунт, розрівняйте, полийте.
***
У вересні висаджують цибулинні
культури — нарциси, рябчики, білоцвітник, кандик, мускарі, підсніжник, пролісок, крокуси, у третій декаді вересня — тюльпани.
Перед садінням цибулині протравіть
у рожевому розчині марганцівки. Гли-

бина садіння має відповідати трикратній висоті цибулини. На легких грунтах
— на 1-2 см глибше, на важких — менше.
Для рябчика імператорського на
дно ямки підсипте шар піску (3-4 см), а
цибулину при садінні кладіть на бік. Після садіння полийте ділянку.
Пам’ятайте, що тюльпани краще за
все укорінюються при температурі землі 9-10 градусів за Цельсієм.
***
Заготуйте дернову землю. Для цього зріжте шар дернини, покладіть у
теністому місці штабелями травою донизу, полийте і залиште до наступного
сезону.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
Гайд-парк

Мене здивував коментар «Критики — не судді, а архітектори — не підсудні» начальника відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та розвитку
інфраструктури Вишгородської райдержадміністрації Д. Ликова (№ 36 від 8 вересня 2012 р. газети «Вишгород»).
«Ляпи» у реконструкції фасаду «Укртелекому», «Укрпошти» побачив не лише я, нарікання чув від багатьох
вишгородців, зокрема — від почесного громадянина
м. Вишгорода й одного з перших його забудовників,
голови відділення економіки та управління Української
академії наук, професора Івана Бурдака. І я вважав, що
як фахівець і колега начальник відділу містобудування
міг висловити зауваження та конструктивні пропозиції щодо виправлення помилок. На жаль, у своїй статті

Д. Ликов відверто захищає «честь мундира» (виправдовування щодо труднощів фінансування, технічних
проблем та зволікань чиновників у виготовленні документації), і жодного слова — про архітектурно-образне
рішення цього об’єкта.
Яким чином фахівець міг погодити проект, що знищив будь-які риси ритмічної архітектоніки відповідно
до ансамблевої забудови центральної площі міста? А
як виглядають оці голубенькі смужки на білому тлі? Це
ж не дитсадок. А підсліпуваті фронтончики-голуб’ятні
на передньому плані? А два кострубаті виступи-трампліни над входом і арочний козирок з брутально нависаючими трубами-зливовідводами, з яких вода ллється
прямо на сходи? І все це — «результат непоганий»?
Заради справедливості додам: пандус — це дуже
добре, ніхто не заперечує. Правда, до рішення фасаду
він не має відношення.
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Люди кажуть: «Скупий платить двічі». За одні й ті
ж гроші можна зробити оригінальну або бездарну архітектуру. Якби проект реконструкції завчасно представили на містобудівельну архітектурну раду, можна
було б уникнути безглуздих витрат. Закиди про те, що,
мовляв, комусь кортить отримати замовлення на проект заради заробітку, необґрунтовані. Як патріот міста чимало проектних пропозицій по забудові я зробив
безкоштовно або за символічні кошти. І замовлень у
мене вистачає у різних сферах образотворчого мистецтва.
Таким, як фасад «Укртелекому»/«Укрпошти» є зараз, він залишатись не повинен. Щоб не бути марнослівним, я готовий внести свої пропозиції графічно. А
краще оголосити конкурс на створення ескізного проекту чи клаузури, щоб ліквідувати вказані недоліки з
мінімумом витрат.

а-Фішка

До аптеки — тільки для профілактики

Розмовляла Марта КВІТКА

Наш співрозмовник – Катерина
Василівна ПОЛОЗ – завідуюча комунального підприємства «Вишгородська центральна районна аптека № 23». Випускниця Харківського
фармацевтичного інституту, має
трудовий стаж у фармацевтичній
галузі 39 років, три роки очолює
колектив районного комунального
підприємства. Затверджена на посаду сесією районної ради. За ці
роки Вишгородська аптека № 23 за
соціально-економічними показниками стала лідером серед подібних
закладів України, минулого року визнана однією з кращих.
— Таке визнання зобов’язує
не втрачати зайнятих позицій,
шукати ефективні шляхи забезпечення населення доступними,
діючими та безпечними лікарськими засобами в оточенні десятків, а то й сотень конкурентів.
Як це вам вдається?
— Аптека має до трьох тисяч найменувань ліків та лікарських засобів, уклала договори з провідними
фармацевтичними компаніями. У
багатьох селах району працюють
наші філіали. А там, де їх немає, там
є фельдшерсько-акушерські пункти, укладено договори з медичними
працівниками щодо забезпечення
сільського населення найнеобхід-

нішими ліками.
У колективі 24 фармацевти,
провізори, інший персонал. Працюємо за госпрозрахунком, тобто
забезпечуємо себе самі. Як і всі
комунальні підприємства, вчасно
сплачуємо податки з отриманих
прибутків.
— У чому різниця між комунальною та приватними аптеками, адже часто ціни у комунальній вищі, ніж у сусідів, а відтак
— ви втрачаєте клієнтів і той же
прибуток?
Історія свята
День фармацевтичного працівника відзначається щороку у
третю суботу вересня. Встановлений на підтримку ініціативи
Міністерства охорони здоров’я
України та враховуючи значний
внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров»я
населення, згідно з Указом Президента України від 7 вересня
1999 року № 1128/99.
— Різниця у тому, що, крім продажу ліків та лікарських засобів, ми
виготовляємо препарати за рецептами лікарів, що вимагає особливих
умов та наявності необхідних для
цього дозволів. Крім того, єдині у
районі реалізуємо наркологічні та
психотропні засоби, на що теж треба мати ліцензії і дозволи. Виробництво ліків економічно неефективне, але збитки покриваємо за
рахунок інших статей доходу. Як ви
знаєте, приватні аптеки торгують
лише готовими лікарськими засобами, і, якщо вони дешевші, ніж у
нас, то значить — реалізуються за
оптовими цінами. Економлять на
чомусь іншому.
— Чи можна довіряти приватним аптекам, адже, за статистикою, в Україні кожний десятий лікарський препарат – підробка, і з
боку уряду вживаються заходи,
аби припинити практику обдурювання хворих, навіть за грати

Чорнобильські загадки
Відчуження території Чорнобильської
зони примножує кількість диких тварин
і риб, які занесено до Червоної книги
України. З риб це — українська мінога,
стерлядь, вирезуб і вусач дніпровський.
лазунів представляє звичайна
мідянка. Найчисленнішу групу
«червонокнижних» становлять
птахи. Більше половини рідких видів
потребують особливої охорони (згідно з Бернською конвенцією 1979 року).
Чорнобильська зона розташована на
перехресті міграційних шляхів, що ідуть
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Хто за те, щоб мати гіршу архітектуру?

Василь КЛИМИК

Рецепт

15 вересня

можна загриміти.
— Не скажу за інших, а щодо нашої аптеки, то на кожну партію ліків
ми маємо ліцензію, відповідні сертифікати. Наш партнери – відомі в
Україні фірми, що контактують безпосередньо з фармацевтичними
підприємствами. Реалізуємо лише
зареєстровані в Україні препарати.
Якщо ліки не зареєстровані чи не
перереєстровані, навіть якщо вони
є в наявності у нашій аптеці, у продаж не надійдуть, а пройдуть так
званий карантин аж до отримання
дозволу.
— Чимало столичних аптек вже
стали своєрідними косметичними салонами – провідні косметичні фірми світу розуміють,
що дорогоцінні парфуми, креми,
скраби легше реалізувати саме в
аптеках, мовляв, на здоров’я це
не впливає, а зробить вас точно
вродливою, тобто аптека ніби
стає гарантом відомих брендів
і, звісно, фірми відраховують їй
за це відсоток з продаж. Чи є такі
косметичні лінії у вас?
— Ми реалізуємо санітарногігієнічну продукцію теж, але за
прийнятними цінами і в основному — вітчизняних виробників. Щоб
ефективно працювати, треба, звичайно, розширювати асортимент,
застосовувати нові форми обслуговування клієнтів.
— Що б Ви побажали своїм
працівникам, колегам та й усім
нам, адже рідко хто не користується послугами аптек?
— Працівникам комунального
підприємства – успішної, творчої
роботи на благо людей, здоров’я та
родинного благополуччя, колегам –
зміцнення взаємозв’язків з виробниками фармацевтичної продукції,
забезпечення аптек усіма потрібними людям доступними та ефективними засобами, миру та радості
у сім’ях. А усім нам – звертатись до
аптек тільки з метою профілактики,
менше хворіти.

Цікавинки

вздовж річок Дніпро та Прип’ять. Під час
весняних та осінніх перельотів тут збираються птахи 41 виду.
У межах зони нараховується 12 видів ссавців. Принаймні у ході експедицій вчені виявили трьох рідких — видру,
борсука, рись, а також наявність таких
унікальних видів летючих мишей, як середземноморський нетопир, вечорниця
мала та вушан білий.
49 видів ссавців фауни України із 70
занесені до Європейського списку тварин і потребують особливої охорони.

За підтримки КОДА

Водяний чорт із Червоної книги
Рогульником плавучим або водяним горіхом, схожим на рогату голову чорта, заражені води головної ріки
України — Дніпра. Пляжі Київщини
усипані мільйонами рогатих колючок. Восени плоди відриваються від
рослини і течією розносяться по ріці.
Цю надзвичайно рідкісну рослину занесено до Червоної книги. Але нинішнім спекотним літом горіх розрісся у
річкових заплавах до неймовірних
масштабів. У Дніпропетровську він
блокував судові «кишені» яхт-клубів.

І

ндуси і китайці вживають його в
їжу, варять і печуть. Але українці
вимагають від влади викинути рогульник з Червоної книги і розпочати з
ним нещадну боротьбу. За твердженням іхтіологів, саме рогульник — головна причина масової загибелі риби.
Вперше у Криму за всю історію Феодосії на тутешніх піщаних пляжах знайшли колючі плоди — вже й до Чорного моря проторувала стежку підступна рослина. Якщо
її не зупинити — на оксамитових сезонах
Криму можна поставити жирний хрест.

Мозаїка
Вишгород
16 15 вересня 2012 року
У Демидові — надсучасний спортмайданчик. Сотий на Київщині
Шкільне подвір’я
(Початок на стор. 1, 4)
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

День фізкультури і спорту на Вишгородщині пройшов на високій спортивній
ноті. У Вишгороді грали у теніс та футбол,
а у с. Демидів відкрили сучасний фізкультурно-спортивний комплекс при загальноосвітній школі.
одяки Вишгородського міського голови Віктора Решетняка отримали
професіонали й аматори міського
спортивного життя — працівники КП «УФКС
Вишгородської міськради» (директор Василь
Колобов), учасники, прихильники та спонсори багатьох спортивних змагань, депутати
міськради шостого скликання Юрій Колодзян
(голова Асоціації роботодавців Вишгородщини) та Валерій Виговський (його заступник).
У цьому році Україна прийняла в себе
чемпіонат з футболу Євро-2012, наші учасники Олімпійських і Паралімпійських ігор (і
серед них вишгородці) здобули чимало нагород, у Вишгороді відбувся заключний етап
«Формули-1 на воді». Тож привітав спортсменів, прихильників фізичної культури та
вболівальників від імені міського голови його
заступник — Олександр Ростовцев. І передав
побажання нових славетних перемог і міцного фізичного і духовного здоров’я.
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У Вишгороді грали у теніс та футбол —
ФК «Чайка», дівчата і фани, головним чином
— київського ФК «Динамо»: 20 команд з різних міст України — понад 200 спортсменів.
У фіналі двох днів змагань головну нагороду
турніру фанів виборювали команди «Рок-нрол-бенд» з Києва та «Карпати-Львів» (переможець фіналу).
Парний турнір з великого тенісу зібрав
на стадіоні «Енергетик» дорослих вишгородців. Переможці — Андрій Піскун і Микола
Сидорин. Тенісний корт реставровано спільними зусиллями прихильників цього чудового спортивного дозвілля та працівників КП
«УФКС» — зашпатлювали потрісканий із часом асфальт, пофарбували долівку й огорожу, зробили професійну розмітку. Нині вдень
там тренуються тенісисти, а ввечері, на освітленому майданчику — баскетболісти.
У с. Демидів відкрито сучасний фізкультурно-спортивний комплекс при загальноосвітній школі. Відтепер демидівські школярі
мають баскетбольно-волейбольний майданчик і футбольне поле зі штучним покриттям.
Його одразу ж випробували на міцність
юні футболісти та дорослі команди з Києва
та Вишгородщини (серед них і очільник Київщини Анатолій Присяжнюк та його перший
заступник, депутат Київоблради, почесний
президент ФК «Діназ» Ярослав Москаленко),
які азартно, по-хлопчачому запально водили
по полю м’яча та проривалися крізь непідступну оборону до воріт суперника.

«Сьогодні у влади завдання номер один
— відродити дитячий спорт, і Київщина реалізовує це на ділі, — стверджує голова Київської облдержадміністрації. — Вводяться в
експлуатацію 100 спортивних майданчиків,
зокрема і 10 стадіонів. Відновили свою діяльність 520 футбольних команд. А ще два роки
тому ми не могли повноцінно провести Кубок
області.
Ми зробимо все, щоб діти займалися
спортом, щоб ми не купували «бразильців»
для наших футбольних команд, а щоб «бразильці» купували кращих гравців у нас.»
Позитивні враження від футбольної Вишгородщини і у почесних гостей спортивного
дійства — новообраного президента Федерації футболу України (ФФУ), легендарного
футболіста Анатолія Конькова та у ветеранів
футболу. Лише за останній рік у районі відкрито три стадіони і сім спортивних майданчиків. У планах на майбутнє — стадіони
у Нових і Старих Петрівцях, Вищій Дубечні,
Пірнові, Димері, Вишгороді.
Для закинутого сільського стадіону ще
2009 року почесний президент ФК «Діназ»
знайшов інвесторів — і вже цієї весни у Демидові відкрили надсучасне футбольне поле,
якість якого високо оцінили експерти УЄФА.
Тепер же спільними зусиллями (ініціювали реконструкцію місцева громада разом із
Ярославом Москаленком) відремонтували
шкільний спортивно-оздоровчий майданчик,
що функціонуватиме у комплексі зі стадіоном

ФК «Діназ». І завдяки розвитку дитячої спортивної інфраструктури село ожило.
Щиро привітав Анатолія Конькова розкішним букетом квітів Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк, якого по-сусідськи
запросили як почесного гостя. Він подоброму позаздрив демидівцям і сказав, що
у Вишгороді теж буде гідний столиці району
стадіон.
А почесний громадянин Вишгорода і
спортсмен з народження Ярослав Москаленко підбив риску: «Лише за 2012 рік вишгородці залишили помітний слід у вагомих світових
першостях. Інна Осипенко-Радомська — двічі
срібна призерка літньої Олімпіади у Лондоні, а Олексій Федина — золотий і бронзовий
призер Паралімпіади-2012. Два вихованці ФК
«Діназ» були обрані серед тисяч українських
дітей для почесної місії — винести прапор
УЄФА перед початком матчів чвертьфіналу і
фіналу, а сам клуб «Діназ» УЄФА віднесено до
трійки лідерів з розвитку аматорського футболу у Європі.
Найпрестижніший етап міжнародної водної першості «Формули-1» другий рік поспіль
проводиться у м. Вишгороді.
Неможливо зробити все й одразу. Будинок не побудуєш на піску. Та «будуємо майбутнє» — це не прості слова. Сьогодні Вишгородщина — територія розвитку дорослого
та дитячо-юнацького спорту. Ми закладаємо
фізкультурно-спортивний фундамент, насамперед — для дітей».

У «Інтелекті»

Тринадцять
– число
щасливе
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

13 вересня Вишгородській гімназії виповнилося 13.
радиційно відзначали день народження посвятою у гімназисти 81 п’ятикласника.
Також провели конкурс на найкращу вітальну листівку та виставку осінніх
квіткових композицій. І — понад півсотні
робіт. Діти проявили креативність, фантазію, індивідуальне бачення прекрасного.
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Свідоцтво на право власності
САЕ 194434 від 21.02.2011 р.,
видане на ім’я Григорія Миколайовича (Ніколайовича) ГОЛОВЧЕНКА на садовий будинок за
адресою — ГОСТ «Ветеран-3», м.
Вишгород, садовий масив «Дніпро», вул. Садова, 2, б. 35, вважати недійсним у зв’язку з утратою.

Теніс – це круто

Вишгород OPEN
У

P.S.

33,7 м2 (м. Вишгород, вул.
Дніпровська, 3), фасадний вхід,
телефон, Інтернет,
2 800 грн/місяць + ком. послуги.
Тел: (067) 242-91-05

Життя — не лише боротьба,
а й інші види спорту

Михайло КРАСНИЙ, ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

турнірі взяли участь сім
учасників: Антон Литви8 вересня 2012 року на майданчиках Технічного ліцею НТУУ
ненко, Юрій Шубко, Юрій
«КПІ» та гімназії «Інтелект» змагалися аматори-тенісисти.
Петрук, Олександр Костерний,
В’ячеслав Однорог, Ігор Ярмоленко та Володимир Сидорчук. Жеребом поділилися на дві групи.
За регламентом, кращий гравець групи «А» у півфіналі грав з
другим гравцем групи «Б», відповідно — кращий гравець групи «Б»
грав з другим гравцем групи «А».
За результатами змагань сформувались такі пари: Сидорчук-Костерний та Петрук-Шубко. Перша
зустріч закінчилася на користь
Володимира Сидорчука 7:6,6:0,
а в другій зустрічі сильнішим був
Юрій Петрук 6:1,7:5. Отже, до фіналу вийшли Сидорчук та Петрук.
Переміг з рахунком 6:2, 6:0 Володимир Сидорчук, з чим ми його і
вітаємо.

Здаю під магазин або
офіс власне нежитлове
приміщення

Головний редактор

Марина Кочелісова
Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Кореспонденти — Марта Квітка, Іван Бондаренко
Літературний редактор — Оксана Ракоїд
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Буяло
Бухгалтер — Ірина Поліщук
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

