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Стару школу треба зберегти > 5
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На місці загибелі вишгородця Костянтина Буяла

Список

довжиною в життя > 13
Марта КВІТКА
ФОТО — автор

У статті також використані фотографії
та матеріали Вишгородського історикокультурного заповідника
Юний партизан Володя Науменко

У суботу, 22 вересня, Україна відзначає
День партизанської слави. Ще п’ять років

тому голова Вишгородської районної ради
ветеранів Петро Мартинович Головко готував список колишніх партизанів – мешканців району, який займав цілу сторінку і
ще половину другої. Ветеранів з пошаною
доставляли до райдержадміністрації, вітали, нагороджували. Декого відвідували
у селах.

А ти вже
ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Шановні читачі, раді вам повідомити, що
розпочалась передплата на 2013 рік. Індекс
газети «Вишгород» у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.
1 місяць – 6,70 грн + послуги пошти (п.
п.);
3 – 20,10 грн + п. п.;
6 – 40,20 грн + п. п.;
1 рік – 80,40 грн +п. п.
У Вишгороді відділ передплати Центру
поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка,
2) працює: понеділок – п’ятниця, з 8:30 до
12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.

а-Фішка

Молоді душею
1 жовтня об 11:00 — у БК «Енергетик».
Вишгородська міська рада ветеранів запрошує
на концерт хору «Ветеран», приурочений Дню
людей похилого віку.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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2012 року

П’ятнадцята сесія міськради VI скликання

Про внесення доповнень до рішення Вишгородської
міської ради від 28.12.2011р. № 8/3 «Про план роботи
Вишгородської міської ради VІ скликання на 2012 рік»
Рішення від 7 вересня 2012 р. № 15/8
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада ВИРІШИЛА :
1. Доповнити план діяльності Вишгородської міської ради на 2012-й рік, затверджений рішенням Вишгородської міської ради
від 28.12.2011р. № 8/3 «Про план роботи
Вишгородської міської ради VІ скликання на
2012 рік» , пунктами 13, 14, 15 (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань планування та формування
бюджету міста та з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Додаток
до рішення Вишгородської міської ради
від 07 вересня 2012 р. № 15/8

Доповнення до плану діяльності Вишгородської міської ради на 2012-й рік
13

протягом
року

Про фінансування доступного
житла за кошти міського бюджету
та кошти населення з метою забезпечення житлом громадян

14

протягом
року

Про затвердження порядку продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них
на конкурентних засадах (земельних торгах)

15

протягом
року

Порядок та умови викупу земельної ділянки та об’єктів нерухомого
майна для містобудівних та суспільних потреб

Секретар ради

Про надання згоди
на проведення
переоцінки майна,
яке належить
до комунальної
власності
територіальної
громади міста
Вишгорода

Вишгород

Рішення від 07 вересня 2012 р. № 15/5
Розглянувши клопотання публічного акціонерного товариства з газопостачання
та газифікації «Київоблгаз» щодо надання
згоди на проведення переоцінки майна, яке
належить до комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода і передане
товариству на обслуговування без включення
його у статутний фонд, та уповноваження товариства обрати незалежного оцінювача для
проведення переоцінки майна, на виконання
вимог Закону України «Про фінансовий облік та фінансову звітність в Україні», наказу
Міністерства фінансів України від 19.12.2006
р. № 1213 «Про затвердження Положення
про порядок бухгалтерського обліку окремих
активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів

Заступник міського голови
(О. Данчин),
юридичний відділ
(Ю. Матлушинський),
комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
Заступник міського голови
(О. Данчин),
юридичний відділ
(Ю. Матлушинський), комісія з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища
(О. Слива)
Заступники міського голови
(О. Данчин, Л. Зоренко),
юридичний відділ
(Ю. Матлушинський), комісія з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища
(О. Слива),
комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку
(Д. Новицький),
комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)

М. РЕШЕТНІКОВА

України з бухгалтерського обліку» та Міжнародних стандартів фінансової звітності, керуючись ст. 144 Конституції України, Законом
України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Дати згоду публічному акціонерному
товариству з газопостачання та газифікації
«Київоблгаз» на проведення переоцінки майна, яке належить до комунальної власності
територіальної громади м. Вишгорода і передане товариству на обслуговування без
включення його у статутний фонд.
2. Уповноважити публічне акціонерне
товариство з газопостачання та газифікації
«Київоблгаз»:
— визначити суб’єкта оціночної діяльнос-

ті – суб’єкта господарювання для проведення
переоцінки майна, вказаного у пункті 1 даного рішення;
— укласти договір з визначеним
суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом
господарювання для проведення переоцінки
майна, вказаного у пункті 1 цього рішення.
3. Оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності здійснити за рахунок коштів публічного
акціонерного товариства з газопостачання та
газифікації «Київоблгаз».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради
з питань комунального господарства, благоустрою міста (Ю. Попов) і з питань планування та формування бюджету, управління комунальною власністю міста (Д. Корнійчук).
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 29.12.2011 р. №9/2
«Про Вишгородський міський бюджет на 2012 рік»
Рішення від 7 вересня 2012 р. № 15/2
Виконуючи покладені територіальною
громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади,
керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
71, п. 7 ст. 78 Бюджетного кодексу України,
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік», враховуючи офіційний
висновок фінансового управління Вишгородської РДА від 03.09.2012 року № 321 про
стан виконання доходів міського бюджету за
8 місяців 2012 року більше 5 % та очікуване
виконання, з метою своєчасного і повного
надходження доходів та здійснення видатків
бюджету, Вишгородська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. На підставі офіційного висновку фінансового управління Вишгородської РДА
від 03.09.2012 року № 321 про перевиконання доходної частини загального фонду
Вишгородського міського бюджету за підсумками 8 місяців 2012 року більше 5 % та
очікуваних доходів, внести зміни до рішення
Вишгородської міської ради від 29.12.2011
р. №9/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2012 рік», а саме:
Збільшити доходи загального фонду
Вишгородського міського бюджету в частині
власних і закріплених доходів на суму 1 235
000,00 грн та затвердити перерозподіл запланованих доходів відповідно до фактичних
надходжень, у т. ч.:
– доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на
загальну суму 780 000,00 грн, у т. ч.:
КБКД 11010100 + 840 000,00 грн
КБКД 11010400 + 80 000,00 грн
КБКД 22090100 – 140 000,00 грн
– доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
на загальну суму 455 000,00 грн у т. ч.:
КБКД 13050100 + 130 000,00 грн
КБКД 13050200 + 157 000,00 грн
КБКД 13050300 + 80 000,00 грн
КБКД 13050500 + 10 000,00 грн
КБКД 11020200 + 40 000,00 грн
КБКД 18030200 + 3 000,00 грн
КБКД 18040200 + 10 000,00 грн
КБКД 18040800 + 13 000,00 грн
КБКД 21010300 + 10 000,00 грн
КБКД 31010200 + 2 000,00 грн
Зазначене збільшення доходів направити на забезпечення видатків бюджетних
установ, а саме:

КФКВ 090412 Соціальний захист населення
Збільшити кошторисні призначення на
суму 150 000,00 грн.
КЕКВ 1343 + 150 000,00 грн (у т. ч.: +
100 000,00 грн у вересні; + 50 000,00 грн у
жовтні)
КФКВ 100203 Благоустрій міста КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради
Збільшити кошторисні призначення на
суму 150 000,00 грн.
КЕКВ 1310 + 150 000,00 грн (у т. ч.: +
25000,00 грн у вересні; + 50000,00 грн у жовтні, + 25000,00 грн у листопаді; + 50000,00
грн у грудні)
КФКВ 010116 Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради
Збільшити кошторисні призначення на
суму 150 000,00 грн.
КЕКВ 1111 + 100 000,00 грн (у т. ч.: +
25000,00 грн у вересні; + 25000,00 грн у жовтні, + 25000,00 грн у листопаді; + 25000,00
грн у грудні)
КЕКВ 1120 + 37000,00 грн (у т. ч.: +
9250,00 грн у вересні; + 9250,00 грн у жовтні, + 9250,00 грн у листопаді; + 9250,00 грн
у грудні)
КЕКВ 1131 + 13 000,00 грн (у вересні)
КФКВ 100203 Благоустрій міста
Збільшити кошторисні призначення на
суму 550 000,00 грн.
КЕКВ 1131 + 20 000,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1134 + 330 000,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1165 + 200 000,00 грн (у вересні)
КФКВ 250404 Інші видатки
Збільшити кошторисні призначення на
суму 150 000,00 грн.
КЕКВ 1131 + 50 000,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1134 + 100 000,00 грн (у вересні)
КФКВ 160101 Землеустрій
Збільшити кошторисні призначення на
суму 85 000,00 грн.
КЕКВ 1134 + 85 000,00 грн (у вересні)
2. З метою впорядкування фінансування та враховуючи звернення від завідуючих
ВМК ДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик» та
ВДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» КТКВ, внести
зміни до кошторисів установ на 2012 рік по
загальному фонду, а саме:
КФКВ 070101 ВМК ДНЗ ясла-садок
«Золотий ключик»
Затвердити перерозподіл кошторисних
призначень:
КЕКВ 1133 – 81 000,00 грн (у т. ч.: –
37500,00 грн у липні; – 19000,00 грн у травні;

– 24500,00 грн у червні)
КЕКВ 1111 + 50 000,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1120 + 20 000,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1131 + 10 000,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1134 + 1 000,00 грн (у вересні)
КФКВ 070101 ВДНЗ (ясла-садок)
«Сонечко» КТКВ
Затвердити перерозподіл кошторисних
призначень:
КЕКВ 1111 + 36 000,00 грн (у листопаді)
КЕКВ 1120 + 20 000,00 грн (у листопаді)
КЕКВ 1131 + 55 000,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1132 + 1 000,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1133 – 112 900,00 грн (у т. ч.: –
12900,00 грн у вересні; – 35000,00 грн у жовтні; – 33000,00 грн у листопаді; – 32000,00
грн у грудні)
КЕКВ 1134 + 1 400,00 грн (у вересні)
КЕКВ 1135 – 1 000,00 грн (у т. ч.: – 500,00
грн у січні; – 500,00 грн у квітні)
КЕКВ 1163 + 2 000,00 грн (у жовтні)
КЕКВ 1165 – 1 500,00 грн (у т. ч.: – 200,00
грн у березні; – 200,00 грн у квітні; – 200,00
грн у травні; – 200,00 грн у червні; – 200,00
грн у липні; – 100,00 грн у серпні; – 100,00
грн у вересні; – 100,00 грн у жовтні; – 100,00
грн у листопаді; – 100,00 грн у грудні).
3. Враховуючи фактично одержані та
очікувані доходи спеціального фонду Вишгородської міської ради станом на 01.09.2012
року, внести зміни до розпису спеціального
фонду міського бюджету. Збільшити фактичні надходження від збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів на
суму 99 800,00 грн, у т.ч.:
КБКД 12030100 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)» на суму 40 000,00 грн.
КБКД 12030200 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (з фізичних осіб)» на суму 59 800,00 грн.
Зазначене збільшення доходів направити на забезпечення видатків спеціального
фонду бюджету відповідно до міських програм, а саме:
КФКВ 170703, КЕКВ 1134 + 99 800,00 грн.
4. Враховуючи фактично одержані та
очікувані доходи бюджету розвитку Вишгородської міської ради станом на 01.09.2012
року, внести зміни до розпису спеціального
фонду міського бюджету. Збільшити фактичні надходження від єдиного податку на
суму 1 000 000 грн, у т. ч.:
КБКД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 1 000 000,00 грн.

Зазначене збільшення доходів у загальній сумі 1 000 000,00 грн направити на забезпечення видатків бюджету розвитку відповідно до міських програм, а саме:
КФКВ 070101 ВМК ДНЗ ясла-садок
«Золотий ключик»
Збільшити кошторисні призначення на
суму 350 000,00 грн.
КЕКВ 2133 + 350 000,00 грн (у т. ч.: + 150
000,00 грн у вересні; + 200 000,00 грн у жовтні).
КФКВ 160101 Землеустрій
Збільшити кошторисні призначення на
суму 50 000,00 грн.
КЕКВ 1134 + 50 000,00 грн (у вересні)
КФКВ 170703 Видатки на проведення
робіт, повязаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомробільних доріг
Збільшити кошторисні призначення на
суму 250 000,00 грн.
КЕКВ 2133 + 250 000,00 грн (у вересні)
КФКВ 100203 Благоустрій міста
Збільшити кошторисні призначення на
суму 350 000,00 грн.
КЕКВ 2133 + 350 000,00 грн (у вересні)
5. Враховуючи фактично одержані доходи до спеціального фонду (цільовий фонд)
бюджету станом на 01.09.2012 року, внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 29.12.2011 р. №9/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2012 рік», а
саме:
Збільшити фактичні надходження до цільового фонду на суму 35 000 грн, у т. ч.:
КБКД 50110000 «Цільові фонди утворені
ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 35 000,00 грн.
Зазначене збільшення доходів у загальній у розмірі 35 000,00 грн для здійснення
фінансування видатків з міського бюджету
відповідно до міських програм, а саме:
КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»
КЕКВ 2133 + 35 000,00 грн (у вересні)
6. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Н.В. Сакевич підготувати
довідки про внесення змін до кошторисів,
зміни до річного та помісячного розпису доходів, видатків та джерел фінансування міського бюджету.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Вишгород

П’ятнадцята сесія міськради VI скликання
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Про передачу на баланс багатоповерхового житлового будинку 2-д по проспекту Т. Шевченка
у м. Вишгороді об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин 2Д»
Рішення від 7 вересня 2012 р. № 15/4
Розглянувши звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин 2Д», виписку з рішення Загальних зборів
членів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин 2Д» від 17.04.2012
р., керуючись ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку», Постановою
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р.
№ 1521 «Про реалізацію Закону України «Про
об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку», міська рада ВИРІШИЛА :
1. Дати згоду на передачу на баланс
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин 2Д» багатоповерхового
житлового будинку 2-д на проспекті Т. Шевченка у м. Вишгороді
2. Для приймання-передачі багатоповерхового житлового будинку 2-д на проспекті Т.
Шевченка у м. Вишгороді з балансу на баланс
об’єднанню співвласників багатоквартирного
будинку «Ольжин 2Д» створити комісію (згідно з додатком).
3. Комісії визначити технічний стан бага-

топоверхового житлового будинку 2-д на проспекті Т. Шевченка у м. Вишгороді відповідно
до вимог законодавства та скласти у двомісячний термін з дня прийняття цього рішення
акт приймання-передачі згідно з додатком до
Порядку передачі житлового комплексу або
його частини з балансу на баланс, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України
від 11.10.2002 р. № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку».
4. Визначити датою передачі багатоповерхового житлового будинку 2-д на проспекті Т. Шевченка у м. Вишгороді з балансу
на баланс – дату підписання акта прийманняпередачі.
5. Попередити об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку «Ольжин 2Д», що
передача на баланс багатоповерхового житлового будинку 2-д на проспекті Т. Шевченка
у м. Вишгороді не тягне за собою виникнення
права власності на нього.
6. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію з питань комунального господарства та благоустрою міста.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Додаток
до рішення Вишгородської міської ради від 07 вересня 2012 р. №15/4

СКЛАД
комісії щодо приймання-передачі багатоповерхового
житлового будинку 2-д на проспекті Т. Шевченка у м.
Вишгороді
з балансу на баланс
Голова комісії:
Андрій Володимирович Сербин – голова правління ОСББ «Ольжин 2Д».
Члени комісії:
Олексій Олександрович Данчин – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Вишгородської
міської ради;
Олександр Миколайович Ростовцев
– заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Вишгородської міської ради;
Наталія Валеріївна Сакевич – начальник фінансово-бухгалтерського відділу
Вишгородської міської ради;
Юрій Васильович Матлушинський

– начальник юридичного відділу Вишгородської міської ради;
Михайло Павлович Шененко – директор Комунального підприємства житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради;
Ігор Іванович Свистун – головний
інженер Комунального підприємства
житлового і комунального господарства
Вишгородської міської ради;
Богдан Михайлович Руденок – заступник директора Комунального підприємства житлового і комунального
господарства Вишгородської міської
ради, депутат Вишгородської міської
ради.
Секретар ради М. РЕШЕТНІКОВА

Про внесення доповнень до рішення Вишгородської міської ради
Про внесення доповнень
від 28.12.2011р. № 8/2 «Про затвердження плану діяльності
до рішення Вишгородської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012-й рік»
міської ради від 28.12.2011р.
Рішення від 7 вересня 2012 р. № 15/7
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Доповнити план діяльності Вишгородської міської
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012-й
рік, затверджений рішенням Вишгородської міської ради

від 28.12.2011р. № 8/2 «Про затвердження плану діяльності
ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012-й рік»,
пунктами 13, 14, 15 (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійні комісії міської ради з питань планування та формування бюджету міста та з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК Рішення від 7 вересня 2012 р. № 15/8
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної
Додаток до рішення Вишгородської міської ради регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.
Доповнення до плану діяльності Вишгородської міської ради
від 07 вересня 2012 р. № 15/7 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з підготовки проектів регуляторних актів на 2012-й рік
міська рада ВИРІШИЛА :
Термін
Назва
Ціль
1. Доповнити план діяльності Вишгородської міської ради
№
підготовки
Відповідальний за розроблення проекту
проекту
прийняття проекту
на 2012-й рік, затверджений рішенням Вишгородської міської
проекту
ради від 28.12.2011р. № 8/3 «Про план роботи Вишгородської
Про фінансування доступВирішення житлових питань
Протягом
Заступник міського голови з питань діяльності
міської ради VІ скликання на 2012 рік» , пунктами 13, 14, 15
ного житла за кошти місьгромадян, які потребують пороку
виконавчих органів ради (О. Данчин) Юридичний
13
кого бюджету та кошти
ліпшення житлових умов та
відділ (Ю. Матлушинський) Комісія з питань плану(додається).
населення з метою забезперебувають на квартирному
вання та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
печення житлом громадян
обліку
постійні комісії міської ради з питань планування та формуПро затвердження порядку
Визначення процедури підгоПротягом
Заступник міського голови (О. Данчин), юридичвання бюджету міста та з питань регулювання земельних відпродажу земельних ділянок
товки, організації та проведенроку
ний відділ (Ю. Матлушинський), комісія з питань
носин та охорони навколишнього природного середовища.
регулювання земельних відносин та охорони накомунальної власності або
ня земельних торгів, наповнеМіський голова
В. РЕШЕТНЯК
14

15

прав на них на конкурентних
засадах (земельних торгах)

ння дохідної частини міського
бюджету, забезпечення ефективного використання земель
міста

Порядок та умови
викупу земельної ділянки та об’єктів нерухомого
майна для містобудівних та
суспільних потреб

Реалізація положень Генерального плану міста Вишгород

Секретар ради

№ 8/3 «Про план роботи
Вишгородської міської ради
VІ скликання на 2012 рік»

вколишнього природного середовища (О. Слива)

Протягом
року

Заступники міського голови (О. Данчин, Л. Зоренко),
юридичний відділ (Ю. Матлушинський), комісія з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (О.
Слива), комісія з питань Стратегії розвитку міста,
будівництва, транспорту та зв’язку (Д. Новицький),
комісія з питань планування та формування бюджету міста (Д. Корнійчук)

Додаток
до рішення Вишгородської міської ради
від 7 вересня 2012 р. № 15/8
Доповнення до плану діяльності Вишгородської міської
ради на 2012-й рік
13

протягом
року

Про
фінансування доступного житла за
кошти міського
бюджету та кошти населення
з метою забезпечення житлом
громадян

Заступник міського голови
(О. Данчин),
юридичний відділ
(Ю. Матлушинський),
комісія з питань планування та формування
бюджету міста (Д. Корнійчук)

14

протягом
року

Про
затвердження порядку
продажу
земельних ділянок комунальної
власності або
прав на них на
конкурентних
засадах
(земельних торгах)

15

протягом
року

Порядок та умови викупу земельної ділянки
та об’єктів нерухомого майна
для містобудівних та суспільних потреб

Заступник міського голови
(О. Данчин),
юридичний відділ
(Ю.
Матлушинський),
комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища
(О. Слива)
Заступники міського голови
(О. Данчин, Л. Зоренко),
юридичний відділ
(Ю. Матлушинський), комісія з питань регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього
природного середовища
(О. Слива),
комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та
зв’язку (Д. Новицький),
комісія з питань планування та формування
бюджету міста (Д. Корнійчук)

М. РЕШЕТНІКОВА

Про затвердження рішень виконавчого комітету
Вишгородської міської ради та розпоряджень міського голови
Рішення від 7 вересня 2012 р. № 15/3
Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження міського голови з основної
діяльності, а саме:
№ 39 від 26.04.2012 р. – Про внесення змін до кошторисів
по загальному фонду;
№ 45 від 14.05.2012 р. – Про внесення змін до кошторисів
по спеціальному фонду;
№ 73 від 09.07.2012 р. – Про внесення змін до помісячних
розписів по загальному фонду;

№ 76 від 13.07.2012 р. – Про внесення змін до помісячних
розписів по загальному фонду;
№ 82 від 08.08.2012 р. – Про внесення змін до кошторисів
по загальному та спеціальному фондах;
№ 86 від 21.08.2012 р. – Про внесення змін до кошторисів
спеціального фонду.
2. Затвердити рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради, а саме:
№ 153 від 21.06.2012 р. – Про внесення змін до кошторисів по загальному та спеціальному фондах.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Про затвердження звіту про виконання Вишгородського
міського бюджету за 6 місяців 2012 року
Рішення від 7 вересня 2012 р. № 15/1
Виконуючи покладені територіальною громадою м.
Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної
громади, керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 77, 78, 80
Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити доходи Вишгородського міського бюджету за
6 місяців 2012 року, а саме:
– по загальному фонду у сумі – 14 599,2 тис. грн (згідно з
додатком 1);
– по спеціальному фонду у сумі – 5 885,2 тис. грн(згідно з
додатком 1), у тому числі бюджет розвитку у сумі 4 156,8 тис. грн
(згідно з додатком 1).
2. Затвердити видатки Вишгородського міського бюджету
за 6 місяців 2012 року за тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів, а саме:

– по загальному фонду у сумі – 14 591,3 тис. грн (згідно з
додатком 2);
– по спеціальному фонду у сумі – 5 937,9 тис. грн (згідно з
додатком 2), у тому числі бюджет розвитку у сумі 5 013,5 тис. грн
(згідно з додатком 2).
3. Затвердити видатки Вишгородського міського бюджету
за 6 місяців 2012 року за головними розпорядниками коштів, а
саме:
– по загальному фонду у сумі – 14 591,3 тис. грн (згідно з
додатком 3);
– по спеціальному фонду у сумі – 5 937,9 тис. грн (згідно з
додатком 3), у тому числі бюджет розвитку у сумі 5 013,5 тис. грн
(згідно з додатком 3).
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК
Додатки див. на офіційному сайті міськради:
www.вишгород.com.ua

Секретар ради

М. РЕШЕТНІКОВА
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Хто такий Віталій Кличко?

(Скорочено)
Дмитро ДОБРИЙ, dm-dobriy, UAINFO
http://censor.net.ua/resonance/216779/who_is_
mr_klichko
Українська політика унікальна тим, що найчастіше тут копіюють ненайкращий російський
досвід, а будь-які вибори, зокрема парламентські, сприймають виключно як бізнес. І, треба
сказати, дуже прибутковий.
Держдуму «завели» кількох чемпіонів? Свої
Кабаєва, Хоркіна та Валуєв мають з’явитися
й у Верховній Раді. А якщо у замовника вистачить грошей на переговори з Вашингтоном і Берліном, то можна розраховувати і на президентські
вибори. Головне, показати «товар» потрібним людям.
Наприкінці минулого 2011 року, якщо вірити добре поінформованим україно-ізраїльським «Столичним новинам», політичні оглядини Віталія Кличка у
Сполучених Штатах закінчилися успіхом. Ідеологи
«УДАРу» зайнялися пошуком нової ніші серед опонентів режиму Януковича, а свій новий продукт стали називати виключно «ліберальним».
«Лібералізм» Кличка полягає поки що у схильності до взаємовиключних програмних заяв. Хто ж він,
Віталій Володимирович Кличко?
Сім’я
Дружина Кличка-спортсмена, Наталія Кличко, не
витримавши жорсткого ритму Кличка-політика, виїхала з їх спільними трьома дітьми на постійне місце
проживання до Флориди, США.
Рід Кличків походить із села Вільшани Городищенського району Черкаської області. «Дід братів
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(Віталія та Володимира Кличків), Родіон, був сином бідного селянина Петра Кличка, — розповіла в
інтерв’ю «Комсомольській правді» завідувач місцевого музею Людмила Тимошенко. — Єдиний з цієї
лінії Кличків вибився в люди: закінчив школу міліції,
отримав дуже високу на ті часи посаду — начальника
паспортного столу. Одружився з красивою і розумною дівчиною Тамарою, яка приїхала в село працювати вчителькою української мови».
У 1941-му вступив до Дніпропетровської школи
червоних командирів. Але закінчити її не встиг, не
був мобілізований на фронт і всю окупацію «з ризиком для життя ховав у погребі під помешканням дружину, рідні якої загинули від рук нацистів». (Дівоче
прізвище бабусі — Етінзон.)
З появою радянських військ сім’ю Родіона Кличка
депортували в пустелі Казахстану. За «проживання
на окупованих територіях», як стверджують нащадки.
Мафія поруч?
На початку 1990-х рр. Віталій Кличко потрапляє
на провінційні змагання в ФРН. І його помітили... Із
1995 року обидва брати-боксери переїжджають на
постійне місце проживання в околиці Гамбурга.
За словами (2011) депутата Київоблради Олександра Пабата, брати Клички, зокрема, займалися
організацією нелегальних боїв спортсменів та «випадково» спілкувалися з сумнозвісними київськими
«Рибкою» та «Боровиком». (Підтвердити або спростувати це Боровик і Рибалко не можуть — у 2000 і
2005 р. вони загинули від рук невідомих.)
Злі язики згадують і про виборчу кампанію олігарха часів Кучми Ігоря Бакая, який після Майдану втік до
Росії. «А чого критися? Ми приїхали в Рівне, щоб під-

Перевірте, чи є ви у реєстрі
Роман МАРТИНЕНКО,
начальник відділу ведення
Державного реєстру виборців
Державний реєстр виборців України
створений зовсім недавно (як система обліку він почав працювати з 2009 року), і не
всі виборці в силу тих чи інших обставин
змогли звернутися до відділу щодо уточнення своїх персональних даних в реєстрі,
тож ще є неточності і помилки.
Триває актуалізація бази даних: щодня
виправляємо помилки та видаляємо двійників; щомісяця до нашого відділу надходять відомості про зміну персональних

Вишгород

даних виборців.
точнення бази даних — двосторонній
процес. Якість Державного реєстру
виборців значною мірою залежить
від точних даних, які надають суб’єкти подання відомостей, а також від активності самих
виборців, звернення яких спеціалісти відділу
постійно розглядають.
Помилку виправляють раз і назавжди.
Ваші дані будуть правильними у списках на
виборах усіх рівнів.
Увага! Згідно з Постановою ЦВК від І квітня 2011 року № 57 виборці можуть тимчасово
змінити місце голосування без зміни виборчої
адреси. Тож аби мати можливість без про-
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Коротко про різне

До суду — через Інтернет
Із 15 жовтня українці зможуть відправляти позовні заяви та
інші документи до суду в електронному вигляді. Поки це пілотний проект, який запускають у Києві та Дніпропетровську – у
Святошинському районному суді Києва і Апеляційному суді Дніпропетровської області. Вже у листопаді до них приєднаються
суди Харківської та Вінницької областей, а також Севастополя.
Щоправда, з електронною версією треба надавати документи у
паперовому вигляді – цього вимагає закон.

2017 року.
Крім того, підписано й Протокол про співробітництво щодо
реформування медичної галузі, в оновлення якої планується
вкласти 4 млрд доларів. Це — застосування новітніх методик лікування хворих, а також навчання українських медиків у Москві,
ознайомлення із схемою розвитку медицини у російській столиці.

Київщина дружить з Китаєм

Дні Москви у Києві
Вперше за останні 10 років у столиці стартували Дні Москви.
Прибула делегація уряду російської столиці на чолі з мером
Сергієм Собініним. Сторони домовились про спільне будівництво четвертої гілки Київського метро на Троєщину, бізнес-центру на Позняках, а також відкриття 10 шкіл і 30 дитсадків – до

з яким у Києві за кошти «Промінвестбанку» побудують російські
гімназії. Їх випускники отримуватимуть державні атестати про
повну середню освіту України і Росії одночасно.
Гімназії будуть недержавні. Частина соціально незахищених
категорій дітей навчатиметься безкоштовно, а школярі з інших
міст отримають місце проживання, — повідомив міністр освіти
України Дмитро Табачник.

По земній кулі пішки

Ірпінь відзначив 110-й
день народження

Нас перепишуть у 2013 році

Із 1 січня 2013 року порядок реєстрації майнових прав на нерухоме майно істотно полегшить життя українців. Так, після дарування-купівлі нерухомого майна громадяни реєструватимуть
права на нерухоме майно безпосередньо у нотаріуса, оминаючи
бюро інвентаризації.

Всеукраїнське
об’єднання
«Свобода»
запрошує на зустріч
з народним
артистом України,
кандидатом в
народні депутати
Богданом
БЕНЮКОМ
24 вересня о 10:00
м. Вишгород,
БК «Енергетик»

На базі зимових видів спорту ФСТ «Колос» на ВишГорі (поряд із санною трасою) чотири дні поспіль відбувалися
Всеукраїнські змагання з пішохідного туризму. Організатор
— Всеукраїнська федерація туризму.
Команди Донецька, Івано-Франковська, Луганська і
Львова тепло привітала Вишгородська міська рада на чолі з
Вишгородським міським головою Віктором Решетняком.
Докладніше — у наступному номері

Міністр інфраструктури Борис Колесников розповів про будівництво наземного метро у цих містах. А у Донецьку вже здійснюється проектування, — відзначив міністр.

Бюро інвентаризації замінять нотаріуси

Вибори-2012

блем здійснити своє волевиявлення, знайдіть
вже сьогодні кілька вільних хвилин і перевірте
свої персональні дані у списку виборців.
Чекаємо вас за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1 , 4 - й поверх, каб. 84.
Прийом у робочі дні — з 8:00 до 17:15, обідня перерва — з 13:00 до 14:00. При собі
необхідно мати паспорт або тимчасове
посвідчення громадянина України (якщо
особа нещодавно набула громадянства).
Отримати довідки можна за телефонами: (04596) 22-696, 22-665.
Шановні виборці! Використайте своє право на перевірку та уточнення персональних
даних у Державному реєстрі виборців.

У Львові і Одесі буде наземне метро

Всеукраїнський перепис населення, який планували на 2011
рік, обійдеться у 110,28 млн грн і пройде наступного року, — повідомив віце-прем’єр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. У світовій практиці в державі він проводиться кожні 10 років.
Перший і поки що останній перепис в Україні проведено 2001-го.

тримати нашого друга Ігоря Бакая, — заявляв Віталій
Кличко під час прес-конференції. — І не тому, що він
нас попросив або заплатив. Ми з братом заробляємо
досить грошей для себе і своїх родин, і не стали б підмочувати свою репутацію, продаючи своє ім’я».
Кажуть і про повну підтримку молодого політичного таланта з боку Дмитра Фірташа, начебто креатури Семена Могилевича, хрещеного батька «київських», одного з найвідоміших громадян України,
розшукуваного іноземними спеціальними та правоохоронними органами. Чи правда це, покаже час.
Екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко
під час переговорів про об’єднання з партією «УДАР»
(у присутності ЗМІ) неодноразово вимагав прибрати
звідти «кримінальних авторитетів».
Переконання
Ні, він не бреше. Він кожен раз пристосовується
до нової для нього аудиторії, змінюється. Так, засудив бійців українського визвольного руху на російському телебаченні, хоча в Україні каже протилежне.
Не розбирається в економіці. Не приховує, що не
може відрізнити «п’яту колону» від «четвертої влади».
Відмовився співпрацювати з Об’єднаною опозицією «Батьківщина», тоді як у новому демократичному уряді міг би стати прекрасним міністром освіти
(кандидат наук як-не-як) або ж главою Держкомспорту.
Натомість щиро вірить у спеціально складені для
нього казки про «українського Шварцнеггера», і в те,
що із своїми 10-15% (насправді поки не більше 8%)
голосів виборців у новій Верховній Раді займе місце
визнаного торгаша «золотою акцією» Володимира
Литвина. А то зовсім піде второваною стежкою Тігіпка до Партії регіонів.

Офіційна делегація провінції Гуандун Китайської Народної Республіки на чолі з губернатором провінції Чжу Сяоданем провела на Київщині два дні і за цей час встигла відвідати
кращі підприємства, визначні культурні та туристичні місця
області та зустрітися з Прем’єр-міністром України Миколою
Азаровим.
Увазі високоповажних гостей були представлені досягнення області у галузі овочівництва.
Після підписання Угоди про дружню співпрацю голова
Київської ОДА Анатолій Присяжнюк запропонував започаткувати Дні провінції Гуандун на Київщині та ознайомив китайців
з інвест-проектами Київської області.

Російські гімназії
Міністри освіти України і Росії підписали меморандум, згідно

15 та 16 вересня 2012 року Ірпінь відзначив 110 років з
часу заснування.
Два дні чарували жителів та гостей міста пісенними і хореографічними виступами аматорські колективи та рок-гурти
«Паніка», «Декабристи», «Ренесанс», «Махагон», співачка
Альоша та інші. На святковому ярмарку можна було придбати
товари вітчизняних виробників за прийнятними цінами, подивитися показові виступи спортсменів та відвідати виставку
промислових підприємств, взяти участь у майстер-класах.

Партизани в Криму
Сім дев’ятикласників ВРГ «Інтелект» на чолі з директором
гімназії Інною Шубко та вчителем світової літератури та
російської мови Вірою Василенко вирушили до Криму на
Міжнародний зліт пошукових загонів. У Бахчисарайському
районі Всеукраїнське громадське об’єднання «Русская
школа» влаштовує змагання пошукових загонів під гаслом –
«Партизанська слава-2012».

Наше місто

Депутатські будні

Відключенням води –
по неплатниках?

Володимир
Лісогор,
депутат
Вишгородської
міської ради
виборчий округ
5/10
Гуртожиток
КПЖ і КГ на вулиці Б. Хмельницького, 7 був
споруджений першими будівельниками
Київської ГЕС у 60-х роках минулого століття (вони й жили у кімнатах на чотирьох).
Не стало тресту «Південатоменергобуд»,
його підрозділу – Київського будівельномонтажного управління, де гуртожиток був
на балансі, і споруда перейшла іншому
власнику. І порядки тут стали іншими.
епер тут мешкає чимало сімей з дітьми,
медики, вчителі, комунальники. Гуртожиток переповнений, і, як належить, за
послуги мешканці його сплачують за показниками лічильників. Борги – величезні. За воду,
наприклад, від 50 до 120 тисяч гривень.
І у КПЖ і КГ знайшли вихід – відключати
воду всім. Більшість же платить, чому ж має
відповідати за неплатників? Саме це й спо-
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нукало мешканців гуртожитку звернутися до
депутата, бити в усі двері, де їх почують і допоможуть. Хіба це нормально, що вода до гуртожитку подається за графіком, і за ту годину десятки мешканців штовхаються на кухні,
аби встигнути приготувати їжу для родини,
та в душі – аби помитися? Адже є інші методи
впливу на боржників у межах чинного законодавства.
Втім, вихід бачу у прискоренні процесу
приватизації мешканцями своїх кімнат, що
дозволено законами України. За таких умов
кожний платитиме згідно з договором, а для
неплатників існує перевірений засіб впливу –
позбавлення права мешкати у гуртожитку.
Мною підготовлені депутатські запити до
керівництва МКП «Водоканал» та КПЖ і КГ,
звернення до міської ради. А поки питання
вирішується, велике прохання до чиновників
усіх рангів – не позбавляти води мешканців
гуртожитку. Це у більшості своїй – добросовісні платники за комунальні послуги. Адже
тут мешкають вчителі, медсестри, лікарі –
словом, ті, до кого звертаються щодня люди
по допомогу. З яким настроєм підуть вони на
роботу?
Р. S. Від редакції: на час друку цієї кореспонденції після втручання депутата
воду гуртожитку надали. Чи надовго?

Осінні мотиви

Місто готують до
опалювального сезону
Власн. інф.
Як повідомив редакції директор комунального підприємства житлового і комунального господарства Михайло Шененко, Комунальники
активно готують житловий фонд міста до осінніх дощів і зимових холодів.
ак, капітально відремонтовано покрівлі багатоповерхівок на вул..
Н. Шолуденка, 8; Київській, 4; Дніпровській, 7; Б. Хмельницького, 5;
просп. І. Мазепи, 10. Поточний ремонт покрівель здійснено у будинках на просп. Т. Шевченка, 5 та І. Мазепи, 3; вул. М. Гріненко, 1-а та В.
Симоненка, 4-а; Б. Хмельницького, 9, Дніпровській, 5 і Шкільній, 7.
На вул. Грушевського, 12 (кв. 12); В. Симоненка, 5 (кв. 35, кв. 74-75); В.
Симоненка, 1 (кв. 13, 14, 69, 70); просп. І. Мазепи, 13/9 (кв. 34) відремонтовано балконні козирки. Окрім того, зроблено косметичний ремонт у під’їздах:
на вул. Ю. Кургузова, 36 (перший і третій під’їзди); Набережній, 2 (третій і
четвертий під’їзди; Б. Хмельницького, 3 (перший); Б. Хмельницького, 4 (третій під’їзд); М. Грушевського, 7 (перший під’їзд); просп. І. Мазепи, 5 (сьомий
під’їзд).
Триває поточний ремонт електрощитових — вони вже відремонтовані у
будинках на: вул. Б. Хмельницького, 1, 3, 5, 9; Дніпровська, 3-а; Шкільна, 7;
М. Гріненко, 1-а; Київська, 12; Ю. Кургузова, 6. Будинкові електролічильники
замінено у багатоповерхівках на вул. Б. Хмельницького, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; М.
Грушевського, 1, 3; Н. Шолуденка, 5.
Заземлення поверхових щитків кабелем більшого діаметру покращує
енергопостачання будинку та зменшує аварійність. Відремонтовано поверхові щитки та збільшено переріз нульового дроту у під’їздах житлових будинків на просп. І. Мазепи, 1; вул. Шкільній, 7; Київській, 12; В. Симоненка, 7, 3,
5, 1; Ю. Кургузова, 4, 6. На вул. Ю. Кургузова, 6 також замінено кабель від
КВШ (кабельно-високовольтна шафа належить ВРП З.А.Т. «Київобленерго)
до щитової, а також рубильника.
У ліфтових електричних щитах на вул. Набережній, 4, 4-а; Н. Шолуденка,
6, 8; Дніпровській, 1, 5; М. Гріненко, 1-а; Київській, 4; В. Симоненка, 2; просп.
І. Мазепи, 12 поновлено автомати, щоб зменшити аварійні та непередбачувані зупинки ліфтів.
Відновлено опалення сміттєприймальних камер та сходових клітин у будинках на просп. Т. Шевченка, 7 (три під’їзди) — для недопущення замерзання зливової (дощової) каналізації у перехідний період замінено труби і запірну арматуру приладів опалення.
З метою поліпшення обсягу енергоносія, що надходить до будинку, збільшено діаметр зворотнього трубопроводу опалення на просп. І. Мазепи, 13/9.
Капітально відремонтовано мережі опалення та холодного водопостачання
на вул. Київській, 8 — повністю замінено труби та вентилі у підвальному приміщенні.
Під час підготовки до опалювального сезону особлива увага надається
внутрішньобудинковим системам опалення. Мешканці багатоповерхівок
приїхали з відпусток і дач — і почалися виклики сантехніків щодо підтікання
приладів опалення у квартирах.
Увага! Активні ремонти та заготовки на зиму — це добре. Та слід із повагою ставитися до себе і сусідів. Викинуті в унітази будівельне сміття (надто вапняні й цементні суміші), очистки від овочів (бува, й здоровенні кістки з
борщів) забивають каналізацію у підвалах і на перших поверхах.
Неодноразово виїздили бригади сантехніків на просп. І. Мазепи, 12, вул.
Набережну, 4, В. Симоненка, 5. Сантехніки прочистили забиті труби, що протікали у підвал, і квартири першого поверху. Та сморід залишився. Звісно,
верхнім поверхам не пахне. Та ж коморами у підвалі користуються всі. Невже приємно ходити по кісточки у багні? Акуратно й розумно користуватися
сантехнікою — зовсім не важко. Це не лише подовжить термін її служби, а й
унеможливить неприємні ситуації.

Т

22 вересня

5

ФОТОмить
Тепер спускатися вниз зручно та безпечно.
Перила на вул. Б. Хмельницького

Благоустроєм цього куточка міста
займався ПП М. Рублівський

Стару школу
треба зберегти!
Олена МИХАЙЛОВА, Марія БРАГАРНИК,
Антоніна ШУЛЬГА, Михайло ГЕРКЕН, Володимир
КЛИМЕНКО, Інна ШУБКО, Олександр ГОРБАЧ,
Галина ДМИТРЕНКО та інші (усього 11 підписів)
Виконком міської ради 15 серпня ц.р. ухвалив: у Вишгороді буде проведено інвентаризацію
історичних пам’яток, знаків, скульптурних композицій з метою збереження історичної спадщини, розвитку туристичної інфраструктури.
(За інформацією заввідділом охорони
пам’яток Вишгородського історико-культурного заповідника Алли Плотнікової, першу у місті
школу /на вул. Шкільній, 29/ ще 26.02.1991 р.
рішенням міськвиконкому № 53 було віднесено
до об’єктів міста, що потребують збереження.
Вона облікована і у Вишгородському історикокультурному заповіднику як пам’ятка місцевого
значення, має відповідний паспорт. – Ред.)
школа того варта. Її було збудовано водночас із
школою у с. Нові Петрівці, а відтак — обом закладам уже понад 100 років.
На долю першої у місті школи випали драматичні
події нашої історії – революція, сталінські репресії,
голодомор, жахіття фашистської окупації, тяжкі післявоєнні роки відбудови народного господарства.
Школа працювала, як і вся країна. Спочатку вона
була церковно-приходською, потім учні закінчували
чотири, пізніше — сім класів.
Перші вчителі тут були здебільшого чоловіки,
які з початком Великої Вітчизняної війни пішли на
фронт. (Воювали з фашистами і старшокласники.
Більшість із них не повернулась додому.) Про те, як
воювали, красномовно сказав Д. Ейзенхауер (генерал у 1945-му, а потім 34-й президент США): «Перемогу у цій війні наблизили російські вчителі».
Патріотизм, відданість Батьківщині виховували у
школах наставники молоді, які самі завжди були для
них яскравим прикладом.

І
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ФОТО — Андрй МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород

Лист у номер

З першої вишгородської школи вийшли робітники та колгоспники, громадські діячі, лікарі, інженери,
військові, вчителі. Доля кожного з них — це історія
країни. Тим, що школа не розвалилась, а досі працює, ми зобов’язані колишнім педагогам — М. Смоляренко, О. Носихіній, Н. Шульзі, П. Прокопенко, директору М. Брагарник.
Сьогодні у цьому приміщенні — міжшкільний навчально-виробничий комбінат, де старшокласники
набувають потрібних професій . Ніщо не нагадує про
те, що колись споруда опалювалась дровами, що навколо був чудовий сад і теплиці.
А що ж тепер? У всіх трьох школах міста зробили
ремонт, замінили вікна на енергозберігаючі, полагодили дах. А в найпершій обійшлися лише косметичним ремонтом. Хоча обіцяють вікна замінити.
На нашу думку, цю споруду треба зберегти, не
допустити руйнації часом. І, можливо, у майбутньому облаштувати тут історичний музей міста із скульптурною композицією першим вчителям поруч.
***
Лист коментує директор міжшкільного навчально-виробничого комбінату Микола ФЕДІРКО:
— Це і справді унікальна споруда, має три корпуси, один з яких повністю дерев’яний, збудований ще
1904 року, практично не підлягає ремонту. Але для
того, щоб збудувати новий, необхідний висновок
інспекції архітектурного контролю, а відтак чимала
сума коштів.
Поки ж колектив комбінату все робить для того,
щоб зберегти приміщення – щороку фарбуємо, білимо, латаємо дірки на даху. Оновлюємо плодовими
деревами й шкільний сад. Можу із впевненістю сказати, що лише завдяки старанням колективу школа
має привабливий вигляд і тримається на плаву. Сподіваємось, що у подальшому влада міста та району
приділить їй належну увагу, як історичній пам’ятці,
що потребує збереження.
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У минулому номері газети «Слово»
(від 15 вересня 2012 р. № 37, стор. 4)
оприлюднено проект рішення Вишгородської районної ради «Про реорганізацію Вишгородської центральної
районної лікарні та створення комунального закладу Вишгородської районної
ради «Вишгородський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги». З додатками до цього рішення можна ознайомитися на офіційному сайті
Вишгородської районної ради та райдержадміністрації vysh.gov.ua.
аша ж редакція звернулася по
роз’яснення до головного лікаря
району Віктора Павленка.
— Вікторе Петровичу, які зміни відбуваються у Вишгородському районі (і у Вишгородській ЦРЛ зокрема) щодо запланованої
урядом реформи медичної галузі України?
— Зміни у районі лише розпочалися. У
планах держави — реорганізація медичної
галузі в Україні. І регламентує її низка офіційних документів на виконання державних
програм.
Окремий структурний підрозділ — районний центр первинної медико-санітарної
допомоги об’єднає всі сільські ФАПи та мед
амбулаторії, терапевтичну й педіатричну
служби Вишгородської ЦРЛ, Новопетрівської та Димерської районних лікарень.
Статут центру розгляне чергова сесія
Вишгородської районної ради. Це буде
окрема бюджетна структура. Ні у селах, ні
у місті медпрацівників не скорочуватимуть!
Ми неухильно рухаємось до сімейної
медицини. Сімейний лікар контролюватиме здоров’я цілої родини від самого народження, знатиме хвороби, проблеми, спадковість.
Нинішнє навантаження дільничного терапевта — 1800-2000 пацієнтів у місяць.
У сімейного лікаря — 1500: навантаження
суттєво зменшиться, більш ефективно використовуватимуться фахові знання і навички.

Н

Вишгород

Лікар для всієї родини

Медична реформа
Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА

Тема

— Центр надання первинної медико- підпорядкування та на обласний бюджет.
санітарної допомоги буде комунальним
Нормативи доставки пацієнта до медичпідприємством. Чи не перекладає таким ного закладу: 10 хвилин — по місту, 15-20 —
чином держава на громаду цей тягар? Як у сільській місцевості. Зараз ми ці нормативідомо, до місцевих громад повертається ви більш-менш витримуємо. Та об’єднана
тільки певний відсоток переданих нагору система швидкої допомоги, гадаю, суттєво
доходів…
покращить ситуацію.
— Фінансуватиметься районна медициЗараз існує таке правило: наш район —
на, як і раніше, з районного бюджету, і Центр їдемо, не наш — не їдемо. Централізована
надання первинної медико-санітарної до- ж диспетчерська направить на виклик авпомоги теж. Сесія районної ради може ви- томашину, що ближче до пацієнта. Наприділити додаткові кошти (так, цього року ЦРЛ клад, якщо швидка Іванківської ЦРЛ — у Фебуло виділено додаткові 4 млн грн).
невичах, то на виклик з Рудні-Димерської (у
Звісно, коштів завжди не вистачає. Спо- кількох км від Феневичів) вона дістанеться
діваємось, що після реорганізації покра- швидше, ніж вишгородська чи димерська
щиться надання медичної допомоги, вона (за 30 км) машина.
стане доступнішою.
Кошти на запчастини, пальне, облад— Які плюси чи, можливо, підводні ка- нання — це теж більше по силах потужнішоміння у реорганізації, яку пропонують? У му за наш, районний, обласному бюджету.
нас вже існує пев— А підпорядкуна система, може,
Законодавство України про охорону вання? Якщо викливона когось і не вла- здоров’я. Постанова Кабміну від 17.02.2010 р. кали, а швидка не
штовує, але ж вона № 208. Накази Міністерства охорони здоров’я приїхала — до кого
випробувана часом! України: від 01.02.2012 р. № 69 «Про затвер- звертатися, до вас?
— Нині пацієн- дження Плану виконання завдань на 2012 рік
— Звертатися за
ти звертаються на- щодо реалізації Програми економічних ре- номером 103. Поки
пряму до вузького форм на 2010-2014 роки «Заможне суспіль- ми тут, будемо виріфахівця
(хірурга, ство, конкурентоспроможна економіка, ефек- шувати всі питання.
лора, ендокриноло- тивна держава»; від 30.08.2010 р. № 375 «Про Наголошую: у райога чи кардіолога). затвердження примірних етапів реформуван- ні швидка допомога
Це непродуктивно. ня первинного та вторинного рівнів надання залишається. А до
Навіть формально медичної допомоги»; від 29.07.2012 р. № 384 неї додається невони мають спер- «Про затвердження Примірного статуту Цен- відкладна медична
шу обстежитися у тру первинної медико-санітарної допомоги».
допомога. За розтерапевта, зробити
рахунком — дві довідповідні аналізи,
рослі та одна дитяча
ЕКГ тощо, щоб фахівець знову не направляв бригади на трьох додаткових автомобілях
на обстеження.
(на балансі району).
— Те, що сімейна медицина — краще,
— А чим невідкладна допомога відрізняніхто не заперечує. Та наскільки ми готові тиметься від швидкої?
до реформ? Скільки у нас є доріг, якими за
— Швидка допомога надається, коли є
15-20 хвилин можна доставити пацієнта до загроза життю (інсульти, інфаркти, травми,
медзакладу для надання необхідної допо- отруєння) і хворого слід негайно госпіталімоги? Наскільки можна обстежити чи нада- зувати. Невідкладна — на дому, коли немає
ти допомогу на місці? Звідки може доїхати, потреби госпіталізувати пацієнта (напридолетіти, допливти реанімобіль?
клад, болить суглоб чи голова, висока тем— Реорганізація торкнеться і швидкої пература, лихоманка).
допомоги. Її планують перевести в обласне
Звісно, пацієнт має поважати медиків і

Еко-транспорт з вітерцем

не смикати їх без пуття. Бо в цей час може
знадобитися невідкладна допомога іншій
людині, а машини не буде.
— У лікарні готують матеріально-технічну базу у зв’язку з реорганізацією?
— Так, ремонтують дах центрального
корпусу Вишгородської ЦРЛ. Далі — укріплюватиметься будівля (ставитимуть скоби, щоб запобігти просадці споруди, та
посилюватимуть стіни): робитимуть монолітний захисний пояс на третьому поверсі.
На все (з дитячим відділенням включно)
буде витрачено біля п’яти млн грн. Частина грошей йде через нас, частина — через
УКС.
Триває ремонт лабораторії (коридор ). У
планах — капітальний ремонт хірургії й терапії.
— А яким буде оснащення відділень?
— Найближчим часом у Вишгородській
ЦРЛ встановлять новий рентген-апарат —
комбінований (цифровий флюорограф),
три апарати УЗО (зокрема – 1 ехокардіограф), гастро- і бронхоскопи, дві операційні
лампи та операційний стіл, а також дитячий
апарат штучної вентиляції легенів (для пологового відділення).
Щира подяка від медиків усім, хто допомагав і допомагає покращити фінансування. Перш за все — голові Київської облдержадміністрації Анатолію Присяжнюку,
його першому заступнику, депутату Київоблради Ярославу Москаленку, голові Вишгородської райдержадміністрації Олександру
Приходьку.
Такий обсяг робіт здійснюється! І обладнання, і ремонти, і ліками швидка допомога забезпечена до кінця року.
— Аптекарі кажуть, що ліками забезпечують тільки за переліком…
— На деякі ліки немає державних цін,
тому вони до списку не внесені. Дещо отримуємо з області, виписуємо рецепти — і
наші люди одержують безкоштовно ліки за
чорнобильськими посвідченнями. У аптеці
№ 23 на вул. Н. Шолуденка є необхідні ліки
від тиску, серцевих хвороб, діабету, ендокринологічних збоїв, для суглобів та інші.

Європейський стиль

Вікторія ШМИГОРА
Європа поруч нас, але на відміну від неї у нас багато
чого не вистачає. Ось хоча б велодоріжок. Хтось закине: «Та кому вони потрібні? Краще б дорогу зробили».
Але мешканцям Вишгорода, особливо тим, хто віддає
перевагу велосипеду, вони необхідні.
Європі велодоріжки надто популярні. Люди їздять
на роботу на велосипедах, лишають машину вдома
і не забивають громадський транспорт. Європейці,
які виступають за здоровий спосіб життя і проти загазованості повітря від машин, обрали велосипед.
У місті ми зустріли людину, яка багато подорожує. Це —
Роман Микинчик. Він побував у багатьох країнах Європи і
може багато розповісти про європейську велокультуру:
«Велодоріжки там – звичайне явище. У Чехії, Польщі,
Німеччині клерки у костюмах, у шоломах, дістаються офісів і повертаютьсяч звідти. У велосипедистів є своя доріжка, окрема від автомобільної і пішохідного тротуару, відгороджена і з розміткою. В Угорщині якщо велосипедист на
велодоріжці зіб’є пішохода, то стане національним героєм.
Це до того, що саме культура поведінки як велосипедистів,
так і пішоходів настільки висока, що не дасть їм перетнутися
там, де не треба. Вважаю, що потрібно пропагувати «велокультуру». Адже велосипеду не потрібен гараж та бензин,
він не забруднює навколишнє середовище. Лише від вас
залежить, що сьогодні ви обираєте: здорове життя чи власні амбіції.
Враховуючи те, що велосипедна інфраструктура у Виш-

У

городі практично відсутня, велосипедисти пристосовуються до «зручностей» на дорозі.
Пані Олена теж надає перевагу велосипеду, вважає, що
так набагато зручніше пересуватися. Майже десять років
крутить педалі і вже не уявляє без цього свого життя. Хвороби кудись зникли — 5 років не страждає перепадами артеріального тиску і прекрасно почувається.
«Мені часто доводиться користуватися велосипедом.
Їду по проїжджій частині. А пішоходи, які негативно ставляться до велосипедистів на тротуарах, роблять зауваження: «Чому їдете по тротуару?». Звісно, великий плюс, що
маємо на перехрестях сучасні світлофори, але, правду кажучи, інколи страшно їхати й на зелений. Вважаю, що для такого міста
Трохи історії
У суботу, 22 вересня, Україна з усіма країнами світу відзначає День без автомо- як Вишгород, велосипедні доріжки
біля. Кожен бажаючий заради поліпшення екологічної ситуації на планеті може від- просто необхідні».
Міський голова Віктор Решетмовитися від автомобіля, піти на роботу пішки, на велосипеді.
Започаткували День без автомобіля 1998 року у Франції. Результати у Парижі няк — за здоровий спосіб життя. Він
були вражаючими: вміст СО2 у повітрі цього дня зменшився на 15 %. А вже до 2001 переконаний, що велодоріжки у місроку ініціативу підтримали 35 країн світу, у тому числі й Україна. І не даремно. Адже, ті потрібні, однак для цього необхідяк вважають експерти, саме збільшення кількості окису вуглецю у атмосфері рано чи но розширювати вузькі вулиці, де це
пізно стане причиною глобальних змін клімату Землі. Вже сьогодні тануть льодовики, можливо. Зокрема, Віктор Олексанпіднімається рівень океану, течії змінюють свій напрямок. Далеко не всі усвідомлю- дрович сказав: «Ми зараз інтенсивють небезпеку і готові поступитися власним комфортом заради покращення ситуації но працюємо над реконструкцією
на планеті. День без автомобілів змушує нас хоч на хвилину замислитись і заради проблемних ділянок доріг і тротуарів. Ви уже бачите результати.
довкілля та здоров’я стати пішоходом чи велосипедистом.
Змінити ставлення та надати допомогу у виборі екологічного стилю життя по- Звісно, без допомоги заступника гутрібно і можливо. Необхідна системна та постійна робота з ліквідації необізнаності берантора Київської обласної дері надання впевненості, розуміння того, що твої дії можуть зберегти простір для при- жавної адміністраціїї Ярослава Мосйдешніх поколінь. Адже, окрім автомобілів, існує громадський транспорт, у крайньо- каленка ми б стільки не зробили. До
речі, стосовно велодоріжок, проект
му випадку можна скористатися ним.

розробляє фахівець із міста-побратима Санса (Франція).
Він також працює над проектами реконструкції ділянки біля
БК «Енергетик» та кінотеатру «Мир».
Для молоді, шанувальників велосипедного спорту та й
просто любителів спіймати вітер велодоріжка поки що мрія.
Про це мріє і Григорій Глушко. Із 8 років хлопець не розлучається з велосипедом. Здебільшого катається на набережній, бо там мало машин.
А Люба Лисенко достатньо вправно навчилася їздити і
серед натовпу людей, і з розумінням ставиться до незручностей на дорозі:
«Неодноразово чула про бажання Вишгорода мати статус міста обласного значення. Думаю, це було б реальним
шансом підтягнути проблемні фінансові питання, в тому
числі із велосипедними доріжками».
Звичним явищем нині стали і роллери, і скейтери, які,
впевнено тримаючись на ногах, «розшивають» тротуарами.
«Новенькими тротуарами їхати круто, – ділиться враженнями 15-річна Таня Коваленко, – із подругою катаємося
практично кожного дня. Класно, що на набережній минулого року відкрили скейт-парк – збираємося там з друзями.
Хотілося б, аби у нас було побільше таких місць».
Їхати автомобілем через пробки, дістатися роботи, магазину чи місця для відпочинку, тренуючи тіло та загартовуючи дух? Хтось влучно підмітив, що «чотири колеса возять
тіло, а два – душу». Велосипедна історія Вишгорода тільки
розпочинається. Стати її учасником чи спостерігачем – вибір за вами.
30 вересня у Вишгороді проходитимуть змагання із
кросс-кантрі. Зацікавило? Докладніше дивіться афішку на
першій сторінці.

Телепрограма

Вишгород

22 вересня

2012 року
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2+2
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:15, 11:50, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Легко бути жінкою
10:55 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:15, 18:45, 21:25
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:05 Х/ф «Коли дерева були
великими»
14:35 Вікно в Америку
15:10 Euronews
15:25 Х/ф «Живі і мертві»
17:00 Концертна програма
18:00, 19:30 Свобода вибору
18:10 Справжня Україна
18:30 Агро-News
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Ліберальна партія України
20:00 Сільрада
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія Українська
платформа «Собор»
20:50 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:35 Країну - народові
21:55 Зірки гумору
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:15, 07:00, 08:00,

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
09:00, 19:30, 00:00
07:35 Ділові факти
ТСН
07:40 ФАКТИ ТИЖНЯ з
Оксаною Соколовою
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1 08:45, 12:45 Факти
09:35, 19:30
10:00 Шість кадрів
НАДЗВИЧАЙНІ
НОВИНИ з
10:45 Т/с «Слідаки»
Костянтином Стогнієм
11:55 Зніміть це
10:35 Х/ф «Відставник:
негайно
Своїх не кидаємо»
13:00 Ілюзія безпеки 12:40 Анекдоти по14:10 Криве дзеркало українськи
13:00 Х/ф
16:40 Російські сімейні «Відставник»
15:15 Т/с
драми
17:45 ТСН. Особливе «Прокурорська
перевірка»
18:25 Т/с
16:30 Т/с «Опери»
18:45 Факти. Вечір
«Скліфосовський»
20:15 Т/с «Морські
20:15 Багаті теж
дияволи»
плачуть
22:40 Факти. Підсумки
дня
21:30 Х/ф
22:55 СВОБОДА
«Освідчення»
СЛОВА з Андрієм
00:15 Вечірній Ургант Куликовим

6:00, 8:45, 11:05,
06:50 Усе буде добре
17:40 Мультляндія
08:55, 18:20
7:25, 2:35 Київ.
Неймовірна правда
Музика
про зірок
8:00 СТН. Спорт.
Тижневик
10:35 Х/ф «Знак
10:15 Повнота радості
істинного шляху»
життя
14:45 Екстрасенси
13:20, 0:20
Громадська
ведуть розслідування
приймальня
15:55 Усе буде добре
15:00, 17:00, 19:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН 18:00, 22:00 Вікна15:10, 2:10, 5:35
Новини
Дивіться, хто прийшов 20:00 Куб
15:40, 21:25 Гаряча
22:20 Детектор брехні
лінія «102»
16:10, 1:45 В центрі
23:20 Т/с «Доктор
уваги
Хаус»
18:00 Т/с «Епоха честі»
19:20 Х/ф «Хлопчиська 00:25 Т/с «Комісар
Рекс»
є хлопчиська»
21:00 Якісне життя
22:25 Служба
порятунку
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

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
родись вродлива»
09:55, 21:05 Т/с
«Татусеві дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джекі 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»
00:15 Т/с «Звабливі та
вільні»

06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ваші права
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Понеділок день важкий»
13:30 Мультфільми
14:20 Будь в курсі
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:20 Дика Америка
18:00 Реальні історії
18:55, 21:30 Економічний
пульс
20:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
21:40 Валентина Тализіна
Моїй душі спокою немає
22:50 Х/ф: Х/ф
«Переможець»

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, 13:00 Т/с
«Дорога у порожнечу»
14:05 СЛІДСТВО
ВЕЛИ… з Леонідом
Каневським
15:05 Право на зустріч
16:10 Чекай на мене
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Дорога у
порожнечу»
23:10 Т/с «Шаповалов»

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 Т/с «Карпов»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Дикий»
00:35 Центр допомоги
«Настасія»

06:05 Х/ф «Білі роси»

Агенція нерухомості.
Продаж, купівля, оренда.
Зміна цільового призначення
земельної ділянки.
Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua
Тел: (067) 760-00-73

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:15 Т/с
«Слід»
10:00 Т/с «Глухар
Повернення»
12:15 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»
21:10 Т/с «Карпов»
22:15 Х/ф «Цар
скорпіонів»
00:10 Х/ф «Вірус
Андромеда»

06:00 СоюзМультфільм
06:40 М/с «Хроніки
валькірій»
07:00 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
07:35, 09:00, 16:10
Сильний аргумент
08:00 Т/с «Горець»
09:10 Х/ф «Патруль
часу»
11:15 Х/ф «Прибульці»
14:00 Х/ф Т/с
«Солдати»
16:55 Паралельні світи
18:00 Т/с «Брати»
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Повітряний
мисливець»
00:00 Х/ф «Параграф
78»

07:30 Мультфільми
08:45, 13:35
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
10:35 Х/ф «Перша
донька»
12:45 Т/с «Кайл XY»
15:25 КВН
18:00 Звана вечеря
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 Х/ф «Сексдрайв»

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

Передплачуйте газету «Вишгород».

ВІВТОРОК 25 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

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, 08:40 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка тижня
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:20, 12:15
РесПубліка з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 В 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

7

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «Серце
Марії»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Доки всі вдома
15:45 Т/с «Фурцева»
16:55 Криві дзеркала
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

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з Лунтиком
07:35 Агенти впливу
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
08:30, 18:30 Правда
«Кремлівські курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки життя
відьми»
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
09:00 Т/с «Розкол»
90210»
11:45 Твою маму
11:00 Т/с «УГРО»
12:25 Одна за всіх
15:00 Т/с «Каменська» 12:50, 20:55 Т/с
«Діффчатка»
19:00, 21:45, 00:00
13:30 Т/с «Маргоша»
15:35 У ТЕТа тато
Свідок
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
19:30 Т/с «Літєйний»
17:05 Маша та моделі
17:45 Т/с «Моя прекрасна
22:00 Т/с
няня»
«Криміналісти:
18:50 Богиня шопінгу
19:15 БарДак
мислити як
19:55 Дайош молодьож
20:20 Т/с «Зайцев +1»
злочинець»
21:20 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «CSI: Нью23:00 Дурнєв + 1
23:25 Слава зі Славєком
Йорк»
Славіним
00:30 Х/ф «Шостий
23:35 М/с «Масяня»
00:00 Надто грубо для
день»
Ю-туб’а

06:50 Диво-механізми
07:50 У пошуках
правди
08:50, 19:20
Фантастичні історії
09:50 Танок, що несе
смерть
10:40 Формула-1
12:40 П’ять років на
Марсі
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Загибель
Імперії»
16:30 Хлопчик з
Армавіра
17:30, 21:00 Шукачі
18:30 ТУР ДЕ
ФРАНС з Ургантом і
Познером
20:10 Блакитна
кров. Смертельний
експеримент
22:00 Мешканці
глибин

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 «Долі
загадкове завтра»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с
«Скліфосовський»
23:20 Дівчата
00:00 Вісті+
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07:45 Глас народу
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
12:00, 15:00, 18:20
Новини
12:10, 15:20, 18:45, 21:15
Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:45 Х/ф «Небесні
ластівки»
15:15 Euronews
15:35 СЕКРЕТИ УСПІХУ з
Наталею Городенською
16:15 Х/ф «Живі і мертві»
18:00, 19:30 Свобода
вибору. Реальне життя
18:10 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Партія Зелених України
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Радикальна Партія Олега
Ляшка
20:50 Плюс-мінус
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:10
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:45 Т/с «Слідаки»
11:55 Зніміть це
негайно
13:00 Ілюзія безпеки
14:10 Криве дзеркало
16:40 Російські сімейні
драми
17:45 ТСН Особливе
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 Мамо, я
одружуюсь?
21:30 Міняю жінку
23:30 Шоу Вечірній
Ургант
00:15 Пригодницький
фільм «Грозові
ворота»

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп-10
08:45 Факти
09:35, 19:30
НАДЗВИЧАЙНІ
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
10:25, 16:35 Т/с
«Опери»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факты Вечір
23:55 Факти Підсумки
дня
00:10 Т/с «Кодекс
честі»

6:00, 8:45, 11:05,
06:15 Усе буде добре
17:40 Мультляндія
08:00, 18:20
7:25, 2:35 Київ.
Неймовірна правда
Музика
про зірок
8:00, 15:00, 17:06,
22:00, 0:00, 1:20 СТН 09:45 Куб - 3
10:15 Повнота радості 11:35 Х/ф «Віддам
життя
дружину у хороші
13:20, 0:20
руки»
Громадська
13:40 Битва
приймальня
екстрасенсів
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто прийшов 15:55 Усе буде добре
15:40 Служба
18:00, 22:00 Вікнапорятунку
Новини
16:10, 1:45 В центрі
20:00 Фермер шукає
уваги
18:00 Т/с «Епоха честі» дружину
19:00 Передвиборна 22:20 Вагітна у 16
агітація
23:20 Доньки-матері
22:25 Київські історії
00:25 Т/с « Доктор
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112» Хаус»

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 «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «22 червня,
рівно о 4-й годині»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 РОНІН з
Дмитром Видріним
18:00 Реальні історії
21:40 Ігор Старигін.
Прощавай,
мушкетере
22:50 Х/ф: Х/ф
«Мешканці»
00:55 Х/ф
«Непристойна
поведінка»

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 Т/с «Таємниці
слідства»
11:10 Детективи
12:25 Знак якості
13:00 Д/ф «Слідство
вели з Леонідом
Каневським»
14:55 Судові справи
15:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці
Неформат
21:00 Т/с «Дорога у
порожнечу»
23:10 Т/с
«Шаповалов»
01:15 Х/ф «Лід у
кавовій гущі»

06:00 Т/с
«Єфросинія»
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:10, 22:10
Т/с «Слід»
10:00 Т/с «Країна
03»
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
03»
21:10 Т/с «Карпов»
23:00 Т/с
«Пудружжя»

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»
20:25 Т/с «Карпов»
22:15 Сьогодні
Підсумки
22:35 Т/с «Дикий»
00:35 Головна дорога

Потрібен продавець
Зарплатня висока.
Тел: (098) 341-97-50
05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55, 01:55 Т/с
«Серце Марії»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Доки всі вдома
15:45 Т/с «Фурцева»
16:55 Народна
медицина
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30, 04:05 Т/с
«Єдиний мій гріх»
22:35 Вечірній Ургант
23:10 Т/с
«Випереджаючи
постріл»
00:15 Нічні новини

2+2

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
родись вродлива»
09:55, 21:05 Т/с
«Татусеві дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джекі 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»
00:15 Т/с «Звабливі та
вільні»

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, 14:20, 15:15 5
елемент
10:10 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
19:30 Час інтерв’ю
19:50 Хроніка дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:30 CRIME NEWS

06:00 Союз
Мультфільм
06:40 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
07:35, 09:00, 21:00
Новини 2+2
08:00 Х/фТ/с
«Горець» 110
09:30, 16:10 Сильний
аргумент
10:00 Помста
природи
10:45 Х/ф Т/с «Гончі»
12:55 Х/ф Т/с
«Версія»
14:00 Х/ф Т/с
«Солдати»
16:55 Секретна
територія За рік до
Апокаліпсису
18:00 Х/ф Т/с «Брати»
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 ДжеДАІ
21:30 Х/ф Х/ф «Рембо
Перша кров»
23:55 Х/ф Х/ф
«Тюряга»

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Загін
особливого
призначення»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Відображення»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «Версія»
14:25, 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 «З-під
землі»

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтиком
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:45, 18:50 Богиня
шопінгу
12:25, 20:20 Т/с
«Зайцев +1»
12:50, 20:55 Т/с
«Діффчатка»
13:30 Т/с «Маргоша»
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі
17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:15 БарДак
19:55 Дайош молодьож
21:20 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «Ходячі
мерці»
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00 Підкорення неба
06:50, 11:40 Перші
винахідники
07:50 У пошуках правди
Таємниці культури
Анасазі
08:50, 19:20 Фантастичні
історії
09:50 Таємні знаки До
влади за допомогою
гіпнозу
10:40, 22:00 Життя
12:40 Чорна діра: монстр
галактики
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Загибель
Імперії»
16:30 Д/ф «Олексій
Косигін Чужий серед
своїх»
17:30, 21:00 Шукачі
18:30 Тур де Франс з
Ургантом і Познером
20:10 Д/ф «Олександра
Коллонтай»
01:00 Суд часу Епоха
Брежнєва

07:30 Мультфільми
09:25, 14:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:15 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:10 Т/с «Кайл XY»
16:00, 19:00 Шопінг
монстри
17:00 Дім на заздрість
усім
18:00 Звана вечеря
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШОУМОНРОУ
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

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 «Долі
загадкове завтра»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с
«Скліфосовський»
22:30 Спеціальний
кореспондент
23:35 Кузькина мати
Підсумки Пристрасті
за атомом
00:35 Вісті+

СЕРЕДА 26 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ

8

22 вересня

Телепрограма

2012 року

07:20 Країна on lіne
07:25 ТехноЕра
07:30 Ера бізнесу
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55 Офіційна хроніка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Кордон держави
12:45 221 Екстрений виклик
Тиждень
13:30 Х/ф «Молода гвардія»
15:15 Euronews
15:40 Х/ф «Солдати»
17:30 Країну - народові
18:00, 19:30 Свобода вибору
18:10 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія
Всеукраїнське об’єднання
«Громада»
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Комуністична партія України
20:50 Мегалот
20:55 Плюс-мінус, Офіційна
хроніка
21:30 Один на один
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 Шість кадрів
10:40 Т/с «Слідаки»
11:50 Зніміть це
негайно
12:55 Ілюзія безпеки
14:05 Криве дзеркало
16:40 Російські сімейні
драми
17:45 ТСН. Особливе
18:25 Т/с
«Скліфосовський»
20:15 На ножах
21:30 Територія
обману
22:35 Гроші
00:15 Шоу Вечірній
Ургант

06:50, 07:35 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
08:25 Провокатор
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»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00, 00:10 Служба
новин
06:35, 13:30
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 «Дві сестри»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «У небі
«нічні відьми»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Дика Америка
18:00 Реальні історії
21:40 Валентина
Теличкіна Дихається
добре, живеться порізному
22:50 Х/ф «Вигадані
герої»

07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:15 Детективи
12:25 Знак якості
13:00 СЛІДСТВО
ВЕЛИ… з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Дорога у
порожнечу»
23:10 Т/с
«Шаповалов»

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:35 Т/с
«Повернення
07:00 Ранок з
Мухтара»
Україною
08:30, 14:30, 17:30
09:25, 13:10, 22:10
Огляд. Надзвичайна
подія
Т/с «Слід»
09:00, 12:00, 15:00,
10:00 Т/с «Країна»
18:00 Сьогодні
12:10 Нехай говорять
09:20 Професія —
15:35 Щиросерде
репортер
09:55 До суду
зізнання
11:00 Суд присяжних
16:00 Право на
12:25 Т/с «Морські
захист
дияволи»
17:00, 19:00 Події
15:25 Прокурорська
17:15 Критична точка перевірка
18:00 Т/с «Джамайка» 16:40 Говоримо і
показуємо
19:20 Говорить
18:30 Т/с «Вулиці
Україна
розбитих ліхтарів»
20:25 Т/с «Карпов»
20:00 Т/с «Країна»
22:15 Сьогодні.
21:10 Т/с «Карпов»
Підсумки
23:10 Т/с «Пудружжя» 22:35 Т/с «Дикий»
01:10 Х/ф «Обличчя зі 00:35 Квартирне
питання
шрамом»

6:00, 8:45, 11:05,
06:20 Усе буде добре
17:40 Мультляндія
08:05, 18:20
7:25, 2:35 Київ.
Неймовірна правда
Музика
про зірок
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН 09:45 Фермер шукає
10:15 Повнота радості
дружину
життя
11:40 Х/ф «Арфа для
13:20, 0:20
Громадська
коханої»
приймальня
13:40 Битва
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто прийшов екстрасенсів
15:40 Київські історії 15:55 Усе буде добре
16:10, 1:45 В центрі
18:00, 22:00 Вікнауваги
18:00 Т/с «Епоха честі» Новини
19:00 Передвиборна 20:00, 22:40
агітація
МастерШеф
22:25 Зроблено в
00:35 Т/с «Доктор
Києві
23:00 «Київське Віче» Хаус»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
07:30 Ера бізнесу
07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Книга.ua
09:55 Легко бути жінкою
11:00 Здоров’я
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:40 Х/ф «Молода гвардія»
15:15 Euronews
15:35 В гостях у Д. Гордона
16:25 Х/ф «Зимовий ранок»
18:00, 19:30 Свобода
вибору
18:10 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія
«Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія «Зелені»
20:50 Плюс-мінус
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
поРад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:20
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф
«Червоненька
квіточка»
13:55 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Реальні історії
21:40 Шарль Азнавур.
Життя у любові
22:50 Х/ф: Х/ф
«Хороший злодій»

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 Т/с «Таємниці
слідства»
11:15 Детективи
12:25 Знак якості
13:00 СЛІДСТВО
ВЕЛИ… з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Дорога у
порожнечу»
23:10 Т/с
«Шаповалов»

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
09:00, 19:30, 23:05
07:35 Ділові факти
ТСН
07:40 МАКСИМУМ в
06:45, 07:10, 08:05,
Україні
09:10 Сніданок з 1+1
08:45 Факти Ранок
10:00 Шість кадрів
09:35, 19:30
10:40 Т/с «Слідаки»
НАДЗВИЧАЙНІ
11:50 Зніміть це
НОВИНИ з
негайно
Костянтином Стогнієм
12:55 Ілюзія безпеки 10:35, 16:35 Т/с
14:05 Криве дзеркало «Опери»
16:40 Російські сімейні 12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
драми
«Морські дияволи»
17:45 ТСН. Особливе
15:20, 22:45 Т/с
18:25 Т/с
«Прокурорська
«Скліфосовський»
перевірка»
20:15 Давай, до
18:45 Факти. Вечір
побачення
00:00 Факти. Підсумки
21:30 Чотири весілля дня
23:20 Вечірній Ургант 00:15 Т/с «Кодекс
честі»
00:05 Х/ф «Монгол»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «Серце
Марії»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Доки всі вдома
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»

Вишгород
2+2

06:40, 07:05, 07:40,
08:35 Підйом
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 21:00 Т/с
«Татусеві дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50, 23:10 Т/с
«Світлофор»
17:50, 22605 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
00:15 Т/с «Звабливі та
вільні»

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 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
19:50 Хроніка дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:30 Crime news

06:55 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
08:30 Ранковий
СВІДОК
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Відображення»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Версія»
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
«Акулозавр»

07:40 Мультик з
Лунтиком
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:45 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:45, 18:50 Богиня
шопінгу
12:25, 20:20 Т/с
«Зайцев +1»
12:50, 20:55 Т/с
«Діффчатка»
13:30 Т/с «Маргоша»
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі
17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:15 БарДак
19:55 Дайош молодьож
21:20 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «Ходячі
мерці»
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:00
СоюзМультфільм
06:40 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
07:35, 09:00, 21:00
Новини 2+2
08:00 Т/с «Горець»
09:30, 16:10 Сильний
аргумент
10:00 ДжеДАІ
10:45 Т/с «Гончі»
12:55 Т/с «Версія»
14:00 Т/с «Солдати»
16:55 Секретна
територія
18:00 Т/с «Брати»
19:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 Облом UA
21:30 Х/ф «Рембо»
00:00 Х/ф «Чорний
пес»

07:30 Мультфільми

06:50, 11:40 Перші
винахідники
07:50 Нефертіті:
повернення мумії
08:50, 19:20
Фантастичні історії
09:50 Вбивча любов
10:40, 22:00 Як
створити планету
12:40 Підкорення
неба
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Загибель
Імперії»
16:30 Генерал Цвигун.
Останній постріл
17:30, 21:00 Шукачі
18:30
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
20:10 Олексій Косигін.
Чужий серед своїх
01:00 Суд часу ГКЧП

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.
Тайгова любов»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Долі
загадкове завтра»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с
«Скліфосовський»
23:35 Свідки

09:25, 14:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:15 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:10 Т/с «Кайл XY»
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
23:00 ШоуМонроу
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:45, 11:05,
06:05, 15:55 Усе буде
17:40 Мультляндія
добре
7:25, 2:35 Київ.
Музика
07:50, 18:20
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН Неймовірна правда
10:15 Повнота радості
про зірок
життя
13:20, 0:20
09:30 Вагітна у 16
Громадська
10:30 Доньки-матері
приймальня
15:10, 2:10, 5:35
11:35 Х/ф «Торкнутися
Дивіться, хто прийшов
15:40 Зроблено в
неба»
Києві
13:40 Битва
16:10, 1:45 В центрі
уваги
екстрасенсів
18:00 Т/с «Епоха честі»
19:00 Передвиборна 18:00, 22:00 Вікнаагітація
Новини
22:25 Прогулянки
містом
20:00, 22:40 Зважені
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112» та щасливі

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:35 Т/с
«Повернення
07:00 Ранок з
Мухтара»
Україною
08:30, 14:30, 17:30
09:25, 13:10, 22:10
Огляд Надзвичайна
подія
Т/с «Слід»
09:00, 12:00, 15:00,
10:00, 20:00 Т/с
18:00 Сьогодні
«Країна 03»
09:20 Медичні
12:10 Нехай говорять таємниці
09:55 До суду
15:35 Щиросерде
11:00 Суд присяжних
зізнання
12:25 Т/с «Морські
дияволи»
16:00 Право на
15:25 Прокурорська
захист
перевірка
17:00, 19:00 Події
16:40 Говоримо і
17:15 Критична точка показуємо
18:30 Т/с «Вулиці
18:00 Т/с «Джамайка»
розбитих ліхтарів»
19:20 Говорить
20:25 Т/с «Карпов»
22:15 Сьогодні.
Україна
Підсумки
21:10 Т/с «Карпов»
22:35 Т/с «Дикий»
23:10 Т/с «Пудружжя» 00:35 Дачна відповідь

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «Серце
Марії»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Доки всі вдома
15:45 Т/с «Фурцева»
16:55 Співаки на
годину
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»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Шокуюче відео
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 21:00 Т/с
«Татусеві дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джекі 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»
00:15 Т/с «Звабливі та
вільні»

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
07:25 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, 19:30 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
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 Crime news

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтиком
08:30 Ранковий
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
08:40, 14:30 Т/с
СВІДОК
«Кремлівські курсанти»
09:00 Кримінальні
09:45 Т/с «Всі жінки відьми»
справи
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
10:00, 17:00 Т/с
90210»
11:45, 18:50 Богиня
«Відображення»
шопінгу
12:00 Т/с «Детективи»
12:25, 20:20 Т/с
12:25 Т/с «Версія»
«Зайцев +1»
12:50, 20:55 Т/с
14:30, 19:30 Т/с
«Діффчатка»
«Літєйний»
13:30 Т/с «Маргоша»
15:35 У ТЕТа тато
16:30, 19:00, 21:45,
16:00 Досвідос
00:00 Свідок
16:40 Вайфайтери
17:05 Маша та моделі
22:00 Т/с
17:45 Т/с «Моя
«Криміналісти:
прекрасна няня»
мислити як
19:15 БарДак
19:55 Дайош молодьож
злочинець»
21:20 Ка$та
23:00 Т/с «CSI: Нью22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «Ходячі
Йорк»
мерці»
00:30 PokerStars. Pro 00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
Challenge

06:55 Х/ф «Двічі
народжений»

2+2

06:00 Союз
Мультфільм
06:40 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
07:35, 09:00 Новини
2+2
08:00 Т/с «Горець»
09:25 Проспорт
09:30 ДАІ. Дорожні
війни
10:00 Облом UA
10:45 Т/с «Гончі»
11:50 Т/с «Гончі»
12:55 Т/с «Версія»
14:00 Т/с «Солдати»
16:10 Ударна сила
16:55 Сонячна
безодня
18:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Нереальні
історії
21:00 Новини 2+2
21:25 Проспорт
21:30 Х/ф «Рембо»
00:00 Х/ф «Основний
інстинкт»

07:30 Мультфільми

06:50, 11:40 Перші
винахідники
07:50 У пошуках
правди
08:50, 19:20
Фантастичні історії
09:50 Таємні знаки
10:40, 22:00 Як
створити планету
12:40 Трагедія
«Курська»
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Загибель
Імперії»
16:30 Олександра
Коллонтай
17:30, 21:00 Шукачі
18:30
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
20:10 Генерал Цвігун.
Останній постріл

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 «Долі
загадкове завтра»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с
«Скліфосовський»
22:30 Двобій
00:05 Вісті+

09:25, 14:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:15 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:10 Т/с «Кайл XY»
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
23:00 ШоуМонроу
23:30 Т/с
«Відчайдушні
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2+2
07:25 ТехноЕра
07:35 Ера бізнесу
07:45 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 «Шахтарський
герцог»
10:05 Легко бути жінкою
11:00 Віра. Надія. Любов
12:00, 15:00 Новини
12:10, 15:20, 21:10
Діловий світ
12:25 НАДВЕЧІР’Я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:30 Х/ф «Юнга
Північного флоту»
15:15 Euronews
15:40 Х/ф «Викуп»
17:15 Шляхами України
17:35 Жарт
18:35 Мелодія двох
сердець
20:35 After Lіve (За
лаштунками ШУСТЕРLІVE)
21:15, 23:15 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
06:00, 07:00, 08:00,
06:55 Т/с
6:00, 8:45, 11:05,
07:15 Х/ф «Арфа для 06:40, 07:05, 07:40,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
«Леся+Рома»
08:45 Підйом
17:40 Мультляндія
09:00, 19:30 ТСН
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
07:35 Ділові факти
06:45
Очевидець
7:25, 2:35 Київ.
коханої»
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
06:45, 07:10, 08:05,
07:40 Стоп-10
07:30, 08:30, 19:00
Музика
Час новин
08:45 Факти. Ранок
Репортер
8:00, 15:00, 17:00,
09:10 Сніданок з 1+1
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
09:15 Х/ф «І падає
09:35,19:30
09:00, 16:55 Т/с «Не
22:00, 0:00, 1:20 СТН
Бізнес-час
10:00 Шість кадрів
НАДЗВИЧАЙНІ
07:20 Автопілот-новини
родись вродлива»
10:15 Повнота радості
НОВИНИ з
сніг»
07:25, 08:40 Огляд преси
10:45 Т/с «Слідаки»
09:55, 21:00 Т/с
життя
Костянтином Стогнієм
07:30 Ранок із зіркою
«Татусеві
дочки»
13:20,
0:20
11:55 Зніміть це
10:35, 16:40 Т/с
07:55, 08:50 Трансмісія17:50,
22:00
Вікна13:30,
14:35
Kіds
Tіme
Громадська
«Опери»
новини
негайно
13:35 М/с «Пригоди
приймальня
08:30, 19:50 Хроніка дня
12:45 Факти День
13:00 Ілюзія безпеки 13:00 Т/с «Морські
Джекі Чана»
Новини
09:20, 13:20, 14:20 5
15:10, 2:10, 5:35
14:50, 15:45 Teen Tіme елемент
Дивіться, хто прийшов
14:10 Криве дзеркало дияволи»
10:10, 19:30 Час інтерв’ю
15:25, 22:35 Т/с
14:55 Т/с «Друзі»
15:40 Прогулянки
18:00 Х/ф
11:10, 12:10, 20:10, 21:10
16:40 Російські сімейні «Прокурорська
15:50,
23:10
Т/с
містом
Час. Підсумки дня
перевірка»
«Світлофор»
драми
16:10, 1:45 В центрі
15:15 Сканер
«Джентльмени удачі»
18:45 Факти. Вечір
17:50,
22:05
Т/с
уваги
16:15 Лісовий патруль
17:45 ТСН. Особливе 20:15 Т/с
«Вороніни»
17:25 Не перший погляд
18:00 Т/с «Епоха честі»
«Надзвичайна
20:00,
22:40
Танцюють
18:25 Ілюзія безпеки
18:15 Вікно в Європу
19:40 Піранії
19:00 Передвиборна
ситуація»
18:40, 22:40 Київський
20:00 Т/с «Закрита
20:15 Х/ф «Я, робот» 23:50 Факти. Підсумки агітація
час
всі
школа»
22:25 Нова адреса
дня
21:40 Час-Тайм
22:50 Добрий вечір
00:10
Т/с
«Звабливі
та
23:00 Т/с «Служба
22:00 Акцент
00:05 Т/с «Кодекс
23:55 Х/ф «Сім життів» честі»
23:30 Crime news
порятунку. Загін 112» 00:10 ВусоЛапоХвіст вільні»

06:00 СоюзМультфільм
06:40 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
07:35, 09:00, 21:00
Новини 2+2
08:00 Т/с «Горець»
09:30, 16:10, 17:10
Сильний аргумент
10:00 Дорожні війни
10:45 Т/с «Гончі»
11:50 Т/с «Спецгрупа»
12:55 Т/с «Версія»
14:00 Т/с «Солдати»
17:20 ЧУ 10 тур Динамо
- Зоря
19:30, 21:30 Нове
Ульотне відео поросійськи
20:00 Шалене відео поукраїнськи
20:35 Нові Дорожні
війни
22:15 Забійне відео-2
23:00 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»
00:05 Т/с «Секретні
матеріали»

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 «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Нові
пригоди капітана
Врунгеля»
14:00, 21:40 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Реальні історії
22:50 Х/ф «Удар по
системі»

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 Т/с «Таємниці
слідства»
11:15 Детективи
12:25 Знак якості
13:00 СЛІДСТВО
ВЕЛИ… з Леонідом
Каневським
14:55 Судові справи
15:55 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 ВЕЛИКА
РІЗНИЦЯ в Одесі
23:00 ВЕЛИКА
ПОЛІТИКА з Євгенієм
Кисельовим

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтиком
08:05 М/с «Ліло і Стіч»
СВІДОК
08:40, 14:30 Т/с
«Кремлівські курсанти»
09:00 Кримінальні
09:45 Т/с «Всі жінки відьми»
справи
10:45 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
10:00, 17:00 Т/с
11:45 Богиня шопінгу
«Відображення»
12:25 Т/с «Зайцев +1»
12:50 Т/с «Діффчатка»
12:00 Т/с «Детективи» 13:30 Т/с «Маргоша»
15:35 У ТЕТа тато
12:30 Т/с «Версія»
16:00 Досвідос
16:40 Дайош молодьож
14:30 Т/с «Літєйний»
17:05 Маша та моделі
17:45, 19:55 Т/с «Моя
16:30, 19:00 Свідок
прекрасна няня»
19:30 Т/с «Одного
18:50 БарДак
20:55 Містер Трололо
разу в Ростові»
21:35 Слава зі
Славєком Славіним
23:30 Х/ф
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Т/с «Ходячі
«Пограбування на
мерці»
00:00 Дурнєв + 1
Бейкер-стріт»

06:50 Єгипет
07:50 У пошуках
правди
08:50,19:20
Фантастичні історії
09:50 Таємні знаки
10:40, 22:00 Як
створити планету
11:40 Перші
винахідники
12:40 Найшвидші
супергірки
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Загибель
Імперії»
16:30 Д/ф «Моссад.
Невловимі мстителі»
17:30, 21:00 Шукачі
18:30
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
20:10 КДБ в
Афганістані

06:00 Т/с «Єфросинія
Продовження»
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00 Т/с «Країна 03»
12:10 Нехай
говорять. Геній та
лиходійство
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на
захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Джамайка»
19:25 Футбол
«Шахтар» (Донецьк)
- «Дніпро»
(Дніпропетровськ)
21:20 Т/с «Інтерни»
22:00 Х/ф
«Розлучення поамериканськи»
00:10 Х/ф «Ноттінг
Гілл»

07:40 «Жіночий
погляд»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20, 00:20
Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
13:35 Таємнича Росія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
20:25 Т/с «Карпов»
22:25 Т/с «Дикий»
00:50 Х/ф
«Мушкетери через
двадцять років»
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06:00 М/ф «Смурфи» 06:25 Козирне життя 6:00, 8:30, 11:30,

06:50 Ф-стиль
07:10 Будь у курсі
07:50, 15:55 Цивілізація
Incognіta
08:00 Служба новин
08:50, 16:20
Мультфільми
09:00 Звірі у місті
10:10 Х/ф «Ескадрон
гусар летючих»
13:55 За сім морів
14:20 АртCіty
16:30 Щоденник для
батьків
16:55 Невідома планета
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Від Лютневої
революції до Жовтневої
контрреволюції
20:00 РОНІН з Дмитром
Видріним
20:40 У гостях у Дмитра
Гордона
21:50 Лев Дуров: «Я
завжди наспівував,
коли хочеться вити»
22:50 Х/ф «Ласкаво
просимо до
«Едельвейсу»
00:55 Х/ф: Х/ф «Батько»

08:00 Позаочі

07:00 Ранок з

09:00 Орел і Решка

Україною

13:25, 14:50
06:35 Справжні лікарі
07:10 М/ф «Скубі Ду» Мультляндія
7:25, 2:30 Київ.
07:35 Кулінарна
Музика
08:50 Зірка YouTube 8:00 СТН
академія
9:30 Київські історії
08:00 Світське життя 10:00 Дача
10:00 Якісне життя
10:30, 1:35
09:00 Хто там?
Прогулянки містом
10:30 Х/ф «Місце
11:00 Нова адреса
10:15 М/с «Чіп і
11:50 Актуальна тема
зустрічі змінити не
Дейл»
12:50 Повнота радості
життя
11:05 Х/ф «Класні
можна»
13:45 Нас відповідей
16:20 Я — українець
мужики»
18:45 Факти. Вечір
17:20 Х/ф
19:30 ТСН
«Чорноморський
рейд»
19:00 Х/ф «Година
20:15 Операція
19:00 Передвиборна
агітація
краса
пік»
22:00, 2:00 СТН.
Тижневик
22:00 Х/ф
21:00 Х/ф «Хто я?»
22:30 Х/ф «Лев
«Прощання
зимою»
23:55 Наша Russіa
1:05 Зроблено в Києві
слов’янки»
5:30 Дивіться, хто
00:00 Х/ф «Ванечка» 00:45 Голі та смішні прийшов

вставай
11:00 Т/с
«Подарунок долі»
17:50 ВЕЛИКА
РІЗНИЦЯ в Одесі
20:00 Подробиці
20:30 Майдан’s-3.
Фінал
23:00 Великий бокс.
Олександр Устінов
vs Курбат Пулев
00:20 Великий бокс.
Олександр Повєткін
vs Хасим Рахман

06:45 Х/ф «Сашка»
08:30 Ранковий

09:25, 14:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:15 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
13:10 Т/с «Кайл XY»
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
18:00 Звана вечеря
19:00 КВН
21:35 Жіноча ліга
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

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, 16:30,
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 «Долі
загадкове завтра»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Юрмала-2012
22:25 Х/ф «Відчуй моє
серце»
00:15 Х/ф «Чорна
смерть»
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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, 09:50 Шустер-Lіve
09:35 Школа юного
суперагента
11:35 Іспит для влади
12:15 Зелений коридор
12:30 Х/ф «Білий Бім Чорне Вухо»
15:25 У гостях у Д.
Гордона
16:20 Бенефіс О.
Воробей
18:15 Світ атома
18:35 Золотий гусак
19:05 Бенефіс
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:20 Кабмін: подія
тижня
21:30 Україна
інноваційна
21:45 Смішний та ще
смішніший
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

10:05 Україно,

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «Серце
Марії»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Доки всі вдома
15:50 ЖКГ
16:55 Чекай на мене
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Надбання
Республіки. Міські
піжони
23:50 Без свідків
00:25 Х/ф «Осінь,
Чертаново»

07:30 Мультфільми

06:25 Огляд 0+
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Золотий ключ
09:25 М/ф «Ну,
07:45 Їхні вдачі
постривай»
08:25 ГОТУЄМО з
Олексієм Зіміним
09:35, 11:00 Т/с
09:20 Головна дорога
«Інтерни»
09:55 Кулінарний
двобій
10:00 Додому на
11:00 Квартирне
свята
питання
12:10 Т/с «Дорожній 12:25 Х/ф «Відставник»
14:10 Своя гра
патруль»
15:20 Слідство вели
16:20 Очна ставка
14:10 Т/с «Злочин
17:20 Огляд.
буде розкрито»
Надзвичайна подія
18:25 Професія 17:10, 19:20 Т/с
репортер
18:55 Програма
«Засіб від смерті»
МАКСИМУМ
19:00 Події
20:00 Російські сенсації
20:55 Ти не повіриш
21:30 Х/ф «Любов
21:55 Промінь Світла
Надії»
22:30 Красноярськ
Привиди на розламі?
01:30 Х/ф «Свій23:30 Школа лихослів’я
чужий»
00:15 Спорт для всіх

05:20 М/ф

07:05 Знову разом

«Бременские

08:00 Хочеш? Співай

музыканты»

09:00 М/с «Кунг-фу

06:00 Х/ф «Земля
Саннікова»
07:45 Караоке на

Панда»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готуй

Майдані

11:00 Пікнік

08:45 СНІДАНОК з

11:55 Новий погляд

Юлією Висоцькою

12:55 Т/с «Вороніни»

08:55 Їмо вдома

16:50 Х/ф

10:45 Зважені та

«Пожежний пес»

щасливі

19:00 М/ф «Іван

15:15 Танцюють всі
19:00 Х-Фактор
22:55 Х/ф

Царевич і Сірий
вовк»
21:00 Х/ф «Скарб
націй»

«Джентльмени удачі» 23:20 Х/ф «Скарб
00:50 Детектор
націй: Книга
брехні

Таємниць»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:20 Х/ф «Ти - мені,
я - тобі»
07:55 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Кумири
12:15 Абракадабра
18:10 Так добре
18:50 Людина і закон
19:55 Співаки на
годину
21:00 Час
21:20 СЬОГОДНІ
ВВЕЧЕРІ з Андрієм
Малаховим
23:05 Х/ф
«Відчайдушна
домогосподарка»
00:55 Х/ф «Родина
Іванових»

06:00 Легенди

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 Не перший погляд
09:10 Інтелект.ua
09:35 Політична кухня
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:10 Шлях до перемоги
13:30 Драйв
14:10 Історія успіху
14:25 Гра долі
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:45 Хроніка тижня
18:15 Час інтерв’ю
18:40, 00:00 Київський час
19:25 Тема тижня
19:35 Машина часу
20:10 ПОРТРЕТИ з Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 В кабінетах
22:30 МАЙСТЕР-КЛАС із
Наталкою Фіцич
23:50 Історія успіху

06:45 М/с «Ллойд у
космосі»
07:10 М/с «Лунтік»
07:15 Т/с «Прямуючи 07:35 Малята-твійнята
07:55 Телепузики
на південь»
08:35 Байдиківка
09:15 Х/ф «Холодне 09:00 Мультик з
Лунтиком
літо 53-го»
09:30 М/с «Чорний
11:30 Речовий
плащ»
доказ. Місія майора 10:30 Дикі та смішні
10:55 Т/с «Хто у домі
КДБ
господар?»
11:35, 13:15 Т/с «Моя
12:00, 23:00
прекрасна няня»
Головний свідок
12:40 ТЕТ
14:05 Містер Трололо
13:00 Х/ф «Велике
14:55 Х/ф «Агент Коді
кохання»
Бенкс»
16:55 Х/ф «Оптом
15:00 Т/с «УГРО»
дешевше»
19:00 Т/с «Круті
18:55 Х/ф
«Фантастична четвірка»
береги»
20:55 Т/с «Вісімдесяті»
00:00 Випадковий
22:00 Альо, директор?
свідок
23:00 Т/с «Ходячі
мерці»
00:25 Х/ф «На лезі
00:50 Х/ф «Список
бритви»
клієнтів»

бандитського Києва

2+2

06:00 Телемагазин
08:00 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
09:55 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:10 Х/ф
«Ельдорадо Храм
Сонця»
15:20 Х/ф
«Ельдорадо Місто
золота»
17:20 ЧУ. 10 тур.
Волинь - Таврія
19:30 Х/ф «Влада
вогню»
21:55 Ульотне відео
по-російськи
23:00 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»
00:05 Т/с «Секретні
матеріали»

06:00
Нострадамус-2012
07:40 Руйнівники
міфів
09:40 Невідомий
Китай
11:40
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
13:40 Top Gear
19:40 Кінець світу:
пророцтво
17:40 Спецназ КДБ.
Біном Дроздова
18:40 Моссад.
Невловимі мстителі
19:30 Х/ф «Мюнхен»
22:30 Х/ф «Цивільний
позов»
00:00 Панорама:
правда про зміни
клімату
01:00 Європейский
покерний тур.Берлін

07:30, 10:00
Мультфільми
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:10 М/ф «Меч у
камені»
11:55 Х/ф «Останній
телегерой»
13:55 Подаруй собі
життя
15:00 Х/ф «Жіноча
дружба»
17:00 Т/с
«Найкрасивіша»
19:00 КВН
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с
«Корабель»

03:45 Х/ф «Людина
народилася»
05:35 Сільський ранок
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 Планета собак
08:30 Городок.
Дайджест
09:05 Юрій Любимов
10:20 Вісті. Чергова
частина
10:55 Чесний детектив
11:25, 13:30 Т/с
«ДАІшники»
16:00 Суботній вечір
17:55 Десять мільйонів
19:00 Вісті в суботу
19:45 Х/ф «Навчаю
грати на гітарі»
23:20 Х/ф «Служниця
трьох панів»

10

22 вересня

Телепрограма

2012 року

Вишгород
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світовий рекорд
української пісні
07:15 Моя земля - моя
власність
07:30 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:25 Корисні поради
08:40 Футбол України
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Золотий гусак
09:55 Крок до зірок
Євробачення
10:35 Країну - народові
10:55 Один на один
12:20 Караоке для дорослих
13:10 Шеф-кухар країни
14:05 Культурномистецький арсенал
16:30 Діловий світ. Тиждень
17:10 Зірки гумору
18:45 Мама і син. Концертна
програма Вітаса
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

6:00, 8:30, 15:55
06:50 Квартирне
06:15 Мультфільм
07:00 Х/ф «Запасний 06:40 Знову разом
Мультляндія
07:45 Церква Христова
питання
«Загублений світ»
гравець»
08:00 Запитайте у
07:40 Анекдоти по- 7:25, 14:20, 3:00 Київ.
07:45 Марійчин
08:45
СНІДАНОК
з
Музика
лікаря
українськи
кінозал
8:00, 0:10 СТН.
08:25 Хочеш? Співай
Юлією Висоцькою
08:15 Дача
09:20 М/с «Кунг-фу
08:05 Ремонт +
08:45 Дивитися всім Тижневик
08:55 Їмо вдома
9:30 Якісне життя
Панда: Дивовижні
09:50
ОлімпіЛяпи
09:00 Лото-забава
10:05 Караоке на
легенди»
11:00 Козирне життя 10:00 Х/ф
10:20 М/с «Чіп і
09:55 М/с «Пінгвіни з
Майдані
12:00 Інший футбол «Чорноморський
рейд»
Дейл»
Мадагаскару»
12:30 МАКСИМУМ в
11:10
МастерШеф
11:30 Вчися з нами
10:20 ЛОЛ
11:10 КУЛІНАРНА
Україні
15:05 Х-Фактор
11:40 Корисна
12:05 Т/с «Щасливі
13:50
Х/ф
«Хто
я?»
АКАДЕМІЯ. Юлія
розмова
разом»
19:05 Екстрасенси
16:40 Х/ф «Година
12:55
Блага
звістка
Висоцька
16:25 М/ф «Іван
пік»
ведуть
16:20 Я — українець
Царевич і Сірий вовк»
12:00 Х/ф «Сахара» 18:45 ФАКТИ
17:20 Х/ф «Крихітка
розслідування
18:15 Х/ф «Скарб
14:50 Х/ф «Я, робот» ТИЖНЯ з Оксаною
Джиммі»
націй»
20:10
Х/ф
«Навчаю
Соколовою
17:30 Х/ф «Таксі»
19:00 Передвиборна
21:00 Х/ф «Скарб
грі на гітарі»
19:30 Х/ф «Година
агітація
19:30, 23:30 ТСНнацій: Книга Таємниць»
пік»
22:00 СТН. Спорт.
00:20 Неймовірні
23:20 Х/ф «Буря в
тиждень
21:25 Х/ф «Година
Тижневик
Арктиці»
історії кохання
20:15 Мій зможе
пік»
22:25 Х/ф «Вночі в
парку»
22:15 Світське життя 23:20 Наша Russіa
0:40 Київське Віче
00:15 Х/ф
00:15 Х/ф
1:30 Х/ф «Вночі в
«Відчайдушний
«Компенсація»
парку»
месник»

06:30 Мультфільми
06:45 Від Лютневої
революції до Жовтневої
контрреволюції
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Лев Дуров
10:00 РОНІН з Дмитром
Видріним
10:40 Ф-стиль
11:10 Мильні опери у
природі
12:25 Х/ф «Пічкилавочки»
14:55 За сім морів
15:30 АртCіty
15:55, 20:00 Цивілізація
Incognіta
16:50 Невідома планета
17:55 Будь в курсі
18:30 Світ за тиждень
19:00 Імператорський
поїзд
20:10 Кумири
21:00 Прощавай. Пробач,
ХХ століття
22:05 11 вересня.
Найбільший провал ЦРУ
23:00 Х/ф «Батько»
00:40 Х/ф «Бажання
Ентоні»

06:30 Великий бокс.
Олександр Устінов
vs Курбат Пулев
07:30 Великий бокс.
Олександр Повєткін
vs Хасим Рахман
08:30 Глянець
09:30 Школа
доктора
Комаровського
10:05 Неділя з
Кварталом
11:10 Свати біля
плити
11:35 Люди світу
12:35, 21:00 Т/с «Від
любові до кохання»
20:00 Подробиці
тижня
23:20 Що? Де?
Коли?
00:35 Х/ф
«Презумпція
провини»

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 мандрів
09:10 Вікно в Америку
09:35 Політична кухня
10:10 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Політична кухня
16:15 Фактор безпеки
17:15 Палата
17:30 Новини Київщини
18:15 Вікно в Європу
18:40, 00:00 Київський час
19:30 РесПубліка з Анною
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

06:00 Телемагазин
08:00 Журнал Ліги
чемпіонів УЕФА
2012-2013
08:45 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
10:00 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:15 Секретна
територія
17:20 ЧУ. 10 тур.
Кривбас - Металург
19:30 ЧУ. 10 тур.
Карпати - Арсенал
21:30 ПроФутбол
22:40 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»

07:30 М/ф «Меч у
камені»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми
10:15 Х/ф «Останній
телегерой»
12:15 Реальні
дівчата
14:10 Дім на
заздрість усім
15:10 Т/с
«Найкрасивіша»
19:00 КВН
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с
«Корабель»

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

06:00 Срібний
апельсин
06:30 Події
06:50 Х/ф
«Близнюки»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 Т/с «Злочин
буде розкрито»
15:00, 20:30 Т/с
«Інтерни»
16:00 Т/с «Бігль»
18:00, 19:30 Т/с
«Засіб від смерті»
19:00 Події тижня
22:15 Великий
футбол
00:15 Т/с
«Ментівські війни»

СТО ПОТРІБНІ на РОБОТУ:
— автослюсар;
— автоелектрик;
— спеціаліст з розвалу сходження;
м. Вишгород, вул. М. Спасу, 6.
Віктор Олександрович
(067) 366-41-17, (098) 655-44-44
На постійну роботу ТЕРМІНОВО потрібні:
— головний бухгалтер;
— бухгалтер.
Вимоги:
— з досвідом торгівельної та виробничої
діяльності;
— впевнений користувач ПК: 1С, 7.7, 8.2:с/х,
Exel, Word;
— вік — до 45 років.
E-mail: magnatapak@gmail.com
Запис на співбесіду за тел: (04596) 223-48
Компанії «Гротто-Груп»
на постійну роботу потрібні:
— фарбувальники гіпсової плитки (чоловіки і жінки).
Оплата від виробітку 3 500-5 000 грн/місяць;
— робітники (чоловіки). Заливка гіпсового розчину у
форми. Оплата від виробітку — 2 500-3 500 грн/місяць.
Робота в м. Вишгороді,
вул. Київська, 10 «Гротто Груп»
Дзвонити за тел: (044) 592-80-52
ЗДАМ В ОРЕНДУ ЦЕГЛЯНИЙ ПАВІЛЬЙОН,
8 кв. м, добре утеплений, розташований на автобусній зупинці
на проспекті І. Мазепи,12-а, під торгівлю квітами,
промислову торгівлю, фото- або манікюрний салон, банкомат,
офіс і т.п. Наявні: охорона, електроенергія і вся комунікація.
Тел.: (067) 740-93-30

Підприємство в м. Вишгороді
(р-н заводу «Карат»)
запрошує на постійну роботу:
— маляра по металу,
ДР, з/п від 5 000 грн.
— оператора ламінаційної
установки, ДР, з/п висока.
Тел: (067) 659-54-57

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 СОГАЗ.
Чемпіонат Росії з
футболу-2012/2013.
ЦСКА - «Динамо»
14:30 Буває ж таке
15:20 Слідство вели…
16:20 І знову
здрастуйте
17:20 Надзвичайна
подія
18:00 Сьогодні
19:00 Щиросерде
зізнання
20:40 Таємний шоубізнес
21:35 Мітла
22:35 Х/ф «Честь»
00:25 Т/с «Злочин
буде розкрито»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:20 Х/ф «Гучний
день»
08:05 Служу Вітчизні
08:40 Смішарики
08:50 Здоров’я
10:10 Непутні
нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 З Любимовим
не розлучайтесь
13:20 Т/с
«Випереджаючи
постріл»
17:10 Великі
перегони.
Братерство кілець
18:55 ВЕЛИКА
РІЗНИЦЯ в Одесі
21:00 Недільний ЧАС
22:00 Вечірнє шоу
23:05 Червона зірка
00:30 Х/ф «Діти
понеділка»

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:25 Т/с «Одного
разу у Ростові»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
13:00 Т/с «Розкол»
15:05 Т/с «Круті
береги»
19:00 Т/с
«Каменська»
22:50 Х/ф «Ударна
група»
00:55 Х/ф
«Шаблезуба
тварюка»

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

Вантажники терміново потрібні компаніївиробнику в Димері. Чоловіки від 18 до 40
років, без досвіду роботи.
З \ п від 2000 грн.
Офіційне оформлення.
Тел. (044) 594 67 63
Збирачі склопакетів (різьбярі) терміново
потрібні компанії-виробнику в Димері.
Чоловіки без досвіду роботи.
З \п від 3000 грн.
Офіційне оформлення.
Тел. (044) 594 67 63

Вишгородський муніципальний дитячоюнацький духовий оркестр-студія
«Водограй»
оголошує набір школярів 5-7 класів (хлопчики)
у класи мідних духових інструментів.
Запис і прослуховування з вівторка по
п’ятницю з 10:00 до 19:00 за адресою: Б.
Хмельницького, 7-б (на території ЗОШ № 1,
біля районної спортшколи).
Тел: (04596) 32-268.
Учнів забезпечують інструментами.
Навчання — безкоштовне.

Підприємство запрошує на роботу
у м. Вишгороді:
— автослюсарів (ходова, трансмісія,
двигун), стаж не менше 1 року, з/пл
висока;
— шиномонтажників, з/пл висока.
Тел: (050) 346-88-63

Підприємство в м. Вишгород
(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;
— наладчика обладнання, ДР, з/п висока;
— електрозварювальника (напіватомат),
ДР від 1 року, з/п від 3 500 грн.
Тел: (067) 659-54-57

07:35 Малята-твійнята
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:35 М/с «Чорний
плащ»
10:00 М/ф «Незнайко
на Місяці»
10:15 М/ф «Покемон
назавжди»
12:00 Х/ф «Агент Коді
Бенкс»
14:00 Альо, директор?
15:00 Х/ф «Оптом
дешевше»
17:00 Х/ф
«Фантастична четвірка»
19:00 Містер Трололо
19:50 БарДак
20:50 Дайош молодьож
21:55 Слава зі
Славєком Славіним
22:00 Х/ф «Випускний»
23:45 Т/с «Ходячі
мерці»

07:40 Руйнівники міфів
09:40 Невідомий Китай
11:40
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
13:40 Top Gear
19:40
Нострадамус-2012
17:40 КДБ в Афганістані
18:40 КДБ. Легенди
«Вимпела»
19:30 Х/ф «Цивільний
позов»
22:30 Х/ф «Мюнхен»
00:00 Операція «Гнів
Божий»

06:20 Уся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
09:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:00, 13:00 Вісті
10:10, 13:30 Х/ф
«Будинок-малятко»
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
14:50 Рецепт її
ТРК
молодості
«Више Град»
15:20 Великий
на постійну
святковий концерт
роботу потрібні: 17:25 Битва хорів
оператор;
19:00 Вісті тижня
відеоінженер;
20:30 Х/ф «Осінній
ведучий
лист»
програм
22:30 Недільний вечір
Тел:
(04596) 25-489 00:20 Х/ф «Останній
вибій»

20 вересня відсвяткувала ювілей
Ірина Євгенівна КУЗУБ
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і біда,
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
Куми Трушики

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

Ділянку с. Осещина, 10 сот. під забудову. тумбочку під телевізор.
3 500 у.о./сотка. 098-0741775
Тел: 57-284

Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот. під
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. під
садівництво. 1 600 у.о./сотка. 098-0741770 забудову. 2 000 у.о./сотка. 098-0741774
Ділянку с. Нові Петрівці, масив «Ягоди», 15 сот. Ділянку м. Вишгород, 9 сот. під забудову.
під забудову. 38 000 у.о. за ділянку 067-7600073
60 000 у.о. за ділянку 067-7600073
Ділянку м. Вишгород, «Дідовиця», 10 сот. під
забудову. 62 000 у.о. за ділянку 098-3086090

Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
31 000 у.о. за ділянку 096-9738455

Ділянку с. Новосілки, 12 сот. під забудову. Ділянку с. Новосілки, 1 га під садівництво.
3 000 у.о./сотка. 096-9738399
130 000 у.о. за ділянку 096-9738399
Ділянку с. Жукін, с/т «Інтернаціоналіст». 7 900 у.о.
за ділянку 098-0741770

1-кім. Київська, 18. 3/9 цегла,
40/20/9,5. 54 000 у.о. 096-9738404

1-кім. Симоненка, 7. 4/5 панель, 35/18/7.
47 000 у.о. 067-2911588

2-кім. Дніпровська, 4. 2/5 цегла,
40/26/6. 55 000 у.о. 098-0741688

3-кім. Кургузова, 11-а. 7/9 цегла,
71/44/10. 127 000 у.о. 098-3086090

3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
70/41,5/9,5. 95 000 у.о. 098-3086090

4-кім. Набережна, 4-а. 3/9 цегла,
81/51/8. 95 000 у.о. 096-9738399

Ділянку, с. Демидів, 12 соток.
Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86

гараж, вул. Кургузова. За домовленістю. Тел: (066) 550-86-65
1-кім. кв. 46 м2/ремонт/7/9 пов.,
Погріб (цегла), ПСК «Весна», вул. Київська.
Кургузова, 3-б. Тел: (067) 319-77-40
1,5 на 2,2. Ціна договірна. 096-9738455

З Д А М В О Р Е Н Д У гараж в ГБК «Гідромеханізатор», біля ЖЕКу. Тел: (063) 604-73-44
2-кім. кв. вул. Дніпровська, 1. 4/9
2-кім. кв. масив Берізки, 6. 6/16
Складське приміщення.
цегла. 65/40/12. Ремонт. Меблі. 4000 цегла. 85/50/14. Ремонт. Меблі. 4500 215 кв. м. Рампа. Світло.
грн. + ком. послуги 096-9738399
грн. + ком. послуги 067-7600073
098-0741774

К У П Л Ю 2-кім. квартиру на вул. Шолуденка, 6-в, 6-г. За готівку. Терміново. 098-9738404
1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря. 098-0741775
НАЙМУ
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

З журналістського блокнота

Вишгород
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1800 кілометрів за шість днів

(Початок див. у №№ 36, 37’2012)
Микола СЕРГІЙЧУК, м. Вишгород
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

У рамках автобусного туру по
місту відвідали «Бельведер» – палацовий комплекс у стилі барокко, побудований на початку XVIII століття
Лукасом фон Гільдебрандтом як
літня резиденція для одного з найбільш видатних полководців свого
часу — принца Євгенія Савойського.
арто зазначити, що, попри значний вік, ця історична пам’ятка
досі дивує й захоплює своєю
величчю й грандіозністю. Верхній і Нижній Бельведери разом із посадженим
навколо садом утворюють чудовий барокковий ансамбль. Нині у його двох палацах розмістилась Австрійська галерея.
Доречно згадати, що 25 березня
1941 року в головному залі Бельведера
був підписаний Віденський протокол
про приєднання Югославії до Берлін-

В

Про все потроху

На Святій землі
15 учнів недільної школи
(середньої та старшої груп)
разом із наставниками вишгородської церкви св.св.
Бориса і Гліба МП щойно
повернулись з тижневої поїздки на Святу землю, організованої та благословенної
протоієреєм отцем Димитрієм Денисенком.
Прочани
відвідали
найпам’ятніші місця Ієрусаліму, побували у Вифлеємі,
скупалися в річці Йордан,
піднялись на святу гору
Фавор. Для учнів недільної
школи поїздка була безкоштовною.

ського пакту 1940 року. А 15 травня
1955 року у Верхньому Бельведері відбулося підписання Декларації незалежності Австрії.
Принц Євгеній Савойський замовив архітектору Йогану Лукасу фон
Гільдебрандту будівництво Нижнього
Бельведера 1714 року. Палац був завершений через два роки — в 1716-му.
Він складався з Мармурової зали, прикрашеної фресками Альтомонте Мартіно, парадної спальні, гротескної зали
і мармурової галереї. Нижній Бельведер включав також оранжерею і палацові стайні, що раніше використовувалися для коней князя.
Перший альпійський сад Європи з’явився у великому парку замку
Бельведер у 1803 році за пропозицією
ерц-герцога Йоганна. Він був створений баварським архітектором Домініком Жіраром. Закладався у Нижньому Бельведері, і розташувався в
суворій симетрії вздовж центральної
осі для престижу будівель Верхнього
Бельведера. Відповідно до концепції французької моделі стереометрії
Жірар об’єднав дерева і живоплоти,
скульптури, фонтани і каскади. Поруч з
оранжереєю, яка існує донині, був вольєр і звіринець. Сьогодні понад 4000
рослин представляють різноманітність
флори альпійських екосистем. Весна
та початок літа – найкращий час для
відвідування парку, оскільки рослини
починають цвісти, створюючи на газонах оригінальний малюнок.
Верхній Бельведер завершений у
1722 році. Шедевр Гільдебрандта служив принцу представницькою резиденцією. У одній з парадних зал цього
палацу, прикрашеній червоним мар-

муром, 15 травня 1955 року був підписаний Державний договір, що поклав
кінець 10-річної окупації Австрії. Нині в
залах Верхнього Бельведера розміщені колекції Австрійської галереї XIX–XX
століть, де можна побачити найбільш
відомі роботи Клімта, Шіле, Кокошки,
художників періоду «бідермайєр» і сучасних майстрів. У одній з частин палацу 1896 року помер композитор Антон
Брукнер.
У другій половині дня ми вирушили
у пішохідну екскурсію Віднем.
Відвідали визначні пам’ятки у межах бульвару Рінг, включаючи Собор
Святого Стефана, двори комплексу зимової резиденції Габсбургів – Хофбург,
площу Святого Михайла, знамениті
кав’ярні, пішохідну вулицю Кольмаркт
– одну з найдорожчих у місті. Екскурсія
завершилася перед музеєм Альбертіна біля пам’ятника Жертвам фашизму
поряд з державною Оперою.
Принагідно варто зазначити, що у
Відні добре розвинений громадський
транспорт. В його основі: мережа
швидкісних поїздів, що підпорядковується австрійській федеральній залізниці; віденський метрополітен, трамваї
та автобуси, що входять до складу компанії Wiener Linien; місцева залізниця
Відень-Баден; швидкісні поїзди City
Airport Train (CAT), що йдуть з міжнародного аеропорту Швехат до центру
Відня; інші приватні автобусні лінії.
Трамвайне сполучення у Відні існує
з 1865 року і зараз сягає близько 179
кілометрів залізничної колії – одна з
найстаріших та найдовша трамвайна
мережа у світі. У 1898 році було відкрите сполучення швидкісних поїздів
Stadtbahn, яке зараз відоме як U-Bahn
та S-Bahn. Автобусні маршрути почали

працювати у Відні з 23 березня 1907
року. Мережа автобанів і залізниць
сполучає Відень з іншими містами Австрії і Європи. Центр міста — пішохідна
зона, в якій єдиний вид транспорту —
фіакр.
Ще одна визначна історична
пам’ятка Відня – палац Шенбрунн – віденська резиденція австрійських імператорів, одна з найважливіших архітектурних споруд австрійського барокко
(архітектор Йоганн Бернхард Фішер
фон Ерлах).
Шенбрунн розташований у західній
частині міста. У грудні 1996 року, на
20-й сесії Світового комітету спадщини, Шенбрунн був включений до Списку
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (як сам палац, так і парк з його численними фонтанами і статуями, а також
зоопарк – найстаріший у світі).
Після падіння монархії в Австрії населення Відня вирішило, що Шенбрунн
є дуже привабливим місцем для відпочинку та прогулянок. Тож невдовзі парк
і палац були відкриті публіці, залучаючи
щорічно більше шести мільйонів відвідувачів (із них 1,5 мільйона – відвідувачі замку). Палац з усіма прилеглими
територіями є важливим туристичним
комплексом, що помітно впливає на
всю туристичну галузь міста.
У 1945 році частина замку була пошкоджена в результаті бомбардувань.
Після війни британське командування
розмістило у палаці свій штаб.
Залишається додати, що нині замок налічує 1441 кімнату різних розмірів. 190 приміщень, які не належать
музею, надаються в оренду приватним
особам. Для відвідувачів відкриті тільки
сорок кімнат.
Далі буде

Як проголосувати людині із вадами зору чи неписьменній?
Gazeta.ua
(Джерело: <a href=»http://gazeta.ua/
articles/politics/_yak-progolosuvatilyudini-iz-vadami-zoru-chinepismennij/456489»>Gazeta.ua</a>)
ФОТО — dniprograd.org

Якщо у виборця є вади із зором (або
він неписьменний), варто попросити допомоги у незацікавленої людини.
Ярослав
Давидович,
екс-голова
ЦВК:
— Можна запросити у кабіну будь-яку
людину, тільки не члена комісії, не спостерігача або когось із тих, хто зацікавлений.
Вони мають допомогти людині із вадами
зору заповнити бюлетень.
Колись ми розпочали проект із запровадження та друкування бюлетенів спеціально для людей із вадами зору, але, на
жаль, за отими сьогоднішніми політичними
акціями ця ідея загубилася.

Так само неписьменний може запросити в кабіну будь-кого з виборців, аби йому
допомогли, я підкреслюю, тільки НЕ члена
комісії чи спостерігача від якогось кандидата, який присутній на виборчій дільниці.
Була колись така ситуація, що ми додруковували буквально напередодні голосування у 2004 році бюлетені. Це теж не
буде проблемою. На фабриках, де друкують
бюлетені, буде готове кліше, команда додрукує, і спецзв’язком за декілька годин їх
доставлять. У нас в Україні була така практика.
Закон України «Про вибори народних
депутатів», стаття 85, п.6:
«Для забезпечення голосування виборців з вадами зору Центральна виборча комісія виготовляє трафарети для виборчих
бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом
(за методом Брайля) з розрахунку по два
трафарети на звичайну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць

такі трафарети можуть виготовлятися
за поданням окружної виборчої комісії».

Абетка виборця
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Дубина народного гніву

Партизанський рух у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 р.р.
Петро ЖУЛАНОВ
Партизан у роки Великої Вітчизняної війни називали
народними месниками. У цій назві є особливий сенс.
Якщо для всього цивілізованого світу партизани — члени нерегулярних военізованих формувань, які нишком
нападають на мирних жителів і представників чинної
влади, у нас, ще з часів Вітчизняної війни 1812 року, за
партизанами закріпилася репутація носіїв дубини народного гніву. Ворог, що потрапив під удар дубини, має
пам’ятати — вступивши на чужу землю, він поставив
себе поза законом і воювати за правилами з ним ніхто
не буде.
ітлерівці цілком оцінили цю старовинну традицію:
якщо на початку війни на партизанів у своєму тилу
вони дивилися як на звичайних бандитів, то пізніше
стали вважати їх заклятими ворогами, для знищення яких
доводилося знімати з фронту цілі дивізії. Без сумніву, парти-

Г

Всесвітній день серця

Епідемія
століття –
неінфекційні
хвороби
Експерти Всесвітнього економічного форуму і Гарвардського університету у своїх дослідженнях дійшли
висновку: у найближчі 20 років неінфекційні хвороби завдадуть світовій
економіці збитків у розмірі 30 трильйонів доларів.
Україні щороку внаслідок серцево-судинних захворювань
помирає майже 500 тисяч
людей. На обліку з приводу цукрового
діабету перебувають 1 млн 200 тисяч
громадян, а ще 3-4 мільйони мають це
захворювання, але ще не знають про це.
Доцент кафедри кардіології і функціональної діагностики Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка Ірина Давидова вважає, що профілактика хвороб на 90 %
залежить від самої людини. Так, за її
словами, 9 факторів ризику сприяють
виникненню гострого міокарду. Це —
підвищений рівень холестерину, паління, психологічні фактори, цукровий діабет 2-го типу, артеріальна гіпертензія,
абдомінальне ожиріння, зловживання
алкоголем, недостатнє споживання
фруктів та овочів. Медик переконана,
що у випадку усунення перших двох
факторів можна знизити ризик розвитку
гострого інфаркту на 66 %.
Рецепт здорового образу життя
простий — збільшити фізичну активність (хоч би 45 хвилин щоденної ходи),
обмежити споживання натрію і збільшити у меню кількість продуктів, які містять
калій, кальцій та магній.
В Україні розробляється програма
«Здоров’я-2020», в основі якої нелише
технологічна модернізація медицини, й
популяризація здорового образу життя
і заохочення населення у щорічних медичних оглядах.
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занський рух був одним із важливих чинників перемоги. Партизани діяли практично на всій окупованій території СРСР.
Вважається, що всього з 1941 по 1944 рік у партизани пішло
до мільйона осіб, а скільки точно — ніхто не рахував і вже не
підрахує. Були серед них росіяни й українці, білоруси й казахи, грузини й вірмени, азербайджанці й молдавани.
Партизани знищили, поранили і захопили у полон чи не
мільйон фашистів та колабораціоністів, вивели з дії понад
4 тисячі танків і бронемашин, зруйнували і пошкодили 1600
мостів, підірвали 20 000 ешелонів супротивника.
Орденами і медалями було нагороджено 184 000 партизанів, 248 удостоєні звання Героя Радянського Союзу, 20
командирів партизанских з’єднань стали генераламм. Та
найголовніше, партизани зуміли серйозно ускладнити німцям життя на окупованій території і змусили їх відвернути з
фронту значні сили для «наведення порядку» в тилу.
«Радянський партизанський рух 1941-1944 років, створений у тилу німецьких армій, які вторглися до СРСР у 1941

році, був — як за задумом, так і за масштабами — найбільшим партизанським рухом опору в історії воєн», — американський історик Едгар Хауелл написав ці слова 1956 року,
зовсім не відчуваючи якоїсь симпатії до СРСР або радянських
партизанів. Ці слова — визнання очевидного факту, сперечатися з яким складно.
Велика Вітчизняна війна була найкривавішою в історії
людства. Мета партизанського руху була одна — нагадати
ворогу, що він ходить не по своїй землі і дубина народного
гніву занесена над його головою.
У наших серцях назавжди — світла пам’ять про учасників
партизанського руху, що передчасно пішли з життя і поховані
у нашому місті: Анну Павлівну Веремейчик, Ганну Григорівну
Войкіну, Віталія Федоровича Гриненка, Никанора Хрисантовича Дудникова, Федора Тимофійовича Дубинського, Василя Сидоровича Єрка, Любов Миколаївну Марченко, Наталію
Манойлівну Шкільну. Вічна їм пам’ять!

Дідусь був нам за батька
Марина КОЧЕЛІСОВА
Він дивиться з фотографії світлими очима. Мій дідусь — Василь
Федорович Болденков, похований
у Прохорівці Канівського району
Черкаської області.
перше це козацьке село
згадується в люстрації Київського воєводства 1622
року — як містечко в складі Канівського староства є Прохорівка також
і на мапі Боплана. Поблизу неї — хутір
Михайлова Гора, де у садибі першого ректора Київського університету
Михайла Максимовича бували Тарас
Шевченко та Микола Гоголь. (Іще дитиною я бачила старезні дуб Шевченка
та сосну Гоголя в обіймах ланцюгів.)
На кладовищі Прохорівки — могили відомого кінематографіста Юрія
Іллєнка та батьків майстра історичних романів Семена Скляренка (він
Василь і Ольга Болденкови
народився у цьому селі). Поховані
вони на горі. Внизу ж (там, де колись
стояла дерев’яна, на чопках, зведена
у лісах, по всій Україні. Виховав трьох гарних,
без жодного гвіздка козацька церква; в ній, за розумних, талановитих дітей. Кохана дружина
переказами, Гоголь писав «Вія») — три могили стала удовою у неповних 42.
моїх рідних. Посередині — останній притулок
Старша дочка Олена (моя тітка) пішла на
дідуся.
фронт, у концтабір потрапила — оточили їх у
Він загинув майже сім десятиліть тому, 19 Київському «котлі», по звільненні на шахтах
вересня 1943 року. Напередодні німецький працювала. З місця на місце не літала, у труофіцер застрелив брата моєї бабусі Петра. довій книжці — лише два записи. За все життя
Треба було його поховати. Труну позичили у — два лікарняні (по тижню після народження
знайомих (тоді старі люди завчасно готували- кожного з синів, яких ростила самотужки). За
ся до смерті). Коней позабирали військові, тож шахтарською звичкою палила «Біломор» і попоклали труну на возика і потягли піщаною до- мерла від раку.
рогою до цвинтаря.
Середній — син Сергій (мій дядько) — один
Василь Федорович та працівник лісництва із небагатьох хлопців 1924 року народження,
дід Бабич — спереду, бабуся Оля підштовхува- що пережили війну. Перший бій — на Букринла возика ззаду. Радянські гармати били з пол- ському плацдармі: без зброї, у батьковому
тавської сторони, німецькі — з київської.
піджаку, біг на ворожі кулемети, закривши
Снаряд влучив у труну — прямим попадан- очі — шлях на фронт для тих, хто перебував
ням. Бабуся упала, підбита осколками, а чоло- на окупованій території, пролягав лише через
віків розірвало на шматки (так і поховали — два штрафбати. Снайпером пройшов Україну й Єввузлики з тим, що зібрали).
ропу. У 1945-му продовжив справу батька (досі
Вони саме помінялися місцями. Дідусь обо- чарує сосновий бір у Прохорівці, на Михайловій
жнював і оберігав дружину від тяжкої роботи. горі, де був санаторій «Жовтень» — над річиПобачив, що за візком йти важче — і перейшов щем Дніпра), пізніше очолював мисливство й
замість неї назад. Загинув, як жив, – захисни- рибальство всієї України. Виховав трьох дітей,
ком.
дочекався онуків і навіть правнука. Сергія ВасиЗалишив посаджені ним ліси та все, що є льовича вже немає, та колеги, рідні, друзі його

Календар
22 вересня — День партизанської
слави України; Всесвітній день без автомобіля; Всесвітній день захисту слонів;
День осіннього рівнодення (астрономічний початок осені)
1862 — президент США Лінкольн оголосив про звільнення темношкірих рабів
1955 — біля Бахчисарая відкрито найбільшу в СРСР астрофізичну обсерваторію
Народилися:
1835 — Олександр Потебня, український
філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова
Іменини: Анна, Світлана, Феодосій, Харитон
23 вересня — День машинобудівельника України
1846 — Іоган Галле та Генріх Д’Арре відкрили Нептун,— восьму планету Сонячної
системи
1848 — американець Джон Куртіс виготовив першу жувальну гумку
1913 — француз Ролан Гаррос першим

В

Родинна дата

згадують добрим словом.
Моїй мамі — найменшій з дітей
Ольги й Василя Болденкових — на початку війни виповнилося 15. Доглядала поранену матусю (жили у холодній
мокрій землянці), працювала на ветеринарному пункті. Вчилася в інституті
у голодному повоєнному Києві (за навчання у вузі, як і у старших класах школи, тоді платили), потім — відрядження
по всій Україні. Мене, так само, як її
сестра своїх дітей, виховувала сама —
наречені полягли на фронтах Великої
Вітчизняної, а повоєнні чоловіки не цінували сімейне життя. Та й хіба витримував хтось із них порівняння з батьком, який своїй дружині за все життя
кривого слова не сказав?
Ми (я і мої двоюрідні брати) росли
без батьків, з якими наші матері розлучилися. І наш дідусь (вірніше, його
світлий образ) був нам за батька. Ми
знали: дід — це завжди надійно.
Маючи дві спеціальні освіти, Василь Федорович не був кабінетним
«ботаніком», знав і міг робити будь-яку
сільську роботу, грав на мандоліні, малював,
розбирався у техніці, фельдшером пройшов
фронти Першої світової, працював на укріпленнях по Дніпру, що споруджували влітку 1941-го,
допомагав вивозити біженців із Києва (а його
родина евакуюватися не встигла). Справжній
чоловік, захисник у нелегкі часи (а інших для
його покоління майже не було), він був чемним,
негучним, стриманим і водночас вимогливим,
рідні і близькі відчували його постійну турботу. Син Сергій не лише продовжив батьківську
справу, а й наслідував батьківський стиль життя — опікувався усіма рідними до самої своєї
смерті, так само, як і мій старший брат Сергій.
Мій син народився рівно через 100 років
після свого прадіда. Ті ж темне волосся та чорні
брови, з-під яких — прадідові світлі очі. Сподіваюсь, що успадкував і прадідову чоловічу
відповідальність, готовність підставити плече,
захистити малих і старих, прийняти важливі рішення. І, так само, як прадід, любити свою родину — бабусю, маму, сестру, — бути гарним
працівником, сусідом, чоловіком і батьком. А
ще вірю, що йому не доведеться воювати і доживе він до своїх онуків і правнуків — молодих
листочків нашого міцного роду.
Іменини: Валерій, Ілля, Лук’ян, Дем’ян
27 вересня — Всесвітній день туриз-

Цей день в історії
му
перелетів через Середземне море
Народилися:
1900 — Володимир Кубійович, український громадсько-політичний діяч, географ,
демогарф
Іменини: Андрій, Петро, Антон, Павло
24 вересня — Всесвітній день моря;
Всесвітній день караванника; День
пам’яті Собору преподобних отців
1852 — перший політ на дирижаблі з паровим двигуном француза Анрі Жиффара
1960 — у США спущений на воду перший
атомний авіаносець «Ентерпрайз»
1998 — у Ліоні (Франція) вперше проведено операцію з трансплантації руки людині
Народилися:
1937 — Ярослав Калакура, український
історик
Іменини: Дмитро, Герман, Сергій, Владислав
25 вересня — Всесвітній день серця

1906 — іспанський математик Леонардо
Торрес де Кеведо продемонстрував перший
у світі радіокерований пристрій — «Telekino»
1926 — Генрі Форд оголосив 8-годинний
5-денний робочий тиждень
Іменини: Семен, Святослав, Федір,
Прокіп
26 вересня — Європейський день
мов; Всесвітній день контрацепції
1580 — англійський пірат Френсіс Дрейк
завершив друге у світі кругосвітнє плавання
1887 — Еміль Берлінер запатентував
грамофон
1960 — Кастро Фідель виголосив найдовшу промову в історії ООН (4 години 29
хвилин)
1995 — Україну прийнято до Ради Європи
Народилися:
1832 — Петро Сокальський, український
композитор

1825 — в Англії розпочато рух першою
залізницею. Потяг провіз 450 пасажирів зі
швидкістю 24 км/годину
1893 — у Джерсі-Сіті (США) видано перший українську друковану газету «Свобода»
Народилися:
1978 — Ані Лорак, українська співачка
Іменини: Іван, Адольф, Гай, Кіндрат
28 вересня — Всесвітній день боротьби проти сказу
1618 — у Брюсселі відкрито перший у
світі ломбард
1864 — у Лондоні створено I Інтернаціонал (міжнародне товариство робітників)
Народилися:
1918 — Василь Сухомлинський, український педагог («Серце віддаю дітям», «Про
виховання»)
1929 — Дмитро Павличко, український
поет, письменник, політик
Іменини: Максим, Микита, Степан,
Марк

Вишгород

Вишгородщина — партизанський край

22 вересня

2012 року

Список довжиною в життя
Марта КВІТКА
ФОТО — автор
У статті також використані фотографії
та матеріали Вишгородського історикокультурного заповідника
У суботу, 22 вересня, Україна відзначає День партизанської слави. Ще п’ять
років тому голова Вишгородської районної ради ветеранів Петро Мартинович Головко готував список колишніх партизанів – мешканців району, який займав цілу
сторінку і ще половину другої. Ветеранів
з пошаною доставляли до райдержадміністрації, вітали, нагороджували. Декого
відвідували у селах.
о подружжя Гушелів у Жукині три
роки тому ми із головою ветеранської організації завітали з
величезним кавуном і хлібом восени, коли
у палісаді ще цвіли айстри і жовто-смугасті
гарбузи розляглися на прибраному від картоплі городі в очікуванні господарських рук.
Руки ж були одні – доньки Гушелів, яка кинула
роботу, квартиру у столиці та доглядала хво-
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Стенд у Вишгородському історикокультурному заповіднику, присвячений
партизанському руху на Вишгородщині

Сусіди

оптимізму і завзяття Марія Михайлівна Мошко з Овдієвої Ниви, яку в селі так
і звуть — партизанка. У неї – три дорослі
сини, невістки, онуки, правнуки. Сини кличуть до себе, а вона – нізащо. «У лісі прожила все життя, тут і зустріну свій останній
час», — каже синам. А щоб не сумувати,
доглядає курочок. Як у селі без власного
господарства?
День партизанської слави для колишніх членів підпільних загонів, що діяли на
Вишгородщині, нічим не відрізняється від
інших. Хіба що тим, що цього дня хвіртки
їхніх осель довго не зачинятимуться, —
йтимуть і йтимуть вдячні нащадки із слова-

Воєнний альбом

Брати Науменки

ми шани за мужність, витривалість, героїзм,
що виявили ці жінки в екстремальних умовах
підпілля.
У Вишгороді згадають партизанську
зв’язкову Мілю Гриненко, ім’я якої носить
одна з вулиць міста, і Костянтина Буяла —
партизана, водія. Він із Вишгорода доставив
у Київ вибухівку, якою підірвали залізничний
міст. Родину Костянтина за це спалили заживо — і серед дорослих його шестирічну
доньку.
***
Із спогадів Василя Науменка — одного з
трьох братів, організаторів партизанського
загону «Перемога»:
«…З «Великої» землі передали подяку
за вдало проведену операцію із знищення
карателів і попередили, що фашисти хочуть
зруйнувати міст через Дніпро у 60 кілометрах
на північ від Києва, неподалік гирла Прип’яті.
Ми зробили 30-кілометровий марш-кидок, на
світанку оточили і повністю знищили зондеркоманду й її гестапівську охорону. Захопили
шість великих порожніх барж та кілька кате-

рів. На одному з них було дві тонни вибухівки.
Через кілька днів фашистське командування довідалось про те, що загін перебуває
у Пірнові, та кинуло проти нас понад тисячу
карателів. Ось коли стали у пригоді скинуті на
парашутах кулемети!
… На одному з острівців у лісі чекали літака дванадцять партизанів, важко поранених.
Погода була нельотна. За бійцями доглядали фельдшер і кілька одужуючих, серед них
була і радистка. Але трапилось несподіване:
зрадник провів сюди батальйон карателів, які
сподівались захопити радистку, літак і цінну
інформацію. Однак дівчина встигла передати у штаб шифровку про оточення. Через дві
години ми були на місці і знищили всіх. Але
на цьому острівці обірвалося й життя 20 побратимів…
… Наші вже йшли до Києва. По рації ми
отримали наказ — вийти на правий берег
Дніпра, закріпитися у гирлі Прип’яті та в районі Окунинова — біля того самого мосту,
що колись врятували від вибуху, і утримувати плацдарм до підходу наших військ. Наказ
було виконано…»
20 урядовими нагородами відзначила
Батьківщина ратний подвиг Василя Науменка. Серед них — ордени Леніна, Бойового
Червоного Прапора, Вітчизняної війни 1ступеню. Після війни Василь Юхимович працював у райкомі партії, був директором радгоспу. Останні роки очолював Вищедубечанське
мисливське господарство, на території якого
колись партизанив.

Бойовий побратим Сидора Ковпака

(Микола Упир
«Перлина Придесення
(історія села Пірново)»
Видавництво «Getan», 2012)
У моїй книгозбірні свято зберігається
книга «Сто днів звитяги». Її автор — український радянський письменник, Герой
Радянського Союзу Василь Олександрович Войцехович. В документальній книзі
розповідається про безприкладний героїчний рейд у Карпати влітку 1943 року
партизанського з’єднання, яким командував Сидір Артемович Ковпак.
основу книги, ідеться в анотації до
неї, покладений власний щоденник
автора — першого заступника начальника штабу з’єднання, а також архівні
матеріали і спогади бойових побратимів.
На книзі й автограф: «Дорогому Миколі
Григоровичу на згадку про спільну роботу в Дубечанському районі. Автор 26.08.83
року».
До когорти людей, які своїми справами
полишили по собі добрий слід у Пірнові, я
відношу й ім’я Войцеховича. У райцентр він
прибув з метою очолити велике лісогосподарське підприємство, яке потребувало
оздоровлення в післявоєнні роки.
Постановою уряду республіки 91% насаджень держлісгоспзагу віднесені до зеленої
зони міста Києва, частина з якої (12,1 тис.
га) переведена в лісопаркову зону.
У штаті працювало понад 400 робітників, інженерно-технічних працівників, службовців, в їх числі 20 спеціалістів з вищою і
середньою спеціальною освітою.
Що ж мене побратало з Василем Олександровичем? Започаткувалась наша дружба в 1962 році, коли я працював редактором
місцевого радіомовлення. Важливі виробничі і побутові питання колективу часто набували розголосу саме через радіо. У цьому
році мене прийняли до Спілки журналістів
України. І я, як і раніше, не поривав зв’язків
із пресою. Навіть тоді, коли почав працювати вчителем у школі, зв’язки мої з редакціями газет не ослабли. І темами моїх корес-

В

рих батьків.
Під час війни П. О. Гушель командував
взводом партизанського загону «Перемога».
Розповів чимало бойових епізодів. А потім
проводжав нас у інвалідному візку прямо до
хвіртки – своїми руками колись змайстрував
зручний спуск.
Сьогодні Павла Гушеля у списку немає.
Спочатку поховали дружину, за нею — його.
За кілька днів до Дня партизанської слави,
минулого вівторка, проводили в останню
путь і Марію Дмитрівну Гриценко, яка ще дівчинкою потрапила до партизанського загону і мати якої за зв’язок із партизанами розстріляли фашисти на очах дітей.
Минулого року Марія Дмитрівна, хоч уже
і тяжко хворіла, але разом з іншими вшанувала пам’ять про братів-партизанів біля чорного гранітного обеліску з викарбуваними
словами: «У цих місцях був розташований
партизанський загін «Перемога» під командуванням Науменка Степана Юхимовича».
Встановлений цей знак у лісі за ініціативою
Петра Головка — уродженця цих місць, людини, яка зібрала чимало матеріалів про партизанські загони, що діяли на території району.
Після війни жили у нас і білоруські партизани. Одна з них — Ганна Веремейчик. Ще
торік із Днем партизанської слави її привітав
голова міськради Віктор Решетняк квітами та
подарунком. Сьогодні її немає серед нас, але
залишились діти, онуки і пам’ять про відважну бабусю.
Отже, у списку — всього кілька прізвищ.
Марія Іванівна Михайленко — із Сувида, Марія Михайлівна Мошко — з Овдієвої Ниви,
Варвара Мусіївна Бурдій (удова партизана)
— з Катюжанки, Ольга Кирилівна Науменко —
з Демидова.
Всі населені пункти — за десятки кілометрів від районного центру. І у села відправились голова Вишгородської РДА Олександр
Приходько разом із головою ветеранської
районної організації Петром Головком, щоб
особисто привітати жінок-партизанок із цим
героїчним днем.
Декому з них вже далеко за вісімдесят.
Однак, попри свій вік, так само сповнена
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понденцій часто були виробничі питання
лісгоспзагу. У багатьох випадках рукописи
газетні кореспонденції ми обговорювали з
Василем Олександровичем.
Свіжа в пам’яті центральна садиба лісгоспу. Добротний адміністративний будинок зі всіх боків оточують граціозні сосни.
Милують око й вічнозелені туї. Обабіч підходів до будинку, вздовж доріжок — чарівні
чорнобривці.
Саме тут і красується вже рукотворне
багатство. Це передусім Дошка пошани. На
ній дивляться на нас з портретів в натуральну величину передовики виробництва. На їх
честь вгорі на щоглі тріпоче на вітрі червоний прапорець.
Хто цікавиться виробничими показниками — будь ласка. Вони — на великому щиті.
В цифрах і фактах.
Ще за кілька кроків до куточка пошани
ви вже встигли прочитати добре відоме нам
гасло: «Людину праця величає!».
У роки тісної співпраці з Войцеховичем
відкрились нові риси його характеру. Це великий життєлюб, знавець законів природи. У
нього були проблеми із шлунком, і він частіше, ніж в аптеку, приходив до лісу по цілюще
різнотрав’я. І хоч крилаті вислови з життя
природи я знав раніше, мені було приємно
почути їх саме з вуст Василя Олександровича. Ось вони:
Сади дерево змолоду — на старість мов
знахідка.
Людина недаремно прожила вік, якщо
посадила хоч одну деревину.
Кожне дерево має свій характер.
Ліс без звірів — не ліс.
Василь Олександрович не був гостем у
Пірнові і в районі теж. Як члена бюро райкому Компартії України його стосувались всі
питання, що вирішувались на ньому. Господарські, змісту освіти, медицини, культури.
І наостанок. Книгу про незабутній похід до Карпат влітку 1943 року планувалось
написати спільно з Сидором Артемовичем
Ковпаком. «Всю ніч провели над обговоренням моїх похідних зшитків, — говорить
Войцехович... — У пам’яті спливали образи

людей, окремі деталі боїв. Та здійснити задум, на жаль, не пощастило — Сидора Артемовича прикувала до ліжка недуга.
Виконуючи заповіт бойового побратима, я завершав задуману працю сам. Адже
історія знаменитого ковпаківського походу
відома мені не з третіх вуст. В основу моєї
книги «Сто днів звитяги» покладено як власний щоденник, так і офіційний звіт, доповнений архівними матеріалами й спогадами
бойових побратимів, перед якими схиляю
голову.
Післяслово
Хочеться ще замовити слово про книгу «Сто днів звитяги». Читаєш і дивуєшся!
Скільки в ній дієвих осіб! Скільки характерів!
І всі в ній герої: українські партизани, що
прославили Батьківщину сміливими походами по глибоких тилах ворога. Сотні імен!
Знайомих читачеві і незнайомих. Це завдяки
мудрості і таланту автора книги В.О. Войцеховича — Героя Радянського Союзу, який
був не лише свідком героїчного партизанського рейду, а й безпосереднім його учасником.
Серед знайомих — передусім командир
з’єднання, генерал-майор, видатний партизанський полководець С. А. Ковпак, комісар
з’єднання генерал-майор С. В. Руднєв, секретар ЦК Компартії України Д. С. Коротченко, секретар ЦК ЛКСМУ М. А. Кузнецов та С.
Г. Сеген, прославлені командири і комісари
великих партизанських з’єднань.
Партизани діяли за планом, розробленим ЦК КП(б)У та Українським штабом партизанського руху (УШПР), який передбачав
погоджені дії всіх партизанських з’єднань
та загонів окупованої України відповідно до
планів командування Радянської Армії.
Сотні імен серед рядових месників —
бійців і розвідників. Серед розвідників-мінерів я зустрів вже знайоме мені ім’я — Платон
Воронько. Це український радянський поет.
До речі, на його вірш «Від Москви до Карпат»
композитор А. Кос-Анатольський написав
музику. У вірші-пісні є такі слова:
Від Москви до Карпат
В кожній хаті є брат.

То з одного полка,
То із рот Ковпака.
У партизанському загоні Воронька всі
називали просто — Платон. У години перепочинку Платон брав у руки олівець і писав
вірші.
Ковпак любив і поважав Платона. Любив
слухати його поезію. Ось і на цей раз за бажанням Ковпака Платон читає ще «сирого»
вірша. Сирими автор називав їх тому, бо написані були нашвидкоруч і як слід ще не відредаговані.
Затих веселий гомін рік,
Став гуркіт грозовий,
Гуцульщино, Гуцульщино,
Мій краю неживий.
На вірш Ковпак відізвався так:
«Пам’ятай, Платоне, що Ковпак тебе цінує не лише як мінера, а й нашого майбутнього літописця. Видно, що для нього це
не слова, а біль душі. Мені не зовсім подобається рядок — «мій краю неживий». Життя ж бо — це боротьба! Гуцульщина жива,
вона бореться і допомагає боротися нам».
Але відгук далекого бою, поетичний образ
сплюндрованої, закривавленої Гуцульщини з обірваною косою по справжньому хвилює...
Ще хвилинка-друга, і Платон читає вірш
«Партизанська мати». Запанувала тиша.
Скільки їх, партизанських матерів, воюють
разом із синами у загонах проти клятих фашистів!
Прогнози Ковпака збулися. Платон
справді став літописцем. У повоєнні роки
виходять книги за книгою. Він здобув всенародне визнання як письменник щедрого таланту. І однією з тем повіствування у творах
— товща фактів з життя прославлених ковпаківців. У одному з віршів Воронько пише
про себе:
Я той, що греблі рвав.
Я не сидів у скелі,
Коли дуби валились вікові!
За свою творчість Платон Воронько удостоєний високих державних відзнак, серед
яких — Державна премія СРСР, Державна
премія УРСР імені Т. Г. Шевченка.
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80-ті роки XX століття найбільш
врожайні для українського баскетболу, як і попередні, особливих змін у
розстановку сил на чемпіонаті СРСР у
жіночому баскетболі не внесли. Лише
тричі динамівки Києва ставали шостими, чотири рази були восьмими. В
інші роки замикали десятку.
а ними йшли спортсменки дніпропетровської «Сталі», сімферопольського «Спартака», які
пробивалися до когорти сильніших.
Після Климової та Курв’якової до
збірної країни тривалий час нікого з українок не запрошували. Традицію порушила динамівка Києва Галина Мельниченко,
яка перші кроки в баскетболі робила на
Херсонщині, пізніше виховувалась у Київському спортінтернаті.
1981 року на чемпіонаті Європи потужною грою у нападі та надійністю у захисті вона допомогла збірній СРСР здобути золоті медалі.
1986 року на IX Спартакіаді народів
СРСР значно омолоджена жіноча збірна
України, складена з майстринь Києва,
Дніпропетровська та Одеси, посіла друге місце, подолавши команди усіх союзних республік і Ленінграда (поступилась
лише команді Москви). Ось імена тих
спортсменок: О. Довгань, О. Жирко, Л.

З

Вишгород

Вершини підкорено

Пряме попадання
Підготував Олег КОВТУН
За матеріалами книги Олександра
Волкова, Анатолія Волошина
«Вершини українського баскетболу»

Живемо ЗДОРОВО

Мудрик, В. Коваленко, С. Ковтуненко, А.
Колесник, М. Ткаченко, М. Шульжик, Г.
Щеглова, Л. Павленко, І. Сагайдакова, О.
Синькова. (Готували команду І. Майзлін
та В. Мартинов).
Двері збірної перед українками (О.
Вєхова, О. Вергун, В. Десятниченко, І.
Євтушенко-Цюлюпа, Г. Мельниченко, Л.
Назаренко, С. Орехова, Н. Проніна, І. Романенко Щипакіна, М. Ткаченко) розкриються пізніше, коли вони 1988 року, також вперше в історії динамівського клубу,
під керівництвом тренера В. Морщиніна
здобудуть найвищий європейський трофей жіночого клубного баскетболу — Кубок Ліліан Ронкетті.
Справжній успіх прийшов до динамівок Києва, коли колектив очолив тренерноватор, колишній гравець київського
«Будівельника» В. Рижов. Вже на другий
рік роботи він зумів згуртувати дівчат,
озброїти їх новими тактичними схемами.
Команда посідає призові місця на клубних першостях світу та Європи.
1991 року, в рік розпаду СРСР, «Динамо» Київ спалахує перемогою на чемпіонаті СРСР.
Це сталося вдруге в історії клубу, через 40 років.
1991 року чемпіонками Європи востаннє в історії жіночого баскетболу СРСР
в складі збірної країни, яка вже розвалювалась, стають київські динамівки Олена
Жирко та Марина Ткаченко.
***
Шлях українського чоловічого баскетболу до вершин у цей період був надійно-

поступовим. За 11 років «Будівельник»
(Київ) шість разів входив до призової трійки, постійно поруч були армійці, за ними
до розряду найсильніших йшли «Шахтар»
(Донецьк), «Спартак» (Луганськ), Миколаївський кораблебудівельний інститут.
1983 року, вдруге у своїй історії, чоловіча збірна України під керівництвом
тренерів Б. Вдовиченка та В. Боженара
здобуває нову історичну перемогу на VIII
Спартакіаді народів СРСР. На фото: О.
Білостінний, В. Бережний, О. Волков, Є.
Колежук, В. Коробков, В. Левицький, С.
Лисько, Р. Рижик, В. Рижов, Ю. Сильверстов, В. Ткаченко, А. Шаптала.
1986 року на IX Спартакіаді народів
СРСР втретє збірна України виходить
на першу позицію. Командою (І. Ватажок, Ю. Вовчук, А. Гергель, В. Гоборов,
С. Орехов, Ю. Перевалов, Г. Перегуд, В.
Полях, О. Рубан, П. Хівренко, І. Чигринов)
керували тренери В. Боженар, В. Гуревич, З. Хромаєв.
І, нарешті, 1989 року команді «Будівельник» (Київ) (О. Білостінний, О. Волков, Є. Долгов, А. Ковтун, Ю. Косенко,
В. Левицький, Є. Мурзін, С. Орехов, А.
Подковиров, І. Пінчук, Ю. Сильверстов,
А. Шаптала, О. Шевченко) підкорилася
чемпіонська вершина СРСР.
Олександр Білостінний і Володимир
Ткаченко 1982 року у Боготі (Колумбія)
стають чемпіонами світу. Ще через чотири роки у Мадриді (Іспанія) здобувають
срібні нагороди. 1990 року перед розпадом СРСР срібні нагороди «всміхнулися»
Олександру Білостінному востаннє.

Цей самобутній гравець ставав також двічі чемпіоном Європи, один раз
— бронзовим призером. Олександр Ткаченко також двічі був чемпіоном Європи,
один раз — срібним призером.
Обидва спортсмени — заслужені
майстри спорту СРСР.
Рано спалахує «зірка» іншого талановитого гравця київського «Будівельника»
Олександра Волкова. Вже 1985 року зі
збірною СРСР на чемпіонаті Європи, де
також виступали Олександр Білостінний
і Володимир Ткаченко, він вперше стає
чемпіоном континенту. Потім були звання срібного та бронзового призера. Двічі срібним призером Олександр Волков
ставав на чемпіонатах світу. Він — заслужений майстер спорту СРСР.
Першого з українських баскетболістів
Олександра Волкова запросили до Національної баскетбольної асоціації («Атланта Хоукс», НБА, США). Грав у професійних клубах Греції та Італії.
Новий найвищий злет радянського
баскетболу (водночас — і українського) стався 1988 року у Сеулі (Республіка
Корея) під час XXIV Олімпійських ігор,
де брали участь гравці київського «Будівельника» Олександр Білостінний та
Олександр Волков.
У складі команди був також вихованець київського спортінтернату Валерій
Гоборов (ЦСКА, СКА-Київ). Він ставав
срібним і бронзовим призером чемпіонатів Європи, здобув звання заслуженого
майстра спорту СРСР.
Далі — буде

Туберкульоз виліковний, та йому краще запобігти
(Початок див. у № 29’2012)

Рецепт

Вадим ГОРДІЄНКО, лікар-фтизіатр
протитуберкульозного кабінету
Вишгородської ЦРЛ
На ваші питання можу відповісти
на консультативному прийомі в поліклініці
(вул. Ю. Кургузова, 1, кабінет 3-а)
чи за телефоном (093) 811-00-48
Туберкульоз супроводжував людство з давніх-давен. Тривалий час захворювання називали
«сухоти», «чахотка». У залишках кісток давніх людей знаходили сліди туберкульозного ураження,
а опис хвороби — у єгипетських ієрогліфах, старих
перських книгах, індійських ведах. У вавилонських
законах Хаммурапі (початок II століття до н. е.)
було встановлено право на розлучення із жінкою,
якщо вона захворіла на сухоти.
авньогрецький лікар Гіппократ наприкінці V — на початку IV століття до н. е. описав
прояви туберкульозу та його патогенез (хід
розвитку хвороби), але вважав цей недуг спадковим,
оскільки він уражав цілі сім’ї. Арістотель першим описав туберкульозний горбик (phymos), а Клавдій Гален у
Римі стверджував, що ця хвороба є заразною.
Під поняттям «туберкульоз» описувались різні хвороби, що супроводжувались інтоксикацією, виснаженням, кровохарканням, кровотечами, тому і виникла така
назва як сухоти (лат. phthisis), що означає виснаження.
У древніх руських літописах теж згадується ця хвороба
— запалення регіонарних лімфатичних вузлів, яке лікували хірургічним методом та припіканням. Так, зокрема, лікували князя Київського Святослава Ярославича
у 1076 році.
Попри значне поширення туберкульозу у Середні віки, вчені здебільшого користувалися трактатами
давньогрецьких мудреців, а твори Гіппократа і Галена
вважали непогрішними. Лише у XVI столітті венеціанець
Джироламо Фракасторо стверджував, що туберкульоз
заразний і його переносить якесь «насіння».
1678 року Голландський лікар Франциск Сильвій
описав туберкульозний горбик у легенях померлого і
назвав його tuberculum. Проте він вважав, що це змінений лімфатичний вузол.
1689 року англійський лікар Річард Мортон опублікував свій трактат під назвою «Фтизіологія, або Трактат про сухоти», де виклав подібні припущення. Звідси
й пішло «фтизіатрія, фтизіатр». Лише 1793 року також
англієць Бейлі довів, що ті горбики — не змінені лімфа-
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тичні вузли, а специфічні утворення, характерні тільки
для туберкульозу, які можуть зливатися і розпадатися.
1882 року німецький бактеріолог Роберт Кох у Берліні довів інфекційну природу туберкульозу та розробив
спеціальний метод визначення захворювання. Мікобактерія туберкульозу отримала свою назву — паличка
Коха.
1887 року відкрито перший протитуберкульозний
диспансер, де проводили не тільки лікування, а й спостереження та соціальну підтримку хворих. Активне
лікування вперше запропонував італійський медик Фораліні — створення відносного спокою хворому органові і зближення країв рани, тобто загальне стаціонарне
лікування.
Величезну роль у діагностиці туберкульозу відіграло відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном у
1895 році Х-променів, що дало можливість виявляти
найменші зміни у легенях. Далі основним досягненням
у боротьбі з туберкульозом стало відкриття французькими вченими Альбертом Кальметом і Камілем Гереном
у 1919 році протитуберкульозної вакцини, названої на їх
честь — БЦЖ (BCG — Bacilles Calmette, Geurin). Перше
щеплення здійснили 1921 року, а в 1925 році вакцина
була передана в Радянський Союз.
Масово виявлення туберкульозу стало можливим
після запровадження флюорографічного обстеження,
яке вперше застосували 1924 року в місті Арбе, Бразилія.
Довготривалі пошуки ліків проти туберкульозу не
давали ніяких результатів аж до 1943-го, коли Зельман
Ваксман (американський мікробіолог, народжений в
Україні) отримав антибіотик стрептоміцин, за що став
лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини.
Іншим значним вітчизняним фтизіатром був Олександр
Рабухін.
До 1966 року стали застосовуватися й інші протитуберкульозні препарати, найефективінший з них — ізоніазид. Значно полегшило долю хворих використання
хіміотерапії.
Вивчення туберкульозу триває і на сучасному етапі,
йдуть пошуки нових шляхів подолання захворювання.
У лікуванні туберкульозу найголовніше — чітке дотримання всіх рекомендацій лікаря. Неправильне (нерегулярний або неповний прийом препаратів, раннє
припинення лікування) й несвоєчасне лікування приносить більше шкоди, ніж користі, оскільки перетворює
легковиліковну форму хвороби на важковиліковний
стійкий до лікарських препаратів туберкульоз.
У сучасних умовах туберкульоз справді цілком і повністю виліковний — за умови раннього виявлення та
суворого дотримання приписів лікарів. У часи, коли

не було протитуберкульозних препаратів, сухоти лікували посиленим харчуванням і кліматом (в Україні — це
Південний берег Криму). Виживали тільки ті, у кого захисні сили організму змогли «мобілізувати» себе і справитися з туберкульозною інфекцією.
Ствердження, що заможні, благополучні люди, які
добре харчуються і задоволені собою, не хворіють
на туберкульоз — міф. Свідоцтво тому — численні випадки захворювання в елітних столичних колах, а також
довгий список знаменитостей, що в різний час хворіли
на туберкульоз.
Паличка Коха не розрізняє соціального статусу і
з однаковою ефективністю заражає бідних і багатих.
Високий темп життя, інформаційний пресинг, постійний «брак часу», а отже, нерегулярне і незбалансоване
харчування — це все стресові моменти, які призводять
до зниження захисних сил організму і сприяють розвитку захворювання.
Ось неповний перелік відомих письменників і поетів, які хворіли на цей недуг — Михайло Коцюбинський,
Степан Руданський, Максим Горький, Джордж Байрон,
Шолом Алейхем, Ілля Ільф, Олександр Грін, Віссаріон
Бєлінський, Микола Добролюбов, Борис Грінченко, Федір Достоєвський, Антон Чехов, Роберт Стівенсон, Шандор Петефі, Енн Бронте, Анна Ахматова, Алан Сіллітоу,
Франц Кафка, Олександр Бєляєв, Дмитро Мамін-Сибіряк, Альберто Моравіа, Фрідріх Шиллер, Олександр
Купрін, Василь Гроссман; композитори і музиканти —
Фредерік Шопен, Нікола Паганіні, Йозеф Гайдн, Карл
фон Вебер, Ігор Стравінський, Олександр Варламов;
актори — Вів’єн Лі, Сара Бернар; філософи — Бенедикт
Спіноза, Альбер Камю; художник Ісаак Левітан, вчений
Володимир Вернадський та багато інших.
Складне соціально-економічне становище України,
безробіття, велика кількість людей, які не можуть повноцінно харчуватися, стреси, соціальна невлаштованість — все це істотно підвищує ризик зараження і розвитку туберкульозу.
Краще запобігти захворюванню, ніж розпочинати
його лікування. І величезне прохання: не вишукуйте матеріали про самолікування чи відмову від лікування туберкульозу. Кращий консультант — лікар, а не сумнівні
поради.
Наукою та будь-якими практичними й статистичними засобами не доведена роль ефективності в лікуванні
туберкульозу борсучого жиру, собачого м’яса, прополіса. Зовсім інша справа — комбінування основного лікування з фізіо- та фітотерапією (наприклад, фіалка —
знімає кашель, покращує дихання).
Не той хворіє, хто не ходить по лікарнях, а той, хто не
береже свого здоров’я. Бувайте та не кашляйте!

Людина

Вишгород
14 вересня день народження
відзначив заступник
Вишгородського міського голови
Леонід ЗОРЕНКО
Шановний Леоніде Володимировичу!
Прийміть наші найщиріші побажання міцного
здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Нехай
у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у
серці — доброта, а у справах — мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до
Вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу,
вірних і надійних друзів!
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк,
міськрада, виконавчий комітет,
редакція газети «Вишгород»

ДПІ інформує

22 вересня

Фестивалі

Тиждень «Молодості»
починає «Шкурник»
Із 20 по 28 жовтня у Києві пройде 42-й міжнародний
кінофестиваль «Молодість». Замовлення на участь у
ньому подали режисери 1250 фільмів із 90 країн — рекордна кількість за всі роки. Але демонструватимуть
лише гідні стрічки, що відбирають фахівці. Поки визначились із 7-ма фільмами на головну нагороду.
Розпочнеться фестиваль показом забороненого українського фільму «Шкурник». Його було знято 1927 року у
жанрі комедії, що викликало чимало питань та нарікань у
цензури. Радянська влада побачила у фільмі карикатуру на
себе.
Фільм німий, тому на відкритті «Молодості» у Національній опері України він демонструватиметься у супроводі оркестру.

Враження від Нормандії
«Нормандія у живопису». Виставка 60 робіт
Моне, Ренуара, Війона, Буден, Жеріко, Курбе,
Коро та інших художників — подарунок Франції
до 20-річчя дипломатичних відносин з Україною.
Побачити цю мальовничу місцину XX- початку XIX
ст. — узбережжя, сільські куточки, зелені пасовища, маленькі готелі і кафе — можна до 28 жовтня за
адресою м. Київ, вул. Грушевського, 6.
Національний художній музей України відкрито:
середа-четвер — з 10 до 17-ї,
у п’ятницю — з 12 до 19-ї,
у суботу, — з 11 до 18-ї години.
Неділя — вихідний.
Ціна квитка — 20 грн, для студентів — 5 грн, школярів і пенсіонерів — 2 грн.

У житті все буває
Ольга ДУМАНСЬКА
У Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943
році» на семінарі — практикумі
завідувачів шкільних музеїв та
керівники краєзнавчих гуртків
ознайомилися з положенням та
умовами конкурсу юних екскурсоводів музеїв при навчальних
закладах.
е — спільний проект музею
та Вишгородського районного Центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді
«Дивосвіт». Заступник директора
музею Тамара Сокол та заступник
директора ЦТ «Дивосвіт» Наталія
Сахарова розповіли, що він ґрунтуватиметься на експонатах музею.
Та конкурсанти можуть не обмежуватись лише цими експозиціями,
а використовувати у своїх виступах
матеріал, який додатково розкопають в архівах, в Інтернеті або з
розповідей учасників бойових дій.
Таким чином індивідуальну «екскурсію в минуле» зроблять набагато
цікавішою.
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У Вишгородській РДА відбувся кущовий семінар за участю керівників та провідних фахівців ДПС у Київській області
та філії ДП «Інформаційно-видавничий
центр ДПС України» на тему: «Актуальні
питання та зміни до Податкового Кодексу України».
семінарі взяли участь приватні підприємці та представники організацій Вишгородщини, платники
податків Іванківського, Бородянського, Ірпінського та Києво-Святошинського районів.
Відкрила семінар Катерина Овчарова —
начальник відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПСу Київській області.
Заступник начальника управління оподаткування юридичних осіб Мар’яна Богоділова визначила основні зміни у сплаті податку на додану вартість — обов’язкову та
добровільну реєстрацію платником ПДВ,
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нововведення з відшкодування ПДВ, порядок оподаткування при ввезенні товарів та
про виключення норм закону щодо нульової
ставки податків тощо.
Катерина Овчарова звернула увагу на
узагальнюючі податкові консультації, що
стосуються багатьох норм Податкового кодексу, а також на актуальність використання
у роботі інформації Єдиної бази податкових
знань Державної податкової служби України.
Не залишились поза увагою зміни в оподаткуванні фізичних осіб. Про спрощену
систему оподаткування, необхідність подання декларацій про майновий стан та доходи,
отримання податкової соціальної пільги та
недопущення отримання зарплати «у конвертах» говорила начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПС у Київській
області Надія Гуляща.
Працівники податкової служби відповіли
на всі запитання, що цікавили платників податків. Ще довго не розходилися учасники
семінару, які були задоволені проведеним
заходом та висловили думку про подальшу
співпрацю з податковою службою.
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Столиця — поряд

Про зміни в оподаткуванні

Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач сектору взаємодії із ЗМІ
та громадськістю
ДПІ у Вишгородському районі
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

2012 року

Конкурс відбуватиметься як одна
велика тематична екскурсія: «Визволення Києва у 1943 році».
На першому етапі учні розповідатимуть про музейні експонати
від початку музейної єкспозиції до
кінця, а журі оцінить їх знання відповідними балами. Кожний виступ
обмежений — не більше 10 хвилин.
У цей час потрібно встигнути розповісти усе, що відомо конкурсанту
про обраний об’єкт, і відповісти на
запитання, якщо вони виникнуть у
членів журі.
У другому етапі — бліц-викторина
з історії Київської визвольної операції та Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.»
Окрім 1, 2 та 3 місць, відзначатимуться учасники в номінаціях «найемоціональніший екскурсовод», «за
додаткове розслідування», «повне
інформаційне заповнення».
Запрошуються учні старших класів Вишгорода та району до участі
у конкурсі екскурсоводів. Спробуйте себе у цій ролі, яка можливо далі
стане вашою професією. У житті все
буває.

Слухачі семінару біля експохиції музею

Мистецький Арсенал

Лабораторія для
справжніх винахідників
За підтримки Міносвітнаукмолспорту України, Уповноваженого Президента України з прав
дитини, Національної ради з питань телебачення
і радіомовлення Мистецький Арсенал (м. Київ,
вул. Лаврська, 12; тел: +38 (044) 288 51 40;
докладніша інформація: bf.arsenal@ukr.net;
(067) 659 3369) презентує унікальний освітній
проект SPARK! LAB – для дітей (від трьох років) та
підлітків, а також родин.
24-30 вересня — візуальне мистецтво
Через гру — до творчості та винахідницької
діяльності. Інформація про винаходи та інновації
України та світу, майстер-класи, лекції та зустрічі,
наукові дослідження та експерименти. Експозиція
творів відомих українських художників.
Вхід безкоштовний:
понеділок – неділя: 11:00 – 20:00,
для групових відвідувань (від 15 осіб, шкільні
класи) — понеділок - п’ятниця: 11:00 – 15:00
(тел.: (044) 288-51-53, (067) 659-33-69).

Music Box Kyiv Outpost
За підтримки Посольства США в Україні та New Orleans Airlift,
у співпраці з українськими звукохудожниками і музикантами
IvanovDown і Дмитром Ніколаєнком — Music Box, Kyiv Outpost
— міжкультурний проект, винахідлива пригода, мета якої – «населити» музикою конструкцію, схожу на будинок, яка зроблена з
матеріалів, віднайдених у Києві.
Численні оригінальні і нестандартні інструменти. Можливість
створювати музику новим способом за допомогою різних структурних елементів. Джаз, фольк, рок та електронна музика. Майстер-класи для дітей і джемсейшени:
25 вересня – 12:00-13:00,
26 вересня – 13:00-14:00,
27 вересня – 18:00-20:00,
29 вересня – 14:00-15:00,
30 вересня – 13:00-14:00.
Вхід вільний! Телефони для довідок: +38 044 288 51 40,
+38 050 443 07 02
Запис на події та майстер-класи для дітей:
project@artarsenal.gov.ua.
Контакти для ЗМІ: 044 288-52-26,
pressa@artarsenal.in.ua
www.artarsenal.gov.ua

Великий скульптурний
салон’2012
Осінній сезон у Мистецькому Арсеналі
відкрив найбільший в Україні арт-форум, присвячений мистецтву пластики, який різнобічно відображає процеси, що відбуваються в
сучасній українській скульптурі (твори понад
60 провідних українських майстрів), а також
знайомить аудиторію з творами всесвітньовідомих митців, чиї імена вже увійшли в історію
мистецтва.
До 29 вересня без вихідних — з 11:00
до 20:00. Вартість квитка — 50 грн; пільговий
(пенсіонерам, студентам, учням) — 20 грн; діти
до 12 років, музейні працівники, члени Спілки художників, військовослужбовці строкової
служби, інваліди 1, 2 груп (за наявності посвідчення) — безкоштовно.
Вартість екскурсійної путівки — 200 грн.
Змовити екскурсію можна за тел.: (067)
659-33-69 (vika-boyko@ukr.net). У суботу та
неділю о 17:30 екскурсія — безкоштовно.
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Циклокросворд по-вишгородськи

Посадіть грушу! Краще – дві

Дім. Сад. Город
Шановні садівники-дачники! Не
пропустіть сприятливий час для садіння плодових дерев!
Груша – чудове плодове дерево. Вона
більша за яблуню, з трохи дрібнішим листям, менше потребує обрізування, цвіте
гарно, щороку плодоносить. Звичайно,
таку красуню бажано мати у своєму саду.
Однак дачники помилково вважають, що
рослині із закритою кореневою системою
(у контейнері), що реалізують плодорозсадники, потрібна неглибока яма. Такі ями
прийнятні для плодових дерев із слабким
чи карликовим підвоєм. Для сильнорослого дерева потрібна велика і зручна яма —
тоді й урожай буде відповідний.

Рецепти читачів

Для будь-якої груші, окрім карликової, копають ями більшого розміру, ніж
для яблуні. Приблизно метр діаметром і
стільки ж – у глибину. Груша обов’язково
формує стрижньовий корінь, якщо їй нададуть таку можливість. У центрі ями пробуріть садовим буром лунку 50 х 80 см
(діаметром не менше 20 см) і заповніть її
плодючим грунтом. Це — 5-6 відер піску,
4-5 відер торфу, 5-10 відер перегною або
гною. Додайте 1 кг кісткового борошна,
600 г комплексних мінеральних добрив.
Все ретельно перемішайте із землею з
ями та засипайте. Кислотність грунту бажана: р114,5 і до р116.
Саджайте охайно, не заглиблюйте кореневу шийку. Прив’яжіть до кілочка. Ретельно полийте. Грунт має осісти й ущільнитися.
Груша — самобезплідна рослина. Для
гарного врожаю треба саджати дві, бажано
— одного терміну цвітіння для перехресного запилення. Однак у любительському
садівництві сьогодні продають «багатоповерхові» дерева — на одному штамбі
прищеплено кілька сортів. Саджаєте одне
дерево, а отримуєте цілий грушевий сад.
Краще за все посадити грушу сорту «Лада»
з яскраво вираженою самоплідністю. Але
не одну, а дві. Не пожалкуєте!

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

Слова з восьми літер вписувати зліва направо навколо номера слова,
починаючи з клітини, відміченої штрихом.
1. Гора в Києві. 2. «…криниця» — озеро з водою, що не газується. 3. Річка в
басейні Дніпра. 4. Французький історик. 5. – Заохочування так само потрібне
геніальному письменникові, як потрібна … для смичка віртуоза. (К. Прутков.) 6.
Край у Західній Україні. 7. … не дурний, але інших робить дурними. 8. Князь
Суздальський, син Юрія Довгорукого. 9. Слов’янські племена, яких раніше називали дулібами. 10. Американець, який у 1985 році пройшов 50 американських
штатів. 11. Систематизовані зібрання однорідних предметів, що мають історичний інтерес. 12. «Духмяна вода» з Кельна» (ФРН). 13. Зарозумілий базіка. 14.
Доросла дочка (заст.). 15. Місто на Донбасі. 16. Бразильське місто — світова
столиця кави. 17. Київська область. 18. Збираючись разом, … слухають, а жінки
оглядають. 19. Річка, притока Дніпра. 20. Скандинавська країна. 21. — … обдаровані незрівнянним гумором. (В. Бєлінський.) 22. Село на Поділлі, колишнє
укріплене городище кимерійців. 23. «Я не знаю, хто був мій дід, мене більше цікавить, ким буде мій онук». (Автор.) 24. Місто на Полтавщині. 25. Індонезійська
рослина з квіткою-гулівером. 26. Колишня грецька колонія в Криму. 27. Місто в
США з рекордом регулярного дощу. 28. Митрополит Київський (осідок у Москві)
1384-1385 років. 29. Назва річки і острова при Дніпрі. 30. Пастор, який у 1581
році писав, що в Україні при всіх церквах були школи. 31. Прояв духовної культури народу. 32. Організми, здатні виживати у розчинах з великим осмотичним
тиском. 33. Паломник. 34. Риба, яка видає мелодійні звуки. 35. Одиниця активності радіоактивного нукліду. 36. Муха з дочкою прогулюються по лисій голові:
«Коли я була у твоєму віці, тут була тільки …» .

Врятуймо дівчинку!

Допоможіть Катрусі здолати недугу
Дворічній дівчинці – Катрусі Терещенко із с. Нижча Дубечня Вишгородського району лікарі поставили невтішний діагноз – нейробластома (злоякісна пухлина).
На лікування дитини потрібна сума, якої її родина не має.
Велика подяка працівникам Вишгородської міської, районної ради та
райдержадміністрації, які буквально за кілька годин зібрали понад чотири
тисячі гривень, вкрай необхідних 20 вересня маленькій Тетянці на дорогий
препарат.
Не будьмо байдужими до чужої біди. Дівчинку можна врятувати.
***
Одержувач: Приватбанк
Найменування банку: ПАТ КБ «Приватбанк»
Номер рахунку: 29244825509100
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 14360570
Одержувач (ПІБ: Терещенко Ірина Олександрівна; ІПН: 3100919727).
Номер картки одержувача: 4405885827895217.
До хвороби...

...і нині

скласти у посудину (емальовану чи скляну) шарами. На кожен шар — цибулю і зелень.
Залити
маринадом.
Покласти
дерев’яну дощечку і поставити під гніт
(пресом може слугувати цеглина, загорнута у целофан чи полотно). Через добу
— готова чудова, не дуже гостра закуска
до картоплі чи м’яса.

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

(в газеті друкується не
більше 7 слів)

На дозвіллі

Склав Борис РУДЕНКО

Баклажани за добу

2 кг спілих баклажанів помити, почистити плодоніжки та порізати широкими кільцями. Варити 15 хв. Охолодити.
Зварити маринад: по склянці води,
олії та оцту змішати із трьома ст. л. цукру та столовою ложкою солі. Як охолоне, видавити у маринад голівку часнику.
Нарізати кільцями 2-3 цибулини, покришити кріп і петрушку. Баклажани
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