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Виходить з 4 листопада 1995 року
Місто детально розпланують
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Колиска громади
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Мої роки — моє багатство
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Побратимство

ФОТО — альбом «Дни городов-побратимов. 22-23.09.2012, г. Белгород»

Віктор Решетняк:
«Бєлгород зачарував чистотою і квітами»

Вечірній Бєлгород сяє вогнями

Минулого тижня на заа-Фішка
прошення мера Бєлгорода
це російське місто відвідала вишгородська делегація — у рамках Дня міст13-14 жовтня 2012 року у Вишгороді — ІV Фестиваль-конпобратимів. Враженнями
курс «Вишгородська Покрова»: пісні етнічного регіону, духовні
від поїздки на прохання
піснеспіви, історичні (періоду національно-визвольних змагань) та
редакції поділився міський народні обрядові пісні.
голова Віктор Решетняк.
Організатори: Вишгородська міська рада, громада Собору

Чекаємо на бойків, поліщуків,
наддніпрянців, кримчан…

На Алеї дружби саджають красуні-ялинки глава Бєлгородської міської адміністрації Сергій Боженов, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк та його заступник Леонід Зоренко

а-Фішка

Молоді
душею
Вишгородська міська
рада ветеранів запрошує
на
концерт
хору
«Ветеран», приурочений
Дню людей похилого віку.
1 жовтня об 11:00 — у
БК «Енергетик» (просп.
І. Мазепи, 9).
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А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ «Вишгород»?
Шановні читачі! 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.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Вишгородської Богородиці (УГКЦ), міський центр творчості «Джерело», Вишгородський міський хор «Коралі».
Голова журі — заслужена діячка мистецтв, режисер-постановник літературно-музичних вистав Софія Майданська.
Програма:
13 жовтня (субота) – КОНКУРСНИЙ ДЕНЬ
Собор Вишгородської Богородиці УГКЦ (вул. Старосільська, 9)
10:00 – 10:15 — молебень до Богородиці;
10:15 – 10:45 — відкриття фестивалю;
11:00 – 13:00 — виступи учасників у номінації «Академічний спів»;
13:00 – 13:50 — перерва, пригощання козацьким кулішем;
14:00 – 15:45 — виступи учасників у номінації «Народний спів»;
16:30 – 17:30 — нагородження та виступи переможців.
14 жовтня (неділя) — СОЦІАЛЬНИЙ ДЕНЬ
11:00 – 12:00 — виступи учасників фестивалю у храмах міста
Вишгорода (Церква свв. Бориса і Гліба, Церква св. Володимира,
Собор Вишгородської Богородиці, Церква Бога Живого);
12:30 — заключна зустріч у Соборі Вишгородської Богородиці.

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

2012 року

Коротко про різне

Кредит на житло
Кредит на житло під 3% річних пропонує урядова
житлова програма «Оренда з правом викупу». Згідно
з нею, квартири надаватимуться без першого внеску, під 3% річних. Український уряд планує викупляти довгобуди, фінансувати завершення робіт і після
цього здавати квартири в оренду.

Супутники-контролери
Начальник Головного управління з питань благоустрою Сергій Садовий запропонував нову схему,
згідно з якою у Києві діятимуть 103 сектори, орієнтовні на ЖЕКи. За кожним буде закріплений інспектор і телефон з GPS, аби бачити, хто і як працює.
Голова київської адміністрації Олександр Попов підтримав цю ідею, але запропонував сплачувати спочатку зарплату так, щоб вона залежала від обсягу виконаних робіт.
Глобальна система супутникової навігації, розроблена американськими вченими, сьогодні активно використовується з мирною метою. Постійний
зв’язок із супутником дозволяє будь-якого моменту
визначити точне місцерозташування об’екту і швидкість його пересування.

Тару — під заборону
В уряді України допрацювали законопроект про
заборону з 2014 року виробництва і розповсюдження полімерних пакетів об’ємом до 20 літрів. Виробники та торгівельники орієнтуватимуться на паперові та біологічні пакети. Законопроект — частина
державної стратегії з покращення охорони довкілля,
у рамках якої запропоновано заборону на виробництво і продаж побутової хімії з фосфатами.
У Китаї, окремих штатах США і Канади, у Франції
й Італії повністю заборонено виробництво і використання поліетиленової тари.

румунською та угорською мовами. Зареєстрований
відповідний наказ міністерства «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році».

вересня не платять гроші за отримання національної візи.
Для туристів вона коштує 20 євро. Минулого року українці
отримали понад 200 тисяч пільгових віз. Аналогічні угоди
про відміну національних віз Україна уклала з Латвією, Литвою та Словаччиною.

До тюрми — «за наклеп»

Під захистом Пресвятої Богородиці

Парламент у першому читанні прийняв законопроект про кримінальну відповідальність за наклеп,
образу і брехню, що трактується як злочин проти
свободи, честі і гідності людини. Покарання за порушення закону — від 8,5 до 17 тис. грн або виправні
роботи до 1 року. За брехню у ЗМІ — штраф від 17
до 25,5 тис. грн або виправні роботи до 2-х років, або
арешт від 3-х до 6-ти місяців. За образу — штраф
8,5 тис. грн, За наклеп із звинувачуванням людини у
здійсненні тяжкого або особливо тяжкого злочину —
штраф від 25,5 до 42,5 тис. грн або виправні роботи
на термін від 6-ти до 8-ми місяців. Образа у публічному виступі або ЗМІ обійдеться у 8,5 — 17 тис. грн або
виправними роботами на термін до 1 року.

На прохання Блаженнішого митрополита Володимира
і за благословенням патріарха Ієрусалимського Феофіла
ІІІ в Україну доставлена плащаниця Пресвятої Богородиці.
У Києво-Печерській лаврі вона пробула до 24 вересня. Зараз святиня «мандрує» Україною, а 14 жовтня (тільки один
день) її можна побачити у Спасо-Преображенському соборі
Києва.
За легендами, святиня зцілює від невиліковних хвороб.
У Єрусалимі вона зберігається у Малій Гефсиманії — напроти входу до Гробу Господнього.

У жовтні застерігайтесь кору
Державна санітарно-епідеміологічна служба прогнозує ріст захворювання на кір з жовтня ц. р. Із січня
по серпень зареєстровано 11 883 випадки, а прогнозується 18 тисяч.
Вперше за останні п’ять років зафіксований летальний результат внаслідок кору у Львівській області. Ріст захворюваності відбувається циклічно, раз
на п’ять років, і зараз він спостерігається в Україні і
Європі.
Всі регіони країни отримали вакцини в достатній
кількості, але в Києві охочих прищепитися проти кору
дуже багато — вакцини не встигають завозити.

Наші — в Греції

Курс гривні на наступний рік

Цього року грибів уродилося втричі більше, ніж
попереднього — повідомили у Державному агентстві
лісових ресурсів. Це пов’язано з теплою погодою і
дощами у серпні. Із свого боку, Міністерство охорони
здоров’я України попереджає, що неїстівними грибами у цьому сезоні отруїлось 48 українців, п’ятеро
з них померли. Минулого року статистика була ще
гіршою: отруїлось 222 і померло 23 особи.
У Вишгороді «швидка допомога» зареєструвала
всього два отруєння. Грибоїди живі.

Тести перекладуть
регіональними мовами
Міністерство освіти України планує перевести
тести з історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики і хімії кримсько-татарською, молдавською, польською, російською,

За ініціативи голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка на грецькому острові Крит цього літа відпочили півтисячі талановитих дітей Київщини. 17
вересня до Греції вирушили ще 152 школяри — переможці обласних та всеукраїнських олімпіад, творчих
конкурсів, спортивних змагань.

Із Броварів до Києва тролейбусом
Відкриття такого сполучення обійдеться державі
в 530 млн грн. Протяжність лінії — майже 38 км, будівництво розраховане на 2,5 року. Кабмін затвердив проект тролейбусної лінії між столицею та Броварами.

Смілива Ліза
Четвертокласниця Ліза Павленко з Ірпеня, ризикуючи життям, витягла з води потопаючу семирічну
дівчинку. У фіналі Всеукраїнської акції «Герой-рятівник року» , що проводить Міністерство надзвичайних
ситуацій України, вона стала лауреатом.

Польща стала доступнішою
Українці, які їдуть на роботу чи навчання у Польщу на термін понад 3 місяці, але не більше року, з 15

Формування дільничних комісій
Вибори-2012

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

21 вересня розпочалось формування дільничних
виборчих комісій на 96-му окрузі, який обіймає Бородянський, Вишгородський, Іванківський і Поліський райони, а також міста Буча та Славутич.
еребкування щодо включення кандидатур
від політичних партій та кандидатів у народні депутати до складу дільничних виборчих
комісій відбувалося впродовж шести з половиною годин
у приміщенні окружної виборчої комісії одномандатного
виборчого округу № 96 за адресою: м. Вишгород, просп.
І. Мазепи, 9 (другий поверх РБК «Енергетик»). Присутні
спостерігачі від політичних партій та національних і місцевих ЗМІ порушень не зафіксували. У роботі окружної
комісії взяли участь 18 представників різних прошарків
населення.

Ж

Жеребкування проводить голова окружної
комісії Лариса Крадожон

Спільними зусиллями проти
фінансових злочинів
Триває співпраця української податкової міліції з фінансовими і податковими поліціями країн світу. Про створення
міжнародної системи обміну інформацією щодо податкових
злочинів ішлося 20-21 вересня в Одесі на XIV засіданні Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових)
розслідувань держав-учасниць СНД та міжнародної конференції на тему «Спільні зусилля компетентних органів країн
Східної та Західної Європи в боротьбі з фінансовими (податковими) злочинами».
Податкова міліція Київської області активно співпрацює з Інтерполом Російської Федерації. Вони разом протистояли економічній злочинності. Громадянин України Б. створив на території
України організовану групу, діяльність якої призвела до втрат бюджету у вигляді несплати податків у розмірі більше 400 млн грн,
після чого — щоб уникнути покарання за скоєний злочин — виїхав
до Російської Федерації, де намагався отримати статус біженця.
Верховний Суд Російської Федерації йому відмовив і ухвалив
— передати гр. Б. українському правосуддю.

Відбір суб’єктів оціночної діяльності,
які залучатимуться до незалежного
оцінювання об’єктів комунальної
власності для передачі їх в оренду

Крейда замість згущонки

Гриби під кожним кущем

ДПІ інформує

Оголошено конкурс

Середній курс гривні до долара у 2013 році
Прем’єр-міністр України Микола Азаров прогнозує
на рівні 8,11-8,2. Такий же курсовий орієнтир міститься у проспекті емісії єврооблігацій.

Із 10 банок у магазинах 6-8 — підроблені (вміст
яких і не нагадує про молоко). Частіше за все його
замінюють пальмовим маслом, титановими білилами і крейдою, хімічними сполуками, які заборонено
вживати дітям до семи років. Про це повідомили фахівці Центру незалежних експертиз. Отже, якщо дуже
захочеться згущонки, краще зваріть молоко з цукром
— те, з чого виготовляється справжній продукт.

Вишгород

Балансоутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
Об’єкти — за адресою: вул. Б. Хмельницького, 7:
1. Нежитлове приміщення (підвал) площею 46,00 кв. м.
2. Нежитлове приміщення (підвал) площею 40,00 кв. м.
3. Нежитлове приміщення (підвал) площею 106,00 кв. м.
4. Нежитлове приміщення (підвал) площею 160,00 кв. м.
5. Нежитлове приміщення (підвал) площею 25,3 кв. м.
Конкурс відбудеться 15 жовтня 2012 року о 10:00 за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67. Телефон для довідок:
(04596) 26-589.
Конкурсну пропозицію претендент надає до 9 жовтня 2012
року у запечатаному конверті. Вона має містити пропозицію щодо
вартості виконання робіт, калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів,
що підтверджують кваліфікацію.

Вишгородська міська рада оголошує
Конкурс на право укладання
договору оренди нерухомого майна
Назва і місцезнаходження балансоутримувача:
КПЖ і КГ, адреса: 07300, м. Вишгород, вул. Кургузова, 9
Місцезнаходження об’єктів та їх характеристики:
нежитлове приміщення (1-й поверх) загальною площею 14,5 кв.
м, що на вул. Кургузова, буд. 9-а у м. Вишгороді;
функціональне використання об’єкта — розміщення офісу;
початковий розмір орендної плати в місяць (з урахуванням індексів інфляції) складає 570 (п’ятсот сімдесят) грн 22 коп., без урахування ПДВ, базовий місяць — червень 2012 року.
Умови конкурсу:
косметичний ремонт орендованого приміщення та благоустрій прилеглої території об’єкту; дотримання санітарно-екологічних норм, протипожежних норм експлуатації, правил охорони
праці; приміщення здаються в оренду без права викупу; неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору
невід’ємного поліпшення орендованого майна; забезпечення страхування об’єкта оренди на користь орендодавця; заборона передачі об’єкта оренди у суборенду; термін оренди до п’яти років.
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми орендної плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує
витрати за експертну оцінку об’єкта оренди.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6 днів до його
початку.
Конкурс відбудеться 30 жовтня 2012 року о 10:00 за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, буд. 1, кімната № 67.
По довідки та більш докладну інформацію щодо конкурсу звертайтесь до адміністратора міської ради за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, буд. 1, ІІІ поверх, кімната № 63-б.
Телефон: (04596) 26-589.

Наше місто

Вишгород

29 вересня

П’ятнадцята сесія VІ скликання
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Виконавча служба

За рішенням
суду

Про розроблення детальних планів територій
З метою подальшого розвитку та конкретизації положень Генерального плану міста
Вишгорода, забезпечення комплексного використання території, керуючись ст. 19 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. З метою впорядкування територій для
містобудівних потреб, визначення принципів
планування – просторової організації забудови, червоних ліній та ліній регулювання забудови, функціонального призначення, режиму
та параметрів забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподілу територій згідно з
будівельними нормами, державними стандартами і правилами, потреби у підприємствах і
закладах обслуговування населення, місця їх
розташування — розробити детальні плани
територій, передбачивши їх розвиток у межах
міста Вишгорода:
— вул. Шкільна;
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— стара промислова зона на вул. Набережній;
— нове кладовище на вул. Новопромисловій.
2. При розробці детальних планів територій передбачити:
— інвентаризацію раніше наданих в установленому порядку земельних ділянок, уточнення їх меж, а також інших наявних об’єктів,
впорядкування подальшого використання цієї
території, її забудови;
— збереження наявних та розвиток нових лісопосадок захисного та паркового типу,
прибережних смуг водоохоронних зон, проведення комплексного благоустрою територій;
— розвиток системи та поліпшення стану
доріг, транспортного обслуговування пасажирів, а також мереж електро-, газо-, водопостачання, інших інженерних мереж;
— забезпечення збирання та видалення
побутових та інших відходів, розвитку локальних систем водовідведення, очищення по-

бутових стоків, посилення інших екологічних
вимог;
— забезпечення умов для розміщення на
цій території об’єктів соціальної сфери, житлової та громадської забудови.
3. Доручити Вишгородському міському
голові укласти договір з суб’єктом господарювання, який має ліцензію на виконання
детальних планів територій. Фінансово-бухгалтерському відділу виконавчого комітету
міськради передбачити фінансування вказаних робіт за рахунок коштів вишгородського
міського бюджету.
4. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійну комісію Вишгородської
міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та на постійну комісію
Вишгородської міської ради з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та
зв’язку.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Відділ державної виконавчої служби (ВДВС) Вишгородського районного
управління юстиції (РУЮ) повідомляє,
що 2.10.2012 р. о 10-й годині проводитиметься примусове виконання виконавчого листа № 2-1497/2011 від
29.11.2011 р. Вишгородського районного суду: звільнити АКСЬОНОВИМ
Геннадієм Миколайовичем самовільно зайняту земельну ділянку площею
0,01 га на перехресті автотраси КиївВишгород-Димер шляхом знесення
споруди-кафе швидкого харчування
за рахунок Вишгородської міської
ради Київської області.
ВДВС Вишгородського РУЮ зобов’язує
Г. М. Аксьонова бути присутнім при вчиненні виконавчих дій, у разі його відсутності виконавчі дії проводитимуться без нього.
В. о. начальника ВДВС
А. В. КУЧЕР

Віктор Решетняк: «Бєлгород зачарував чистотою і квітами»
Розмовляв Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
ФОТО — альбом «Дни городов-побратимов.

22-23.09.2012, г. Белгород»
— Вікторе Олександровичу, наші
зв’язки з бєлгородцями розвиваються
дуже динамічно. Чим це викликано?
— З російськими побратимами нас єднає схожість поглядів щодо розвитку міст.
Сьогодні Бєлгород — це не лише крупний
промисловий, науковий і культурний центр,
а й надзвичайно чисте, затишне місто з високою якістю життя населення. Таким він
став завдяки тому, що влада головним пріоритетом розвитку Бєлгорода вважає ЛЮДИНУ. Це нам дуже імпонує.
— Чим запам’яталося свято?
— До Бєлгорода з’їхалися делегації зі
споріднених міст: Херне (Німеччина), Ополе
(Польща), Прилук, Луганська, Харкова, Вишгорода (Україна) та Орла (Росія). Бєлгородці
на чолі із заступником мера Олександром
Бондарьовим зустрічали нас хлібом-сіллю
на кордоні. Мені було приємно, що Олександр Анатолійович — мій колега-хірург і до
того ж — доктор медичних наук. Дуже тепло і
сердечно делегацію привітали у мерії.
— Глава міської адміністрації Боженов – відома постать у Росії, щиро відданий Бєлгороду, і його як особистість і
чудового організатора шанує Президент
Росії Володимир Путін.
— Так, Сергія Анатолійовича Боженова
поважає 350-тисячний Бєлгород. І є за що.
Фактично він вивів місто у п’ятірку кращих
полісів Росії. Бєлгород визнано найбільш
благоустроєним містом Російської Феде-

Лист у номер

Спасибі
за хорошу
роботу
Будинковий комітет
Від мешканців нашого
будинку (просп. Т. Шевченка, 9) висловлюємо
щиру подяку народному
меру Віктору Олександровичу Решетняку, депутату міської ради Віктору
Вікторовичу Шубці, ТОВ
«Житлошляхбуд» (його керівнику Олексію Івановичу
Білому і всім робітникам
цієї організації) за сумлінну, наполегливу працю
з благоустрою території
біля нашого будинку.
Ми всі у захваті від
такої прекрасної роботи.
Біля будинку нарешті заасфальтували всі доріжки,
тротуари, майданчик для
стоянки автомобілів, дорогу біля будинку, зробили
східці і замінили старі бордюри на нові. Щиро дякуємо всім за таку красу!

делегації міст-побратимів Бєлгорода крокують містом, що потопає у
квітах. НА ФОТО: перший зліва — Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк, перший справа — глава Бєлгородської міської адміністрації
Сергій Боженов

Побратимство

рації, він має титул «Міста добра і благополуччя». У нас була змога пересвідчитися
у цьому на власні очі. Боженов посадив усі
делегації в автобус і особисто провів екскурсію містом.
— Що найбільше Вас вразило?
— Чистота. Навіть звиклі до порядку німці відзначили цей факт. Але ми не бачили на
вулицях міста двірників (хіба що оригінальний пам’ятник). Виявляється, у Бєлгороді
прибирають вночі. На ранок місто сяє красою.
Улюблене місце мешканців — музичний
фонтан, красу і незвичність якого спостерігають з моста закоханих.
У цьому році комунальники висадили на
клумбах, у скверах і парках 2,5 млн штук кві-

У міськвиконкомі

Будемо ярмаркувати…

Вікторія ШМИГОРА
На засіданні виконкому 27 вересня розглянули 34 питання. Найбільше
дискутували навколо проекту рішення
«Про встановлення КПЖ і КГ Вишгородської міської ради тарифів на послуги
з вивезення побутових відходів у м.
Вишгороді».
тже, тариф на вивезення побутових відходів у мішках ємністю 120
літрів сміттєвозом для приватного сектору Вишгорода – 7,69 грн (з ПДВ та
рентабельністю 10 %). За словами директора КПЖ і КГ Михайла Шененка, лише 30 %
мешканців приватного сектору погодились
платити.
Рішення прийнято. Платити мають усі.
Ефективніше це зробити за активної участі та
підтримки депутатів, зацікавлених у стабільній діяльності комунальників.
Підтримано ряд житлових та фінансових
питань. Затверджено рішення щодо конкурсу
на найкращі архітектурні проекти подальшої
забудови міста. Ухвалено й склад комісії з
розгляду архітектурних проектів, до якої увійшли міський голова Віктор Решетняк (голова комісії), його заступники Олексій Данчин
і Леонід Зоренко, начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури
Вишгородської РДА Дмитро Ликов.

О

тів. У 2013 році посадять іще один мільйон
білих тюльпанів. Словом, місто буквально
потопає у квітах. (Це для нас — взірець. І
вишгородська міська влада робитиме все,
щоб Вишгород був таким же і кращим, щоб
на клумбах, у дворах і скверах нашого міста
цвіли сотні і тисячі квітів).
По-друге, вечірній Бєлгород сяє вогнями. Складається враження, що не залишилося жодного темного куточка.
По-третє, дороги там у зразковому стані. Влада відмовилася від асфальтування
тротуарів, а мостить їх фігурною різнокольоровою плиткою. Ми відвідали приватний
дитсадок (це спільний проект влади і бізнесу). В урочистій обстановці гості з містпобратимів відкрили Алею дружби, де виса-

А до комісії з питань виявлення та усунення порушень у сфері телекомунікацій увійшли
директор КПЖ і КГ Михайло Шененко, його
заступник Богдан Руденок, головний інженер
КПЖ і КГ Ігор Свистун, секретар адмінкомісії
Володимир Стефанівський та головний державний інженер інспекційного відділу у Центральному регіоні Інспекційного управління
№ 1 ДАБК у Київській області Валерій Філончук. Комісія обстежуватиме житлові будинки,
виявлятиме самовільне встановлення юридичними або фізичними особами телекомунікаційного обладнання (локальних телефонних і кабельних мереж тощо).
Внесено зміни та доповнення до рішення
виконавчого комітету від 21.06.2012 р. №
156 «Про створення постійно діючої комісії
щодо обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню».
ТОВ «Житлошляхбуд» присвоєно тимчасову житлову адресу (вул. Ватутіна) на
період будівництва об’єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури,
дорожнього господарства.
Одноголосно затвердили і проект рішення «Про заходи щодо організації та
проведення щотижневого ярмарку-продажу вітчизняної продукції від виробника»
— на проспекті Івана Мазепи (вздовж буд.
№ 2 та № 4, проїжджа частина) щосуботи із
6:00 до 18:00. Отже, вже 13 жовтня будемо
ярмаркувати.

дили красуні-ялинки.
— На офіційному рівні були якісь протокольні процедури?
— Так, ми з Боженовим підписали широкоформатний договір про дружбу і співробітництво. Між нашими містами.
— Вікторе Олександровичу, Ви багато спілкувалися з пересічними бєлгородцями. Взагалі, яке ставлення простих росіян до нас, українців?
— Про нас говорять винятково добре.
По-перше, дуже багато бєлгородців традиційно навчалися і продовжують навчатися у харківських вузах. По обидва боки
кордону живуть родичі, друзі. Взагалі півБєлгородщини — це етнічні українці.
Росіяни хочуть жити по-добросусідському, шануючи одне одного. Всі згадують нашу
спільну воєнну історію, коли разом народи
СРСР перемогли фашизм. І я погоджувався
з нашими сусідами, говорив, що ми разом
маємо примножити все хороше, все, чим ми
пишаємося, і передати молодому поколінню
традиції, повагу до минулого, наш досвід і
завзяття, жагу до розвитку і процвітання двох
братніх народів.
— Коли відбудеться наступна зустріч
з бєлгородцями?
— Я тримаю постійний телефонний
зв’язок з Боженовим. У разі необхідності,
реалізації тих чи інших проектів будемо зустрічатися в Україні чи Росії. Традиційно запрошуватимемо бєлгородців на День міста
Вишгорода, за дорученням голови Київської
облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка
— на змагання з «Формули-І на воді». Словом, все буде так, як має бути між друзями.

Конкурс Увага!
архітектурних проектів
Олексій ДАНЧИН,
заступник Вишгородського міського голови:
Підтримуючи постійне прагнення міського голови Віктора
Решетняка зробити місто ще
більш зручним та привабливим
для роботи, життя і відпочинку,
виконавчий комітет міськради оголошує конкурс на кращі
архітектурні проекти.
Перш
за все – це комплекс житлової та громадської забудови із
міським парком, набережною
та об’єктами соціальної інфраструктури на території нижньої промислової зони (згідно
з Генпланом Вишгорода), яка
в майбутньому стане окрасою міста та його візитівкою.
Також доцільною буде розробка сучасного обличчя центральної площі Вишгорода — із урахуванням існуючої та
майбутньої багатоповерхової житлової забудови по проспекту Т. Шевченка з об’єктами громадського призначення.
Запрошуємо фахівців. Чекаємо на креативні проекти,
які підкреслять історичну значимість, сучасність та неповторність нашого міста. Найбільш цікаві проекти будуть
надруковані на шпальтах газети «Вишгород».
Звертатися за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. № 68, 114. Довідки за тел: (04596) 54-203.
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Творчість джерелят
Ірина ЯКОВЕНКО, гурток журналістики
міського Центру творчості «Джерело»
(керівник гуртка Валентина Яковенко)
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Скільки людей — стільки думок. Але
переконана, що не лише для мене, колишньої вихованки дитячого садочка
«Ластівка», він найперший і найкращий.
Може, тому, що повертає у дитинство,
щасливе і безтурботне.
кожного разу, коли йду повз садочок,
так і хочеться відкрити хвіртку і знайомою стежкою попрямувати до рідної
споруди, відчинити двері і почути знайомі пахощі … Такий аромат чуєш лише на маминій
кухні. Мабуть, кухарі вже готують обід.
А нагодувати 250 ластів’ят — непроста
справа. Їжа має бути смачною, корисною,
апетитною, щоб тарілки після сніданку, обіду
й вечері залишались чисті.
За цим і усім, що відбувається у садочку
і що його стосується, уважно слідкує завідуюча Галина Петрівна Литвиненко. Вже понад
двадцять років очолює вона колектив, за наполегливу працю у вихованні підростаючого
покоління отримала високе звання — відмінник освіти України.
Але розповідає не про себе, а про своїх
колег. Не у кожному садочку працюють такі
талановиті поети, як методист-вихователь
Олена Роговенко. Вона вже видала кілька
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Найперший — для мене найкращий
книжок для дітей, останню — поточного року.
Її вірші часто друкують у газеті «Вишгород».
Малеча — постійне джерело натхнення. Досвідчена і принципова, Олена Володимирівна
своїми знаннями ділиться з молодими вихователями не лише свого дитсадочка, а й усіх
дошкільних закладів Вишгородщини, оскільки
як методист бере участь у роботі районного
методоб’єднання.
Варті уваги й інші вихователі.
Марія Михайлівна Скульбедіна з тих, що
віддали садочку майже чверть століття. Для
неї робота з дітьми — постійне самовдосконалення, вона навчає не словами, а справами, прикладами, навіть казками. Вона виховувала і мене, і я впевнена: таких виховательок
ще треба пошукати.
Чимало добрих слів почула від завідуючої
і про вихователів-ветеранів, що працюють
майже 30 років з дітьми, — Ольгу Іванівну
Осипенко, Раїсу Миколаївну Шевич, Людмилу
Миколаївну Соцьку та Ольгу Василівну Правдиву.
Свою кваліфікацію вихователі систематично підтверджують на курсах перепідготовки і під час атестації. 10 з них мають вищу
освіту, двоє — вихователі-методисти, четверо нагороджені грамотами обласного управління освіти.
А скільки грамот і подяк у колективу! За
організацію та проведення виставки квітів,
за участь у конкурсі «Міні-міс та міні-міс-

тер-2011» та інш.
Своє головне призначення педагоги бачать у вихованні свідомої, культурної, інтелектуальної малечі. З малих літ вчать правилам
дорожнього руху, протипожежної безпеки,
поведінці на вулиці, серед друзів і знайомих, у
родині. Діти беруть участь у спортивних змаганнях та конкурсах, хоча у дитсадочку досі
немає спортивного майданчика. Керівництво,
щоправда, обіцяло побудувати міні-стадіон.
Під враженням побаченого я поспілкувалася з вихованцями старшої групи «Соняшники», які незабаром стануть учнями. Дитсадок

для них — друга домівка, де багато друзів, а
вихователі розуміють і не сварять.
У цей час діти саме вечеряли — з апетитом їли молочну гречану кашу, булку з маслом, пили чай. Надворі на деяких з них уже
чекали батьки. І я пригадала, як моя мама
приходила за мною, а йти із садочка так не
хотілось. Заспокоювало лише те, що настане
новий день — і знову побачу знайомі, майже
рідні обличчя, обіймусь із подругами, пограю
з улюбленими ляльками, заспіваю у музичному залі — і день знову промайне миттю. Так
буває, коли тебе оточують справжні друзі.

Гітара підказала

I

Саша МАРЧУК,
Школа журналістів, ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка Ольга Думанська)

Акорд

Анжеліка Львівна розповіла про цікаві концерти-лекції у
музичній школі (тема грудневого лекторію «Гайдн – засновник «Віденської школи») і запросила до класу гітари, познайомила з викладачем і порадила вступити до музичної
школи, щоб займатися музикою професійно. Гітара підказала — вчини саме так.

ФОТО — Валентин ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Батьки подарували мені на день народження гітару
і самовчитель гри на ній. Я про це мріяв, тож взявся за
справу завзято. Опанував прості акорди, а щоб зіграти
щось складніше — немає нот.
Вишгородській музичній школі вони точно є! Та коли
запитав про нотну бібліотеку, то побачив подив на обличчі директора.
— У нас немає ні спеціального приміщення бібліотеки, –
відповіла Анжеліка Львівна Барнич, — ні бібліотекаря. Але у
кожному музичному класі є шафи з нотами, методичною літературою, усім, що необхідно для педагогів. Запас цих нот і
партитур є.
Ось (запрошує до класу сольфеджіо) — дві шафи з літературою для теоретичних дисциплін: тут і підручники, і ноти,
і диски, і платівки, і методичні посібники. Усе розподілено по
розділах: українська музична література, російська, зарубіжна.
Є клавіри по партіях, альбоми, життєписи. І так само у класах
фортепіано, скрипки, вокалу, гітари тощо.
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Альтернатива
м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а
тел. 095-925-71-33, 063-376-16-19, 067-467-72-76
* Дитсадок неповного дня
(з 9-ї до 13-ї і з 15-ї до 20-ї)
* Садочок повного дня — з 7:30 до 20:00.
* Вихователь-вчитель групи подовженого дня початкової школи
(з 13-ї до 20-ї)
* Консультації та заняття з логопедом-дефектологом
* Курси для вагітних – 3 рази на тиждень:
вівторок (19-20 ) – психолог
четвер (19-20) – дитяча медсестра
субота (11-14) – масажист, психолог
МАЙСТЕР-КЛАСИ – живопис, лялька-мотанка, виготовлення біжутерії
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«Cовушка» — це супер!

Настя НЕПОКРИТОВА,
Школа журналістів, ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка Ольга Думанська)
Не кожен дитячий садок зараз може витримати конкуренцію з більш сучасними центрами раннього розвитку
дітей, що відповідають потребам сучасності і за матеріальним забезпеченням та наданням різноманітних сфер
послуг випереджають звичайні дошкільні заклади. Хочу
розповісти про один з таких центрів — дитячий клуб «Совушка».
мене по сусідству живе подружка, а у неї молодша сестричка Дашка — така некерована, що ніде, ні в одному дитячому садку не вживається. Моїй подрузі весь
час доводилося її контролювати.
Міркую, як же допомогти їй і звільнити від обов’язків наглядачки. Переглянула в Інтернеті, які є альтернативні дитячі
садочки. З усіх, які там пропонувалися, мені найбільше сподобався дитячий клуб «Совушка». Там так гарно і цікаво проходять
розвиваючі заняття і свята. А найприкольніші — дні народження, на які запрошується професійна анімація. Актори у яскравих
костюмах різноманітних звірів і героїв мультяшок таке витинають, що луснеш від сміху.
Прийшли ми з подругою до «Совушки», стали дивитися та
розпитувати — що до чого (до речі, перше заняття там безкоштовне). Просторе сучасно оздоблене приміщення встелене
м’якими гарними килимами. Дітей небагато: одні під наглядом
молодої виховательки стрибають на великих кольорових м’ячах
та надувних звірятах, інші у невеликих групах займаються ще з
двома педагогами.
Наша Дашуля просто розчинилася в атмосфері красивих
яскравих іграшок, ні з ким не б’ється, не реве, ні на кого не ображається. Грає з дітлахами, ніби вона їх давним-давно знає.
Потім вихователька посадила діток у коло, дала кошик з
м›якими тваринками. Дітки обирали собі, кого хотіли, і розповідали усе, що хто знає про цю тваринку. Наша Дашка взяла
овечку і жваво розказала, що вона у бабусі бачила, як овечка
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Граємо по нотах. Учениця класу скрипки
Тамара Беза, викладач Наталя Кашелюк

пасеться у лузі і як її стрижуть на вовну.
А далі вони ще навчалися по кубиках Зайцева, розкладали
пазли, танцювали й вчили пісеньку, малювали, наклеювали витинанки на папір і знову гралися. З тих пір наша неслухнянка так
і ходить до цього міні-садка.
Тут працюють дві групи (кожна по 4 години: одна ранкова — з дев’ятої до тринадцятої, інша вечірня — з шістнадцятої
до двадцятої), група раннього розвитку (для малят від 9 місяців
до 2 років), і ще збираються відкривати групу подовженого дня
для школяриків.
Дуже велика увага приділяється у цьому закладі розвиваючим іграм. Основні програми, за якими працює садочок, затверджені Міністерством освіти України. Це «Я у Світі» — програма для малят та «Впевнений старт» — програма підготовки
до школи. А ще тут вивчають англійську мову, акторську майстерність та розвивають творчість.
Вихователі вражають своєю лагідністю, добротою. Я ніколи
не чула їхнього крику чи підвищеного голосу, а тільки спокійний
тон та усміх. Дітки їх люблять і слухають. До кожного — індивідуальний підхід, від серця — до серця.

Колиска громади
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Цікава книжка і смачний суп на ошатній скатертині
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Дитячий садок зазвичай асоціюється
із вихователем. Але ж у дошкільному навчальному закладі працюють і помічники
вихователя (їх ласкаво називають нянями), і кухарі, і пралі. Не кажу вже про методистів, які спрямовують роботу десятка груп — від ясельної до підготовчої до
школи. У День вихователя та працівника
дитсадка (27 вересня — вперше ц.р.) завідувачі міських ДНЗ розповідають про…
… ТЕТЯНУ ГЕРАСИМЕНКО

Світлана Омецинська
(зав. ДНЗ «Золотий ключик»):
— Наш методист Тетяна Миколаївна
Герасименко має сім років педагогічного
стажу — і весь час у нашому дитсадку. Закінчила педагогічний університет ім. Драгоманова (дошкільне і суспільне виховання), має
другу кваліфікаційну категорію.
Ми працюємо за державною програмою
розвитку дитини «Я у Світі» (більш психологічного характеру, індивідуальне навчання і
виховання) та паралельно — за програмою
«Дитина». Другий рік успішно готуємо дітей
до навчання у школі за програмою для найстарших дошкільнят «Впевнений старт».
Мама трьох хлопчиків, Тетяна Миколаївна добре розуміє, що цікаво дитині. Гарно
малює і сама оформила свій методкабінет.
Допомагає прикрашати до свят музичну
залу, коридори нашого дитсадка, вихователям — оформлювати методичні куточки для
батьків.
Всі вісім груп «Золотого ключика» забезпечені методичками, зошитами, книжками,
рекомендованими Міністерством освіти науки молоді і спорту України.
… ІВАНА ПАВЛЮКА

Світлана Омецинська
(зав. ДНЗ «Золотий ключик»):
— Кілька років у нашому дитсадку працює
й практичний психолог — Іван Васильович
Павлюк. Солідний (біля двох десятків років)
педагогічний стаж. Відповідна освіта (викладач і дослідник педагогіки та психології).
Бувають гіперактивні діти або навпаки
— закриті, занурені у власний світ. Психолог
проводить тестування підготовки до школи,
виявляє нахили і здібності, діагностує діток і
сприяє їх адаптації у дитячих колективах (зокрема у групах). Активно працює з батьками
— за потребою консультує з різних проблем.
Результати діагностики і спілкування конфіденційні — їх він повідомляє лише батькам
(а вони до практичного психолога дитсадка
«Золотий ключик» звертаються щомісяця).
Два рази на тиждень Іван Васильович приймає у своєму кабінеті в дитсадку. Консультації батьків вихованців «Золотого ключика»
по вівторках — о 17:00.
… ВІРУ ЛАНТУШЕНКО

Людмила Шишкіна
(зав. ДНЗ «Чебурашка»):
— Методист нашого дошкільного навчального закладу Віра Володимирівна
Лантушенко, можна сказати, живе у дитсадку. Дуже організована. Надає неоціненну
методичну допомогу молодим вихователям.
І це не просто поради чи рекомендації, а й
конкретна допомога за програмою «Я у Світі». Віра Лантушенко в «Чебурашці» з 1984
року (вихователем, а методистом — з 1995го) — тож досвіду ветерану виховної справи
не позичати.
Із цього року опановуємо програму для
старших груп «Впевнений старт» Методичний кабінет багатий на літературу, дидактичні матеріали — як для найменших, так і для
середніх і старших дошкільнят.
А іще Віра Володимирівна, мама дорослого сина й гарна свекруха, нещодавно відзначила ювілей, із чим ми її й вітаємо.
… НАТАЛЮ ДЕМЧЕНКО
Людмила Шишкіна
(зав. ДНЗ «Чебурашка»):
— Помічник вихователя ясельної групи
Наталя Петрівна Демченко у дитсадку 23
роки. За цей час понад два десятки груп навчилися від неї вдягатися та вмиватися, застібати ґудзики і зав’язувати черевички, са-

Альтернатива

мостійно їсти і прибирати за собою посуд…

Щороку до ясельної групи приходять дітки віком від двох до трьох років. Їх треба і
нагодувати, і на горщик посадити, і одягти,
коли йдуть гуляти на вулицю.
Чисті посуд і підлога, горщики та унітаз,
застеляння-розстеляння ліжок — це парафія
помічника вихователя. Наталя Петрівна допомагає вихователю під час сніданку, обіду,
вечері, групових занять. Бува, хтось із новеньких розплачеться, а побачить, що Петрівна на місці — і заспокоїться.
Вона дуже лагідна, і діти йдуть до неї, як
до мами. Наталя Демченко виховує двох дочок, які теж дуже люблять «Чебурашку». Разом із старшою дочкою Наталя Петрівна вишила рушнички для святкових танцювальних
виступів діточок. Навесні з ювілеєм її привітали і колеги, і батьки вихованців.
… ТЕТЯНУ МАЩЕНКО ТА ЛЮДМИЛУ ПАВЛЮК

Тетяна Яковенко
(зав. ДНЗ «Сонечко»):
— У нашому дошкільному закладі працюють професіонали своєї справи. Можна
і є що сказати про кожного з вихователів,
їх помічників, методиста. Та я сьогодні хочу

Тетяна Яковенко
(зав. ДНЗ «Сонечко»):
— А дбайлива праля Галина Гнатівна Нанієва піклується про те, щоб діти нашого дитсадка завжди мали
чистенькі рушнички та спали
на м’якій випрасуваній білизні після активних оздоровчофізкультурних занять. Адже
сон — запорука гарного психічного і фізичного здоров’я.
А ще треба випрати та
випрасувати фартушки кухарям і помічникам вихователів, рушники для посуду,
штори, тюль, святкові дитячі
костюми. Щотижня необхідно поміняти комплекти постільної білизни у кожній із
семи груп, принести, завантажити у машину, витягти з
неї, розвісити, зняти, а потім скласти після
прасування десятки кілограмів речей.
Та Галина Гнатівна — з усім добре справляється залюбки, може, тому що 26 років поряд із дітьми, і не уявляє без них свого життя.

Ігра — кредо «Абетки»

Настя СКЛЯРОВА,
Школа журналістики, ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка Ольга ДУМАНСЬКА)
ФОТО — сайт «Абетки»

Останнім часом батьків все більше приваблюють
не стандартні дитячі садки, а різноманітні приватні
центри раннього розвитку дитини. Саме про них ми і
хочемо розповісти.
оли я зайшла до дитячого центру «Абетка», що на
Кургузова, 6-а, була дуже вражена, як цікаво і нетрадиційно тут вихователі займаються з дітьми. Я
довгий час водила свого молодшого братика у звичайний
садочок, де у групах понад 30 дітей, і такого там не було.
Уявіть моє здивування, коли я побачила малявок, які
вмочували свої долоньки у жовту фарбу і прикладали на папір. Коли наблизилася, то зрозуміла, що вони таким чином
малюють сонечко. У цього велетенського сонечка промінчики утворюються їхніми долоньками.
Вихователька Надія Барановська розповіла, що за пензлика у дітей часто бувають зубні щіточки (ними дуже добре
малювати ялинки), палички з ватою і навіть звичайні прутики.
Роботи просушують і вивішують на стіну. Вони дуже
прикрашають приміщення, яке стає яскравішим і привабливішим.
Мені захотілося побільше дізнатися про дитячий центр
«Абетка», і я попросила завідуючу Ганну Чирчик детальніше

згадати таких важливих у дитсадку людей, як
кухар і праля, без яких не буде смачної каші
та чистої скатертини, випрасуваних рушничків і костюмів на свято.
Сумарний трудовий стаж у старшого
кухаря Тетяни Сергіївни Мащенко та кухаря Людмили Володимирівни Павлюк — два
десятиліття біля плити. 20 років з любов’ю,
по-домашньому приготовлених смачних і
корисних страв. Причому щодня і для 170 вихованців «Сонечка» — щоб вони росли здоровими, веселими та життєрадісними. Найпопулярніші — український борщ, деруни,
зрази, млинці. Люблять і чекають пиріжки, а
на день народження іменинники отримують
великий пиріг і пригощають всю групу.
Скільки треба начистити картоплі, овочів
і фруктів, промити круп, нарізати, покришити, витримати режим приготування, щоб жоден продукт не втратив своєї якості! Але кухарі знаходять час і для участі в усіх заходах
дитсадка — разом з іншими працівниками
«Сонечка».
… ГАЛИНУ НАНІЄВУ
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розповісти про нього.
— У місті бракує місць у дитячих садочках, тому і виникла ідея створити центр короткотривалого перебування малюків. Ми звернулися зі своєю пропозицією у міську
раду, і міський голова Віктор Решетняк нас із радістю підтримав.
У квітні цього року ми відкрилися і вже завоювали авторитет у батьків. Адже за 4 години перебування в нашому
міні-садочку діти встигають поспілкуватися між собою, а
також займаються логікою, математикою, розвитком мови,

творчістю, вивчають англійську, знайомляться з довкіллям — і все це в ігровій формі, ненав’язливо і весело.
Ми працюємо за програмою «Я у Світі» з використанням відомих і популярних методик Домана, Монтессорі,
Зайцева, Нікітіних.
День у нас розпочинається з фітнесу. Фізичним вправам, рухливим іграм, загартуванню приділяється велика
увага. Діти — це наш генофонд, і дорослі мають піклуватися
про здоров’я нації з раннього дитинства. Щоб дітям було
цікаво рухатися, застосовуємо такі ігри, як «Сонечко — дощик», «День — ніч». Ось, наприклад, гра «Піймай комара».
У виховательки на прутику прив’язаний паперовий комар,
вона крутить його, і діти, намагаючись впіймати комаху,
безліч разів підстрибують.
У нас працює «продльонка». Ми забираємо першокласників зі школи (з обов’язковою прогулянкою), пригощаєм
чаєм, робимо домашні завдання на закріплення письма,
вивчення математики, проводимо різноманітні логічні ігри,
граємо у головоломки, шашки, читаємо казки, вчимо дітей
переказувати, тренувати пам’ять.
У групі «Мама + малюк» — діти від одного до двох років.
Тут запроваджуються сучасні методики розвитку сенсорики, моторики, оздоровча гімнастика за методикою Вероніки Шерборн.
Надаємо додаткові послуги психолога, логопеда, навчаємо англійській мові, готуємо до школи. Усі заняття ведуть кваліфіковані педагоги, з досвідом роботи, і діти залюбки відвідують нашу «Абетку».
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Книжка — це не просто букви,
а бібліотека — не лише книгозбірня
Людмила СТЕЦЕНКО,
учениця 7-А класу Вишгородської ЗОШ
№ 1,гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка Валентина Яковенко)
ФОТО — архів ЗОШ № 1

У наш час техніка набула широкого
розвитку — навіть книжки більшість школярів читає в електронному вигляді. Та
поки дехто сидить за комп’ютерами, у
Вишгородській ЗОШ №1 прищеплюють
дітям любов до друкованого слова, власне — до літературних творів.
же не перший рік тут проводиться
конкурс читців творів Тараса Шевченка, в якому беруть участь учні
2-4-х класів. Ведуть його два чудових бібліотекарі – Олена Миколаївна Ящук і ветеран
праці Світлана Пилипівна Брагарник.
Світлана Пилипівна закінчила Київський
культурно-освітній технікум і працює бібліотекарем 54 роки. Вже років із 30 заслужено
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Першій школі — 50!

Кабінет № 1
Педагоги та учні першої Вишгородської школи вважають кабінетом №1
шкільну бібліотеку. Не тільки тому, що
там завжди знайдеш потрібну літературу,
аби підготуватися до уроків, а й тому, що
кожного тут радо зустрічає привітна господиня — Світлана Пилипівна Брагарник.
вітлану Пилипівну добре знає не
одне покоління школярів, бо працює в школі ця добра, щира жінка,
закохана у книгу вже 28 років. Вона не обмежує свою роботу лише видачею книг та
підручників, а намагається перетворити бібліотеку у справжній осередок культури.
Усі свої вміння, знання талановитий фахівець віддає читачам, щоб вони, взявши книгу сьогодні, поспішали до бібліотеки знову.
Світлана Пилипівна вчить учнів бережливому
ставленню до книжок. Разом із членами ради
бібліотеки повертає нове життя стареньким
примірникам, відновлює сторінки, реставрує
обкладинки.
Вона — чудовий наставник молодих бібліотекарів шкіл району. До неї звертаються по
методичну допомогу, добру пораду, яку вона
надає початківцям бібліотечної справи компетентно та із задоволенням.
Учні школи пам’ятають багато цікавих заходів свого бібліотекаря. Зокрема: вечір-зустріч з тими, хто пережив Голодомор; зустріч
з поетами Вишгородщини Ольгою Дяченко,
Оленою Роговенко, Іваном Бурдаком. У бібліотеці систематично проводяться читацькі
конференції, конкурси на краще декламування віршів, влаштовуються виставки нової
літератури, читацьких щоденників учнів. Своє
призначення Світлана Пилипівна вбачає не
лише в тому, щоб відкривати дітям великий
світ книги, а й дарувати їм чудові хвилини духовного спілкування — це те головне, чому
вона присвятила своє життя.
Педагогічний колектив ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1 у зв’язку з 50-річчям навчального закладу та з нагоди Дня бібліотек вітає Світлану
Пилипівну Брагарник з професійним святом,
зичить міцного здоров’я та багато теплих і
сонячних днів!
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Озоновий шар

Із шкільного подвір’я

ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ… до Криму

Інна ШУБКО,
директор ВРГ «Інтелект»
ФОТО — Ігор БОУТЕНОК, спеціально для «Вишгорода»

Ми слухали нашого інструктора, милувалися кримськими краєвидами, куштували смачнющі лісові ягоди, а ввечері, втомлені, переповнені враженнями, повернулися до табору, де нас чекав наступний
етап зльоту — конкурс воєнної пісні. Популярна у роки війни пісня «На
позицію дівчина проводжала бійця» в інтерпретації Каті Соболєвої та
Маші Перегонцевої зайняла перше місце.
В останній день зльоту учасників чекала смуга перепон, акведук,
лабіринт та крос по пересіченій місцевості. Усе, як на війні. (Добре, що
час мирний. І завдяки кому він мирний — зрозуміло усім.) Під кінець
команди випустили бойові листки та зібралися, аби підбити підсумки. Наші гімназисти увійшли до п’ятірки призерів, отримали дипломи
і призовий кубок «Партизанська слава-2012». Проте жодна команда не
залишилася без подарунків. Це були класичні видання Гоголя, Пушкіна, Достоєвського, Булгакова та інших видатних майстрів слова.
Дивлячись на обличчя наших вихованців, ми з колегою — Вірою
Василенко ще раз переконалися: життєво необхідним є проект-реквієм «Летять журавлі», що стартував у грудні 2009-го (саме у його рамках і відбувався наш зліт). Адже плідним є грунт, у який саджаємо зерна патріотизму.

Команда учнів Вишгородської районної гімназії «Інтелект»
другий рік поспіль бере участь у Міжнародному пошуковому
зльоті «Партизанська слава-2012», що відбувається в Криму за
сприяння Російського центру науки та культури, Федеральної
агенції у справах співдружності незалежних держав та міжнародного гуманітарного співробітництва і цього року був присвячений 200-річчю партизанського руху в цілому та Дню партизанської слави.
перший день зльоту ми знайомилися з місцевістю. Табір біля
Балановського водосховища, де кришталевої чистоти вода
та дивовижна природа навколо, на північ від Білогорська (раніше місто називалося Карасубазар — «базар на річці Карасу») вражає мальовничою місцевістю та сніговими наметами на мергелевих
взгір’ях, серед яких айсбергом височіє Ак-Кая («біла скеля»).
Ввечері ми вже презентували свої команди. Учні 9-Б класу Вишгородської районної гімназії «Інтелект» Катерина
Соболєва, Марія Перегонцева, Дар’я Педяш, Ігор
Боутенок, Назар Фільченко, Олег Андроняк розповіли своїм одноліткам про партизанський загін «Перемога», який діяв під час Великої Вітчизняної війни
на Вишгородщині, його зв’язкову Мілю Гриненко та
про військово-патріотичну роботу у гімназії. А пізніше проявили ерудицію та знання історії в інтелектуальній грі «Знаю!»
Наступного дня відбулася найцікавіша та найзмістовніша частина зльоту — похід партизанськими стежками у Кримські гори. Керівники всіх груп
(а їх було сімнадцять) отримали мапи з позначеними маршрутами та завдання: відшукати обеліски і
пам’ятники загиблим героям, привести їх до ладу
(при необхідності пофарбувати, прибрати місце
біля них).
Наш маршрут пролягав Зуйськими лісами, які
в часи війни були під постійним контролем кримських партизан. Два з половиною роки окупанти намагалися знищити партизанський фронт — і часто
жертвами таких дій було мирне населення. Нагадує
про ті жахливі події пам’ятник спаленому селу Курортне, 36 мешканців якого у жовтні 1943-го спалили живцем.
Пошуковці дізналися чимало цікавого, знайшли
ще багато обелісків та пам’ятних плит. Тільки на території Білогорського району їх 100. Можна уявити,
наскільки сильним був партизанський рух і наскільБіля пам’ятника спаленому селу Курортне
ки не по-курортному відчували себе окупанти.

У

Охоронець планети
мисловості діяльність людини призвела до
небезпечного рівня забруднення середовища…

Гасло Міжнародного дня охорони
озонового шару, що відзначають у вересні, «Збережи небо: захисти себе —
захисти озоновий шар!»

У 1985 р. фахівці Британської антарктичної служби повідомили, що вміст озону
в атмосфері над однією із станцій в Антарктиді зменшився за сім років на 40%! Вчені
чотирьох країн провели експеримент, під
час якого піднімалися у зону зниженого
вмісту озону та збирали відомості про її
розміри і хімічні процеси. Виявилось, що в
полярній атмосфері є озонова «дірка».
На початку 1980-х, за вимірюваннями
одного супутника, аналогічна дірка «знайшлася» і в Арктиці. Проте вона займала
значно меншу площу, і зниження рівня озо-

Озоновий шар — це частина атмосфери, яка захищає нашу Землю від сонячної
радіації. У 1912 році його відкрили французькі фізики Шарль Фабрі та Анрі Буіссон.
До сьогодення природні системи Землі жили у гармонії з атмосферою. Але з
розвитком сільського господарства і про-

В ідеалі

носить звання «Ветеран праці».
На відміну від своєї колеги Олена Миколаївна у нашій бібліотеці працює лише один
рік. Вона навчається у Коледжі культури і мистецтв і просто обожнює українську літературу.
Усі учні нашої школи, крім першокласників, є читачами бібліотеки і залюбки приходять
по книжки. Та, на жаль, бібліотека не поповнюється художньою літературою за браком
коштів. Навіть підручників не завжди всім вистачає.
На наше запитання: «Якою ви бачите бібліотеку в ідеалі?» працівники шкільної бібліотеки відповіли: «Нам хотілося б кращого приміщення, потрібен читальний зал — для того,
щоб показати весь книжковий фонд. Також
хочеться мати періодичні видання і нову художню літературу. Бібліотека нагально потребує комп’ютеризації».
Хочеться, щоб їхні бажання здійснилися, а
влада — від шкільної до верховної — їм і нам,
учням та вчителям, у цьому допомогла!

Підготувала Євгенія НІЛОВА,
учениця 8-В класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики
Центру творчості «Джерело»
(керівник гуртка Валентина Яковенко)

Що таке озоновий шар

Вишгород

…і утворилась
озонова дірка

ну в ній було не таке велике — близько 9 %.
Сьогоднішні озонові діри вже «захопили» деякі регіони Чилі, Аргентини, Австралії, Скандинавії, Прибалтики та Росії.

Як впливають озонові діри
на Землю
Виснаження озонового шару впливає…
…на рівень Світового океану. У багатьох водних організмів змінюється поведінка та порушуються біологічні процеси, фотосинтез. Страждає фітопланктон.
Озонові дірки можуть призвести до катастрофічних наслідків: порушення харчових
ланцюгів, збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.
…на рослини. На відміну від водних
організмів, рослини частково адаптують-

ся до зросту рівня ультрафіолету, але у
них спостерігатиметься гальмування розвитку, змінення складу і, знову ж таки, порушується процес фотосинтезу.
…на людей і тварин. У них можуть розвиватися хвороби шкіри.
Зменшення озону в атмосфері може
викликати зміну клімату.

Чому виникають озонові діри
Через викиди автомобілів, спалювання
промислового палива, ядерні вибухи, інтенсивний видобуток нафти і природного
газу, застосування різних хімічних добрив.
Проблема
збереження
озонового
шару — глобальна. Її розуміння підштовхує людство до рішучих дій. І коли нарешті
викидів шкідливих речовин у атмосферу
стане менше, ще не буде надто пізно.

Телепрограма

Вишгород

29 вересня
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2+2
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:35, 11:55, 20:55, 21:20
Офіційна хроніка
09:45 Точка зору
10:10 Молода Галичина
10:55 Шеф-кухар країни
12:10, 15:15, 18:45 Діловий
світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:05 Х/ф «Це було у розвідці»
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:10 Euronews
15:25 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»
18:00 Свобода вибору
18:10 Справжня Україна
18:30 Агро-News
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія
«Всеукраїнське об’єднання
«Громада»
19:30 Літній жарт
20:00 Сільрада
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія «Нова
політика»
20:50 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:30 Країну - народові
21:45 Фестиваль пісні та
гумору в Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:15, 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
11:05 Т/с «Слідаки»
12:30 Зніміть це
негайно
13:35 Повне
перевтілення
14:35 Російські сімейні
драми
16:45 ТСН. Особливе
17:25 Х/ф»Операція
«И» та інші пригоди
Шурика»
20:15 Багаті теж
плачуть
21:30 Х/ф «Диявол
носить Прада»
00:15 Вечірній Ургант

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 ФАКТИ ТИЖНЯ з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти
09:35, 19:30
НАДЗВИЧАЙНІ
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
10:40 Х/ф «Година пік»
12:40 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти
13:00 Х/ф «Година пік»
14:55 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:05 Т/с «Опери»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
22:40 Факти. Підсумки
дня
22:55 СВОБОДА
СЛОВА з Андрієм
Куликовим

07:00, 15:55 Все буде
6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
добре
7:25 Київ. Музика
8:00 СТН. Спорт.
09:00, 18:20
Тижневик
Неймовірна правда
10:15 Прогулянки
містом
про зірок
13:20, 0:20
Громадська
10:40 Х/ф «Навчаю грі
приймальня
на гітарі»
15:00, 17:00, 19:00,
22:00, 0:00 СТН
14:45 Екстрасенси
15:10 Дивіться, хто
ведуть розслідування
прийшов
15:40, 21:25 Гаряча
18:00, 22:00 Вікналінія «102»
16:10 У центрі уваги
Новини
17:10 Т/с «Епоха честі»
20:00 Куб
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки» 22:20 Детектор брехні
18:50, 19:20, 23:55
23:20 Т/с «Доктор
Міський дозор
19:30 Столиця
Хаус»
21:00 Якісне життя
22:25 Служба
порятунку
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»
2:35 Київ. Музика

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, 17:55 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55, 23:00 Т/с
«Світлофор»
19:40 Піранії
19:55 Т/с «Закрита
школа»
21:00 Т/с «Татусеві
дочки»
22:05 ФБР :)
00:05 Т/с «Звабливі та
вільні»

06:00 Світ за тиждень
06:25, 13:30 Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна поРад
08:00, 20:00 Соціальний
статус
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00, 23:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «І ще одна ніч
Шахерезади»
14:20 Будь у курсі
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:20 Дика Америка
18:00 48 годин на
подорож
18:55, 21:30 Економічний
пульс
21:50 День, коли Земля
змінилася
23:55 Т/с «Рані»

06:50, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10, 12:45 Т/с «Не
зрікаються, кохаючи»
13:45 Детективи
14:10 СЛІДСТВО
ВЕЛИ... з Леонідом
Каневським
15:05 Право на зустріч
16:10 Жди мене
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Чкалов»
23:15 Т/с «Шаповалов»

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
Україною
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 21:10 Т/с
«Карпов»
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»
22:15 Х/ф «На межі»
00:20 Х/ф
«Обговоренню не
підлягає»

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 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»

07:30 Агенти впливу

Агенція нерухомості.
Продаж, купівля, оренда.
Зміна цільового призначення
земельної ділянки.
Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua
Тел: (067) 760-00-73
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06:05, 07:00, 08:00,

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:35, 13:15
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, 23:00
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Нові казки
Шахерезади»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Ронін з
Дмитром Видріним
18:00 48 годин на
подорож
21:50 Скарби
природи
23:55 Т/с «Рані»

06:50, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:10 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 «Чкалов»
23:15 Т/с
«Шаповалов»

06:00 Мультфільм
06:40 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
07:35, 18:00, 18:40
Сильний аргумент
08:00 Т/с «Горець»
09:00, 10:10 Секретна
територія
11:15 Х/ф «Влада
вогню»
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Спецгрупа»
19:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео поукраїнськи
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Щоденники Ралі
Фараонів
21:35 Х/ф «Солдат
фортуни»
00:05 Х/ф «Глибоке
занурення»

07:30 Мультфільми
08:50, 12:40
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
10:45 Х/ф «Дорожня
банда «4 лапи»»
14:15, 18:00 Звана
вечеря
15:15 КВН
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Х/ф «Дівчина
мого найкращого
друга»

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

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 Світло
10:00 Легко бути жінкою
11:05 У гостях у Д. Гордона.
С. Шушкевич
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:20 Хай щастить
12:45 СЕКРЕТИ УСПІХУ з
Наталею Городенською
13:15 Х/ф «Пічки-лавочки»
15:15 Euronews
15:30 Х/ф «Крізь вогонь»
16:40 Х/ф «Четверта
висота»
18:00 Свобода вибору.
Реальне життя
18:10 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Соціалістична партія
України
19:30 221. Екстрений
виклик
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Партія Наталії Королевської
«Україна - Вперед»
20:50 Плюс-мінус
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 - 14:00 Увага!
Профілактика
14:00 Програма
передач
14:20 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 23:00 Час новин
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40 Київський
час
19:30 Час інтерв’ю
19:50 Хроніка дня
20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий
щоденник
22:25, 23:20 Бізнес-час
23:30 Crime news

7

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «Серце
Марії»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:10 Дешево і
сердито
15:55 Т/с «Фурцева»
17:00 Олег Єфремов
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Чкалов»
23:45 Вечірній Ургант

08:30, 18:30 Правда
життя
09:00 Т/с «Розкол»
10:55 Т/с «УГРО «
15:00 Т/с «Каменська
«
19:00, 21:45, 00:00
Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Ударна
група»

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з Лунтіком
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 Твою маму
12:25, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 20:30 Т/с «Зайцев
+1»
13:30 Т/с «Маргоша»
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:50 Богиня шопінгу
19:30 БарДак
19:55 Дайош молодьож
20:55 Т/с «Діффчатка»
21:20 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха-2»
23:00 Дурнєв + 1
23:25 Слава зі Славєком
Славіним
23:35 М/с «Масяня»
00:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:50
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
07:50 У пошуках
правди
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40 Невідомий
Китай
11:40 Єгипет
12:30 П’ятий вимір.
Реінкарнація
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Загибель
імперії»
16:30 Д/ф «Російські
ніндзя»
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Сталін та кіно
22:00 Таємниці
природи
01:00 Суд часу. Фідель
Кастро

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
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 Черговий по
країні
00:20 Дівчата

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Хаус»

06:40, 07:05, 07:35,
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, 17:55 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55, 23:05 Т/с
«Світлофор»
19:40 Піранії
19:55 Т/с «Закрита
школа»
21:00 Т/с «Татусеві
дочки»
22:05 Весілля буде
по-моєму
00:10 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, 13:35, 14:20,
15:15 5 елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
18:40, 22:40 Київський
час
19:50 Хроніка дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:30 Crime news

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Т/с «Серце
Марії»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:10 Дешево і
сердито
15:55 Т/с «Фурцева»
17:00 Народна
медицина
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Чкалов»
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Хочу
Вашого чоловіка»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Об’єкт 11»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «Версія»
14:25, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 21:45, 00:00
Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф
«Шаблезуба тварюка»

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтіком
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, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 20:55 Т/с
«Діффчатка»
13:30 Т/с «Маргоша»
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:30, 00:25 БарДак
19:55 Дайош молодьож
20:30 Т/с «Зайцев +1»
21:20 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Т/с «Ходячі
мерці»

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
09:00, 19:30, 23:15
07:30 Ділові факти
ТСН
07:40 Стоп-10
06:45, 07:10, 08605,
08:45 Факти
09:10 Сніданок з 1+1
09:35, 19:30
10:00 Шість кадрів
НАДЗВИЧАЙНІ
11:05 Т/с «Слідаки»
НОВИНИ з
12:30 Зніміть це
Костянтином Стогнієм
негайно
10:40, 16:35 Т/с
13:35 Повне
«Опери»
перевтілення. Дім за 12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
тиждень
14:35 Російські сімейні «Надзвичайна
ситуація»
драми
16:45 ТСН. Особливе 15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
17:30 Х/ф»На зраді»
перевірка»
20:15 Мамо, я
18:45 Факти. Вечір
одружуюсь?
23:55 Факти. Підсумки
21:30 Міняю жінку
дня
23:30 Вечірній Ургант 00:10 Т/с «Кодекс
00:15 Х/ф «Ріка богів» честі»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Служба
порятунку
16:10, 1:45 У центрі
уваги
16:50, 18:50, 23:55
Міський дозор
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Київські історії
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

06:20, 15:55 Усе буде

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Країна 03»
11:00 Т/с «Карпов»
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
21:00 Т/с «Інтерни»
21:30 Ліга чемпіонів
УЄФА. «Ювентус»
(Італія) - «Шахтар»
23:50 Т/с «Подружжя»
00:50 Х/ф «На межі»

07:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд
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

добре
08:00, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:25 Куб
11:15 Х/ф «Маша і
море»
13:20 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Фермер шукає
дружину
22:20 Вагітна у 16
23:20 Доньки-матері
00:25 Т/с «Доктор

2+2

06:00 Мультфільм
06:40 М/с «Бюро
надприродних
розслідувань»
07:35, 09:0, 21:00
Новини 2+2
08:00 Т/с «Горець»
115
09:30, 21:30
Щоденники Ралі
Фараонів
09:35 Помста
природи
10:35 Секретна
територія. Акули
11:40, 18:00, 18:40
Сильний аргумент
12:40, 19:00 Х/ф. Т/с
«ППС»
15:55 Т/с «Спецгрупа»
20:00 Шалене відео
по-українски
20:35 ДжеДАІ
21:35 Х/ф «Атомний
потяг»
00:25 Х/ф
«Вторгнення
динозавра»

07:30 Мультфільми

06:50
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
07:50 У пошуках
правди
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00
Невідомий Китай
11:40 Єгипет
12:30 П’ятий вимір
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Загибель
імперії»
16:30 КДБ. Легенди
«Вимпела»
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Сталін та кіно

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
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
23:30 Детектор
брехні. Жести
00:30 Вісті+

09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
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07:45 Глас народу
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55 Офіційна хроніка
09:35 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
11:05 У гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:20 Українська пісня
13:10 Х/ф «На семи вітрах»
15:15 Euronews
15:35 Х/ф «Був місяць травень»
17:40 Країну - народові
18:00 Свобода вибору.
Реальне життя
18:10 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Партія
регіонів
19:30 Фестиваль пісні та
гумору у Коблево
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія «УДАР
(Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія
Кличка»
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,

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35, 13:15
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, 23:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Нові казки
Шахерезади»
14:20 Цей
дивовижний світ
15:20 Дика Америка
18:00 Як я заробив
свої мільйони
21:50 Світ квітів
23:55 Т/с «Рані»

06:50, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:10 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 «Чкалов»
23:15 Т/с
«Шаповалов»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Київські історії
16:10 У центрі уваги
16:50, 18:50, 23:55
Міський дозор
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Зроблено в
Києві
23:00 «Київське Віче»

06:00, 15:55 Усе буде

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:35 Т/с
«Повернення
07:00 Ранок з
Мухтара»
«Україною»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
09:25, 13:10, 22:10
подія
Т/с «Слід»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
10:00, 20:00 Т/с
09:20 Професія «Країна 03»
репортер
11:00, 21:10 Т/с
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
«Карпов»
12:25 Т/с «Морські
12:10 Нехай говорять дияволи»
15:25 Прокурорська
15:35 Щиросерде
перевірка
зізнання
16:40 Говоримо і
16:00 Право на
показуємо
18:45 Футбол. «Зеніт»
захист
(Росія) - «Мілан»
17:00, 19:00 Події
(Італія). Пряма
17:15 Критична точка трансляція
20:55 Т/с «Крпов»
18:00 Т/с «Джамайка» 22:50 Сьогодні.
Підсумки
19:20 Говорить
23:10, 00:10 Т/с
Україна
«Вулиці розбитих
23:10 Т/с «Подружжя» ліхтарів»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «На край
світу»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:10 Дешево і
сердито
15:55 Т/с «Фурцева»
17:00 Середовище
проживання
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Чкалов»
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
ТСН
07:40 Провокатор
06:45, 07:10, 08:05,
08:45 Факти. Ранок
09:10 Сніданок з 1+1
09:35, 19:30
10:00 Шість кадрів
НАДЗВИЧАЙНІ
11:05 Т/с «Слідаки»
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
12:30 Зніміть це
10:40, 16:30 Т/с
негайно
«Опери»
13:35 Повне
12:45 Факти. День
перевтілення
13:00, 20:15 Т/с
14:35 Російські сімейні «Надзвичайна
драми
ситуація»
16:45 ТСН. Особливе 15:15, 22:40 Т/с
«Прокурорська
17:25 Х/ф «Матусі»
перевірка»
20:15 На ножах
18:45 Факти. Вечір
21:40 Футбол.
23:55 Факти. Підсумки
«Динамо» (Київ) дня
«Динамо» (Загреб)»
00:10 Т/с «Кодекс
00:05 Вечірній Ургант честі»
09:00, 19:30, 23:50
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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
10:00 Легко бути жінкою
11:05 Здоров’я
12:10, 15:20, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Аудієнція
12:45 Крок до зірок
13:30 Х/ф «Чоловічі
тривоги»
15:15 Euronews
15:35 221. Екстрений
виклик
16:20 Х/ф «Перший день
миру»
17:55 Свобода вибору
18:05 Справжня Україна
19:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія «Україна
майбутнього»
19:30 Фестиваль пісні та
гумору в Коблево
20:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Політична партія
«Українська Національна
Асамблея
20:50 Плюс-мінус
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима

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

06:00, 15:00, 18:30,

06:50, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:10 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 «Чкалов»
23:15 Т/с
«Шаповалов»

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, 23:00
Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Остання
ніч Шахерезади»
14:05 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Як я заробив
свої мільйони
21:50 Їжа і природа
23:55 Т/с «Рані»

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
09:00, 19:30, 23:05
07:30 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
11:05 Т/с «Слідаки»
НАДЗВИЧАЙНІ
12:30 Зніміть це
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
негайно
10:40, 16:30 Т/с
13:35 Повне
«Опери»
перевтілення
12:45 Факти. День
14:35 Російські сімейні
13:00, 20:15 Т/с
драми
«Надзвичайна
16:45 ТСН. Особливе ситуація»
17:25 Х/ф»Все
15:15, 22:40 Т/с
«Прокурорська
враховано»
перевірка»
20:15 Давай, до
18:45 Факти. Вечір
побачення
23:55 Факти. Підсумки
21:30 Чотири весілля
дня
23:20 Вечірній Ургант 00:10 Т/с «Кодекс
00:05 Х/ф «Конура»
честі»

добре
07:45, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:10 Фермер шукає
дружину
11:05 Х/ф «Ідеальна
дружина»
13:15 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00, 22:40
МайстерШеф
00:40 Т/с «Доктор
Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Очевидець.
Шокуюче відео
07:30, 08:30, 19:30
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:55 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55, 23:05 Т/с
«Світлофор»
19:40 Піранії
19:55 Т/с «Закрита
школа»
21:00 Т/с «Татусеві
дочки»
22:05 Ближче до тіла
00:10 Т/с «Звабливі та
вільні»

Вишгород
2+2
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:30 Crime news

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

06:30 Х/ф «Єдина
дорога»

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 Щоденники Ралі
Фараонів
09:35 ДжеДАІ
10:35 Секретна територія
11:40, 17:55 Сильний
аргумент
12:40 Х/ф. Т/с «ППС»
13:45 Х/ф. Т/с «Солдати»
15:55 Х/ф. Т/с
«Спецгрупа»
18:10 Шалене відео поукраїнски
18:35 Ліга чемпіонів
УЄФА. Зеніт (СанктПетербург) - Мілан
(Італія). Пряма трансляція
21:20 Манчестер
Сіті - Борусія. Прямая
трансляція
23:40 Про Лігу чемпіонів +
огляд ігрового дня
00:55 Ліга чемпіонів
УЄФА. Аякс (Нідерланди)
- Реал (Мадрид)

06:50
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
07:50 У пошуках
правди
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40 Таємниці
природи
11:40 Єгипет
12:40 П’ятий вимір
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Загибель
імперії»
16:30 Сталін та кіно
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Уроки Великої
депресії
22:00 Невідомий
Китай

07:30 Мультфільми
09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 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
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»
23:25 Операція
«Едельвейс»
00:25 Вісті+
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6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00, 15:00, 17:06,
22:00, 0:00 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 У центрі уваги
16:50, 18:50, 23:55
Міський дозор
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:00 Передвиборна
агітація
22:25 Прогулянки
містом
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:35 Т/с
«Повернення
07:00 Ранок з
Мухтара»
«Україною»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд
09:25, 13:10, 22:10
09:00, 12:00, 15:00,
Т/с «Слід»
18:00 Сьогодні
10:00, 20:00 Т/с
09:20 Медичні
таємниці
«Країна 03»
09:55 До суду
11:00, 21:10 Т/с
11:00 Суд присяжних
«Карпов»
12:25 Т/с «Морські
12:10 Нехай говорять дияволи»
15:25 Прокурорська
15:35 Щиросерде
перевірка
зізнання
16:40 Говоримо і
показуємо
16:00 Право на
18:45 Футбол. «Рубін»
захист
(Росія) - «Партизан»
(Сербія). Пряма
17:00, 19:00 Події
трансляція
17:15 Критична точка
20:55 Т/с «Карпов»
18:00 Т/с «Джамайка» 22:50 Сьогодні.
Підсумки
19:20 Говорить
23:10 Т/с «Дикий»
Україна
00:10 Ліга Європи
23:10 Т/с «Подружжя» УЄФА. Огляд

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
Неймовірна правда
06:45 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
про зірок
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
08:50 Вагітна у 16
родись вродлива»
09:55 Доньки-матері 09:55, 17:50 Т/с
«Вороніни»
10:55 Х/ф «Здрастуйте
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Вам»
Джекі Чана»
13:15 Битва
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
екстрасенсів
15:55, 23:15 Т/с
15:55 Усе буде добре «Світлофор»
19:40 Піранії
18:00, 22:00 Вікна19:55 Т/с «Закрита
школа»
Новини
21:05 Т/с «Татусеві
дочки»
20:00, 22:40 Зважені
22:10 Парад порад
00:20 Т/с «Звабливі та
та щасливі
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, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:25 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10 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

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:40 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:55 Т/с «На край
світу»
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:10 Дешево і
сердито
15:55 Т/с «Фурцева»
17:00 Усе в ім’я
любові
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Чкалов»
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтіком
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, 17:05 Маша та
моделі
12:50, 20:55 Т/с
«Діффчатка»
13:30 Т/с «Маргоша»
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40 Вайфайтери
17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:30, 00:25 БарДак
19:55 Дайош молодьож
20:30 Т/с «Зайцев +1»
21:20 Ка$та
22:00 Т/с «Барвиха»
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Т/с «Ходячі
мерці»

07:10, 18:20

06:20 Т/с «На розі,
біля Патріарших...»
08:30 Ранковий
СВІДОК
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Об’єкт 11»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Версія «
14:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 21:45,
00:00 Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Покер.
PokerStars Pro
Challenge

2+2

06:00 СоюзМультфільм
06:50 М/с «Неймовірна
Людина-павук»
07:45, 09:00, 21:00
Новини 2+2
08:00 Т/с «Горець»
09:20 Щоденники Ралі
Фараонів
09:25, 11:40, 18:00,
18:40 Сильний
аргумент
09:35 Облом UA
10:35 Секретна
територія. Зоряні двері
12:40 Т/с «ППС»
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Спецгрупа»
19:00 Т/с «ППС»
20:00 Шалене відео поукраїнськи
20:35 Нереальні історії
21:35 Щоденники Ралі
Фараонів
21:40 Ліга Європи
УЄФА. АІК
(Швеція) - Дніпро
(Дніпропекровськ)
00:00 Ліга Європи +
огляд ігрового дня

06:50
ОДНОПОВЕРХОВА
АМЕРИКА з Ургантом і
Познером
07:50 Секрети
минулого
08:50, 18:30
Фантастичні історії
09:50, 19:20 Таємні
знаки
10:40, 22:00
Невідомий Китай
11:40 Єгипет
12:40 П’ятий вимір.
Телекінез
13:30, 23:00 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:00 Загадки
планети
15:30 Т/с «Столипін.
Невивчені уроки»
16:30 Сталін та кіно
17:30, 21:00 Шукачі
20:10 Хто стріляв у
Леніна?

07:30 Мультфільми
09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 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
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 «Оженити
Казанову»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с
«Скліфосовський»
22:30 Двобій
00:05 Вісті+
00:30 Х/ф «Борг»

Телепрограма
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2+2
06:50 Православний календар
06:55 Хазяїн у домі
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 Про головне
09:45 Назарій Яремчук.
Афганська історія
10:15 Театральні сезони
11:05 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
13:25 Х/ф «Чоловічі тривоги»
15:15 Euronews
15:35 Х/ф «22-го червня, рівно
о четвертій...»
17:15 ОСІННІЙ ЖАРТ з
братами Пономаренками
17:55 Шляхами України
18:20 СЛОВ’ЯНСЬКИЙ БАЗАР
у Вітебську-2012
20:40 After Lіve (За лаштунками
ШУСТЕР-LІVE)
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:00, 08:00, 09:00,
06:00, 07:00, 08:00,
6:00, 8:45, 11:05, 7:40 06:40 Х/ф «Щиро
06:45 Т/с
06:40, 07:05, 07:40,
10:00, 11:00, 12:00,
08:45 Підйом
Мультляндія
09:00, 19:30 ТСН
«Леся+Рома»
13:00, 14:00, 15:00,
Ваш...»
06:45 Очевидець.
7:25 Київ. Музика
16:00, 17:00, 18:00,
06:45, 07:10, 08:05,
07:35 Ділові факти
Шокуюче
відео
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 20:00, 21:00,
08:15 Х/ф «Пригоди
09:10 Сніданок з 1+1 07:40 Стоп-10
07:30, 08:30, 19:00
22:00, 0:00, 1:20 СТН
23:00 Час новин
Репортер
10:00 Шість кадрів
08:45 Факти. Ранок
07:10, 08:15, 22:25,
10:15 Повнота радості Шерлока Холмса і
23:20 Бізнес-час
09:00, 16:55 Т/с «Не
життя
11:05 Т/с «Слідаки»
09:35, 19:30
07:20 Автопілот-новини
родись вродлива»
лікаря Ватсона»
13:20, 0:20
12:30 Зніміть це
НАДЗВИЧАЙНІ
07:25 Огляд преси
09:55, 17:55 Т/с
Громадська
07:30 Ранок із зіркою
негайно
НОВИНИ з
«Вороніни»
16:05
Х/ф
«Службовий
07:55, 08:50 Трансмісіяприймальня
13:20, 14:20 Kіds Tіme новини
13:35 Повне
Костянтином Стогнієм
15:10 Дивіться, хто
роман»
13:25 М/с «Пригоди
08:30, 19:50 Хроніка дня
перевтілення
10:40, 16:30 Т/с
прийшов
08:40 Огляд преси
Джекі Чана»
15:40 Прогулянки
14:35 Російські сімейні «Опери»
18:05, 22:00 Вікна14:50, 15:50 Teen Tіme 09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
містом
драми
12:45 Факти. День
14:55 Т/с «Друзі»
10:10 Час інтерв’ю
Новини
16:10 У центрі уваги
15:55, 23:05 Т/с
16:45 ТСН. Особливе 13:00, 20:15 Т/с
11:10, 12:10, 20:10,
16:50, 18:50, 23:55
21:10 Час. Підсумки дня
18:15 Х/ф «Службовий «Світлофор»
17:25 Х/ф «Не треба
«Надзвичайна
Міський дозор
15:15 Сканер
19:40 Піранії
сумувати»
ситуація»
18:00 Т/с
16:15 Лісовий патруль
19:55 Т/с «Закрита
роман»
17:25 Не перший погляд
«Відчайдушні батьки»
20:15 Х/ф «Принц
18:45 Факти. Вечір
школа»
18:15 Вікно в Європу
Персії. Піски часу»
23:55 Факти. Підсумки 19:00 Передвиборна 20:00, 22:40 Танцюють 21:00 Т/с «Татусеві
18:40, 22:40 Київський
агітація
дочки»
час
22:50 Добрий вечір
дня
всі
22:25 Нова адреса
22:05 Україна чудес
21:40 Час-Тайм
23:55 Х/ф «Патруль
00:10 Т/с «Кодекс
23:00 Т/с «Служба
00:10 Т/с «Звабливі та 22:00 Акцент
00:20
ВусоЛапоХвіст
23:30 Crime news
часу»
честі»
вільні»
порятунку. Загін 112»

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, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00, 22:50
Алло, лікарю
11:15 Х/ф
«Присутність»
14:05, 21:35 У гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Як я заробив
свої мільйони
23:50 Х/ф «Камікадзе.
За тих, кого ми
любимо»

06:50, 07:10, 07:35,
08:10, 08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
09:10, 12:35 Т/с
«Райські яблучка»
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

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:40 Жіночий погляд 05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
07:00 Ранок з
08:30, 14:30, 17:30
05:05 Доброго ранку
«Україною»
Огляд
09:15 Контрольна
09:25, 13:10 Т/с
09:00, 12:00, 15:00,
закупівля
«Слід»
18:00 Сьогодні
09:40 Жити здорово
10:00, 20:00 Т/с
09:20, 01:20
10:55 Модний вирок
«Країна 03»
12:15 Час обідати
Рятувальники
12:55 Т/с «На край
11:00 Т/с «Карпов»
09:55 До суду
12:10 Нехай говорять 11:00 Суд присяжних світу»
14:00 Інші новини
15:35 Щиросердне
13:35 Таємнича Росія 14:20 Зрозуміти.
зізнання
15:25 Прокурорська
Пробачити
16:00 Право на
15:10 Дешево і
перевірка
захист
сердито
16:40 Говоримо і
17:00, 19:00 Події
15:55 ЖКГ
показуємо.
16:55 Чекай на мене
17:15 Критична точка
18:30 Х/ф «Честь
18:40 Поле чудес
18:00 Т/с «Джамайка»
самурая»
19:45 Нехай говорять
19:20 Говорить
21:00 Час
20:25 Т/с «Карпов»
Україна
21:30 Голос
23:20 Х/ф
21:10 Т/с «Інтерни»
23:30 Без свідків
«Смертельні
22:15 Х/ф «Відпустка
00:05 Х/ф «Романс
перегони»
за обміном»
про закоханих»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 М/ф «Смурфи»

07:20 М/с «Том і
Джері: Шерлок Холмс»
06:35 Справжні лікарі
08:40 Зірка YouTube
10:00 Дача
07:35 Кулінарна
10:30 Квартирне
академія
питання
08:00 Світське життя 11:30 Стоп-10
13:05 Дивитися всім
09:00 Хто там?
14:05 Х/ф
«Повернення
10:15 М/с «Чіп і Дейл»
Супермена»
11:05 Х/ф «Подаруй
17:40 МАКСИМУМ в
Україні
мені неділю»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «Лара
19:30 ТСН
Крофт - розкрадачка
20:15 Операція краса гробниць»
21:05 Х/ф «Лара
22:00 Х/ф «Мій
Крофт - розкрадачка
коханий телепень»
гробниць. Колиска
життя»
23:55 Х/ф «Вам
23:45 Наша Russіa
завдання»
00:50 Голі та смішні

6:00, 8:30, 11:30,
13:25, 14:50
Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00 СТН
9:30, 0:40 Київські
історії
10:00 Якісне життя
10:30 Прогулянки
містом
11:00 Нова адреса
11:50 Актуальна тема
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:20 Орбіта М.
Поплавського
17:15 Х/ф «Глибокі
почуття»
19:00 Передвиборна
агітація
22:00, 0:10 СТН.
Тижневик
22:30 Х/ф «І Бог
створив жінку»

06:15 Х/ф «Де

06:50 Ф-стиль
07:10 Будь в курсі
07:50, 16:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Служба новин
08:50, 16:50
Мультфільми
09:00 Шамварі:
територія диких тварин
09:40 80 островів
навколо світу
10:05 Х/ф «Острів
скарбів»
14:20 АртCіty
14:50 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:25 Таке спортивне
життя
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Внутрішній ворог
20:40 У гостях у Дмитра
Гордона
21:45 Віктор Цой.
Життя, як кіно
22:40 Х/ф «Остання
путь Ямато»

08:00 Позаочі

06:25 Огляд 0+
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея
«Золотий ключ»
07:45 Їхні вдачі 0+
08:25 ГОТУЄМО з
Олексієм Зиміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
двобій
11:00 Квартирне
питання
12:25 Х/ф «Відставник»
14:10 Своя гра
15:20 Слідство вели...
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
18:25 Професія репортер
18:55 Програма
МАКСИМУМ
20:00 Російські сенсації
21:00 Ти не повіриш
21:55 Мітла.
22:55 Промінь Світла
23:30 Школа лихослів’я
00:15 Т/с «Гонитва за
тінню»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:25 Х/ф «Тривай,
чарівносте, тривай...»
07:55 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики.
Пін-код
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Ангеліна Вовк
12:15 Абракадабра
18:15 Олег Єфремов

09:00 Орел і Решка
10:05 Україно,

апельсин
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25 М/ф «Ну,

вставай

постривай»

10:55 Х/ф «Покровські 09:35, 11:00 Т/с
«Інтерни»
ворота»
13:55 Т/с «Люба»

10:00 Додому на
свята
12:10 Т/с «Дорожній

18:00 ВЕЛИКА
РІЗНИЦЯ в Одесі

патруль»
13:10 Т/с «Злочин
буде розкрито»

20:00 Подробиці
20:35 Майдан’s

14:10, 17:00, 19:20
Т/с «Моя велика
родина»

23:00 Великий бокс.

19:00 Події

Заур Байсангуров vs.

22:00 Х/ф «Снайпер»
00:00 Т/с «Ментівські

Лукаш Конечни

війни»

07:30 Мультфільми
09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВН
21:45 Жіноча ліга
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:50

07:55 Мусульмани
08:05 1000 дрібниць
АМЕРИКА з Ургантом і 08:45 Про
найголовніше
Познером
09:30 Кулагін та
07:50 Секрети
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
минулого
19:00 Вісті
08:50 Фантастичні
10:30, 13:30, 16:30,
історії
18:40 Місцевий час.
09:50 Таємні знаки
Вісті-Москва
10:40 Невідомий Китай. 10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
Припливи змін
11:50 Люблю, не можу
11:40 Єгипет
12:50, 15:45 Вісті
12:40 Титани
13:50 Т/с «Єфросинія»
13:30 Загадки Всесвіту 14:45 Т/с «Кровинка»
14:30 Загадки планети 16:50 Т/с «Оженити
Казанову»
15:30 Т/с «Столипін.
19:30 На добраніч,
Невивчені уроки»
малюки
16:30 Уроки Великої
19:40 Прямий ефір
депресії
20:30 Т/с
17:30, 18:30 Шукачі
«Скліфосовський»
00:20 Х/ф «Машина
19:00, 22:00 Х/ф
часу»
«Хрещений батько»
ОДНОПОВЕРХОВА

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

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, 09:40 Шустер-Lіve
09:25 Школа юного
суперагента
11:20 СЕКРЕТИ УСПІХУ з
Наталею Городенською
11:55 Зелений коридор
12:10 Х/ф «Перевірка на
дорогах»
13:40 Х/ф «Перший день
миру»
15:20 У гостях у Д.
Гордона
17:00 Золотий гусак
17:30 Бенефіс Г. Вєтрова
19:40 Світ атома
20:00 Д/ф «Сила мрії»
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:15 Кабмін: подія тижня
21:30 Зірки гумору
22:10 Українська пісня
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:00 Срібний

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
біля Патріарших...»
Лунтіком
08:00 М/с «Ліло і Стіч»
08:30 Ранковий
08:35, 14:25 Т/с
«Кремлівські курсанти»
СВІДОК
09:40 Т/с «Всі жінки відьми»
09:00 Кримінальні
10:40 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
справи
11:40 Богиня шопінгу
12:20, 17:00 Маша та
10:00, 17:00 Т/с
моделі
12:45 Т/с «Діффчатка»
«Об’єкт 11»
13:25 Т/с «Маргоша»
12:00 Т/с «Детективи» 15:30 У ТЕТа тато
15:55 Досвідос
16:35 Вайфайтери
12:30 Т/с «Версія «
17:40, 19:50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:35 Т/с «Літєйний»
18:45 БарДак
20:50 Альо, директор?
16:45, 19:00 Свідок
21:40 Слава зі
Славєком Славіним
19:30 Т/с «Одного
22:00 Т/с «Барвиха»
разу у Ростові»
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:30 Х/ф «Чингісхан» 00:00 Дурнєв + 1

06:20 Т/с «На розі,

06:00 СоюзМультфільм
06:35 М/с «Неймовірна
Людина-павук»
07:30, 09:00, 21:00
Новини 2+2
08:00 Т/с «Горець»
09:35, 21:30
Щоденники Ралі
Фараонів
09:40 Нереальні історії
10:35 Секретна
територія. Брехня
розуму
11:40, 18:00, 18:40
Сильний аргумент
12:40, 19:00 Т/с «ППС»
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Спецгрупа»
20:00 Шалене відео поукраїнськи
20:35 Нові Дорожні
війни
21:35 Real Comedy
23:00 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»
00:20 Х/ф «Монстр на
карнавалі»

07:20 Зроби мені
смішно
знаходиться
09:00 М/с «Кунг-фу
Панда»
нофелет?»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
07:45 Караоке на
10:00 Готуй
Майдані
11:00 Наші в Раші
12:00 ФБР :)
08:50 СНІДАНОК з
12:55 Весілля буде
по-моєму
Юлією Висоцькою
13:55 Дайош
молодьож
09:00 Їмо вдома
15:30 Х/ф «Я обожнюю
10:10 Зважені та
неприємності»
17:55 Україна чудес
щасливі
19:00 М/ф «Шрек»
20:50 Х/ф «Мій
15:05 Танцюють всі
хлопець із зоопарку»
23:00 Х/ф «Дозвольте
19:00 Х-Фактор
тебе поцілувати»
22:20 Х/ф «Службовий 01:05 Х/ф
«Екстремальне
роман»
побачення»

19:10 Так добре
19:45 Людина і закон
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Що? Де? Коли?
00:25 Легенди
російської долі

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, 22:00, 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, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 Політична кухня
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:45 Хроніка тижня
18:15 Час інтерв’ю
18:40 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 У кабінетах
22:30 МАЙСТЕР-КЛАС із
Наталкою Фіцич

07:10 М/с «Лунтік»
07:35 Малята-твійнята
07:55 Телепузики
07:45 Т/с «Прямуючи 08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
на південь»
Лунтіком
09:35 М/с «Чорний
09:45 Х/ф «Убити
плащ»
лицедія»
10:35 Дикі та смішні
11:00, 12:40 Т/с «Моя
11:30 Речовий доказ
прекрасна няня»
12:00, 23:00 Головний 12:05 ТЕТ
13:45 Містер Трололо
свідок
14:35 Х/ф «Я, знову я
12:45 Х/ф «Друге
та Ірен»
16:45 Х/ф
життя Федора
«Зачарована»
Строгова»
18:55 Х/ф «Гарфілд»
20:30 Т/с «Вісімдесяті»
14:45 Т/с «УГРО «
21:35 Дайош
19:00 Т/с «Кулінар»
молодьож
22:00 Альо, директор?
23:45 Випадковий
23:00 Слава зі
Славєком Славіним
свідок
23:05 Т/с «Ходячі
00:10 Х/ф
мерці»
00:55 Х/ф
«Помститися за
«Побачимось у
Анджело»
вересні»

06:00 Легенди

бандитського Києва

2+2

06:00 Телемагазин

08:30 М/ф «Казки

08:00 Про Лігу Європи Ганса Крістіана
Андерсена»
08:45 М/с
09:00 М/с «Пригоди
«Неймовірна Людинаведмедиків Гаммі»
павук»
10:00 Мультфільми
09:55 Т/с «Мисливці

10:10 М/ф «Качині

за старовиною»

історії»

13:10 Х/ф «Мерлін»

11:50 Х/ф «Звільніть

17:20 ЧУ. 11 тур.

Віллі»
13:50 Подаруй собі

Арсенал - Говерла

життя

19:30 Х/ф «Подвійний

15:00 Х/ф «Що

удар»

приховує кохання»

22:05 Ульотне відео

16:55 Т/с

по-російськи

«Псевдосвідок»
19:00 КВН

23:00 Т/с «Спартак.

21:40 Т/с

Кров і пісок»

«Надприродне»

00:05 Х/ф «Гоблін»

00:10 Т/с «Корабель»

06:00 Руйнівники

06:05 Діалоги про
тварин
міфів
07:00, 10:00, 13:00
09:00
Вісті
07:10, 10:10, 13:20
ОДНОПОВЕРХОВА
Місцевий час
АМЕРИКА з Ургантом і 07:20 Військова
програма
Познером
07:50 Суботник
11:00 Невідомі
08:30 Городок.
Кариби
Дайджест
09:05 Розбите серце
13:00 Top Gear
10:20 Вісті. Чергова
15:00 Таємні знаки
частина
10:55 Чесний
16:00 Хто стріляв у
детектив
Леніна?
11:25, 13:30 Т/с
17:00 Ленінградська «ДАІшники»
13:55 Суботній вечір
справа
15:30 Танці з Зірками
18:00 Х/ф «Хрещений 19:00 Вісті в суботу
19:45 Х/ф
батько»
«Несподівана радість»
00:10 Наш світ: бос
23:30 Х/ф «Сайдмафії
степ»
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:30 Крок до зірок
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
09:25 Хто в домі хазяїн?
09:45 Крок до зірок
10:25 Країну - народові
10:45 Як це?
11:10 Один на один
12:30 Караоке для
дорослих
13:10 Шеф-кухар країни
14:00, 18:05
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ БАЗАР у
Вітебську 2012
15:40 Зірки гумору
16:15 Золотий гусак
16:40 Маю честь запросити
17:25 Діловий світ.
Тиждень
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
21:55 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Гавр»
07:45 Марійчин кінозал
08:05 Ремонт +
09:00 Лото-забава
10:20 М/с «Чіп і Дейл»
11:10 Кулінарна
академія
11:35 Чотири весілля
13:05 Х/ф «Ціпочка»
15:15 Х/ф «Мій коханий
телепень»
17:10 Х/ф «Тайський
вояж Степановича»
19:30, 23:30 ТСНтиждень
20:15 Мій зможе
22:15 Світське життя
00:15 Х/ф «Суші герл»

06:00 Диваки
06:30, 08:45 Мультфільми
06:45 Внутрішній ворог
07:35, 20:35 Світські хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:05 Віктор Цой
10:00 РОНІН з Дмитром
Видріним
10:40 Ф-стиль
11:05 Шамварі: територія
диких тварин
11:50 80 островів навколо світу
12:20 Х/ф «Звичайне диво»
14:50 За сім морів
15:30 АртCіty
15:55, 20:00 Цивілізація
Incognіta
16:50 Невідома планета
17:55 Будь у курсі
18:30 Світ за тиждень
19:00 ДКНС 1917
20:10 Кумири
21:00 Прощавай. Пробач... ХХ
століття
21:55 Таке спортивне життя
22:15 Лариса Голубкіна
23:20 Х/ф «Бунт катів»

06:25 Великий бокс.
Заур Байсангуров vs.
Лукаш Конечни
08:25 Програма
Глянець
09:25 Школа доктора
Комаровського
10:00 Неділя з
КВАРТАЛОМ
11:05 Свати біля плити
11:30 Люди світу
12:30 Х/ф «Екіпаж»
15:35 Х/ф «Не можу
сказати «Прощавай»»
17:55, 21:00 Т/с «Три
товариші»
20:00 Подробиці тижня
23:10 Що? Де? Коли?
23:55 Х/ф «Я Вас
чекаю»

06:40 Анекдоти поукраїнськи
07:00 Дача
07:30 Х/ф «Повернення
Супермена»
11:00 Козирне життя
11:45 Інший футбол
12:35 ОлімпіЛяпи
12:55 Наша Russіa
13:55, 16:05 Х/ф «Лара
Крофт - розкрадачка
гробниць»
18:45 ФАКТИ ТИЖНЯ з
Оксаною Соколовою
19:40 Останній герой
21:00 Х/ф «Шерлок
Холмс»
23:55 Х/ф «Жахіття на
вулиці В’язів»

6:00, 8:30 Мультляндія
7:25, 14:20 Київ. Музика
8:00, 0:10 СТН. Тижневик
9:30 Якісне життя
10:00 Столиця
11:30 Вчися з нами
11:40 Корисна розмова
12:55 Блага звістка
15:55 М. Поплавський.
«Здрастуй, рідне село!»
16:35 Х/ф «Шахрайки»
19:00 Передвиборна
агітація
22:00 СТН. Спорт.
Тижневик
22:25 Х/ф «Дон Жуан у
спідниці»
0:40 «Київське Віче»

Професійно за доступні ціни
СВЯТА ДЛЯ ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ
Весілля, ювілеї, дитячі дні народження
з казковими героями
(ведуча + музичне оформлення)
Тел: (098) 403-17-39, (063) 732-52-89 (Тетяна)

06:50 Події
07:10 Х/ф «Як знайти
ідеал»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екранів
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 Т/с «Злочин
буде розкрито»
15:00, 20:30, 21:10
Т/с «Інтерни»
15:45, 19:30 Т/с
«Засіб від смерті»
19:00 Події тижня
22:15 Великий футбол
00:15 Т/с «Ментівські
війни»

«Вишгородський районний суд Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади судового розпорядника. Вимоги до кандидата: вища освіта
за спеціальністю «Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста.
Додаткова інформація за телефоном 04596-22-710).

Некролог
Колектив Центру поштового зв’язку № 10 м.
Вишгорода сповіщає про передчасну смерть,
на 60-му році життя, колишнього оператора-кіоскера ТРЬОХІНОЇ Ірини Миколаївни.
Вона працювала на пошті останні п’ять років і була зразком відповідального ставлення до
виконання своїх обов’язків. Глибоко сумуємо.
Розділяємо горе рідних і близьких.
Підприємство у 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

СТО ПОТРІБНІ на РОБОТУ:
— автослюсар;
— автоелектрик;
— спеціаліст з розвалу сходження;
м. Вишгород, вул. М. Спаса, 6.
(067) 366-41-17, (098) 655-44-44
(Віктор Олександрович)
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

05:00 Т/с «Подружжя»
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 Їжа без правил
11:00 Дачна відповідь
12:20 СОГАЗ Чемпіонат Росії з
футболу 2012/2013.
«Динамо» - «Анжи»
14:30 Буває ж таке
15:20 Розлучення поросійськи
16:20 І знову
здрастуйте
17:20 Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:50 Центральне
телебачення
22:20 Х/ф «Особливо
небезпечний»
00:25 Т/с «Гонитва за
тінню»

06:50 Х/ф «Стережись 06:10 Т/с «Останній
акорд»
автомобіля»
06:55 Зроби мені смішно
08:50 СНІДАНОК з
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
Юлією Висоцькою
08:25 Зроби мені смішно
09:00 Їмо вдома
09:15 М/с «Кунг-фу
Панда»
10:15 Караоке на
09:55 М/с «Пінгвіни з
Майдані
Мадагаскару»
11:20 МастерШеф
10:15 Шоу ШАРА
11:15 Недільний офіс
15:35 Х-Фактор
12:15 Парад порад
19:00 Битва
13:20 Ближче до тіла
екстрасенсів.
14:25 Т/с «Щасливі
разом»
Апокаліпсис
16:00 Х/ф «Мій хлопець із
21:05 Х/ф «Мама
зоопарку»
18:10 М/ф «Шрек»
мимоволі»
20:00 ШоумаSтгоуон
00:00 Х/ф
22:10 Х/ф «В очікуванні
«Довгоочікуване
дива»
00:15 Х/ф «Шлях воїна»
кохання»

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, 15:15 Політична кухня
10:10 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
16:15 Фактор безпеки
17:15 Податки
17:30 Новини Київщини
18:15 Вікно в Європу
18:40 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 20122013
08:45 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
09:55 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:15 Секретна
територія
17:20 ЧУ. 11 тур.
Дніпро - Динамо
19:30 ЧУ. 11 тур.
Металіст - Шахтер
21:30 ПроФутбол
22:40 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»

07:30 М/ф «Качині
історії»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Х/ф «Звільніть
Віллі»
12:05 Х/ф «Думки про
свободу»
14:05 Дім на заздрість
усім
15:00 Т/с
«Псевдосвідок»
19:00 КВН
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Т/с «Корабель»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Мировий
хлопець»
07:30 Смак
08:05 Армійський
магазин
08:35 Смішарики
08:50 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Т/с «Умови
контракту»
16:30 Єралаш
17:05 Великі перегони
18:55 ВЕЛИКА
РІЗНИЦЯ в Одесі
21:00 Недільний ЧАС
22:00
Мультособистості
22:35 Yesterday lіve
23:45 Пророкування

06:45 М/с «Перерва»
07:10 М/с «Лунтік»
07:35 Малятаразу у Ростові»
твійнята
07:55 Телепузики
11:30 Легенди
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
карного розшуку
Лунтіком
09:40 М/с «Чорний
12:00 Агенти впливу
плащ»
10:40 М/ф «Друзі
13:00 Т/с «Розкол»
назавжди»
12:05 Х/ф «Я, знову я
15:00 Т/с «Кулінар»
та Ірен»
14:20 Альо, директор?
19:00 Т/с «Каменська» 15:20 Х/ф
«Заборонена місія»
17:20 Х/ф «Гарфілд»
23:00 Х/ф «Титанік «
19:00 Містер Трололо
19:50 Т/с «Зайцев +1»
00:50 Х/ф «Шпигун»
20:55 Дайош
ТРК
молодьож
«ВишеГрад»
21:55 Х/ф «Леонв ефірі щодня кілер»
00:05 Слава зі
о 06:30, 08:30, Славєком Славіним
10:30, 15:00, 00:10 Т/с «Ходячі
20:30, 22:30 мерці»
07:35 Т/с «Одного

Адміністрація Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
запрошує 20 жовтня 2012 року
випускників школи на зустріч
з нагоди 50-річного ювілею навчального закладу.
У програмі:
1. День відкритих дверей — з 11:00-13:00 (зустріч
у рідному класі).
2. Урочисте засідання (БК «Енергетик») — 14:00.
Директор школи О. І. Тимченко
30 вересня 2012 р. виповнюється 45 років
голові садівничого товариства «Дніпро-8» —
Федору Івановичу ЧЕРНЯКУ!
Якби ж то літа не так швидко летіли,
Щоб сонечко ясне Вам довго світило.
Добра Вам та щастя, радості й сили
В цей день ювілейний бажаємо щиро.
Колеги
Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Олега Володимировича ОДНОЛЬКА!
Бажаємо жити довгі роки
Без сліз, без горя, без біди.
І хай із Вами буде щастя
Сьогодні, завтра і завжди.
25 вересня відсвяткував
свій день народження
Володимир Степанович
СТЕФАНІВСЬКИЙ!
Хай стелиться тобі доля щира,
Й усмішка не сходить з лиця,
Живи нам на радість в любові та мирі,
Хай щастю твоєму не буде кінця.
Дружина Оксана, діти Олег, Настя,
рідні й близькі, друзі

Вважати недійсним диплом спеціаліста ЛДВЕ
№ 009794 від 31 травня 1997 р., виданий Полтавським кооперативним інститутом на ім’я
Алли Володимирівни ХРОНЮК.

Загублений диплом спеціаліста за спеціальністю
«Комп’ютерні системи та мережі», серія ХМ, №
22917162 Технологічного університету Поділля,
виданий 30 червня 2003 р. на ім’я Тетяни Василівни ЛЕСЬКОВОЇ, вважати недійсним.

Вважати недійсним диплом НТ № 964841 від 30
червня 1990 р., виданий Ірпінським сільськогосподарським технікумом бухгалтерського обліку на ім’я Алли Володимирівни ХРОНЮК.

Вишгородському районному суду Київської області потрібен на роботу робітник з обслуговування приміщень. Додаткова інформація за телефоном (04596-22-710).

06:20 Уся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного.
Телегра
09:20, 13:20 Місцевий
час. Вісті-Москва
10:00, 13:00 Вісті
10:10, 13:30 Х/ф
«Дочки-матері»
14:45 Рецепт її
молодості
ТРК
15:20 Сміятися
«Више Град»
дозволяється
на постійну
роботу потрібні: 17:25 Битва хорів
оператор;
19:00 Вісті тижня
відеоінженер; 20:30 Х/ф «Формула
ведучий
щастя»
програм
22:30 Недільний вечір
Тел:
00:20 Х/ф «Шалене
(04596) 25-489
кохання»

06:00 Руйнівники
міфів
09:00 Формула
11:00 Невідомі
Кариби. Зона ураганів
13:00 Top Gear
15:00 Таємні знаки
16:00 Заповіт
Леонардо
17:00 Кримінальні
зірки
18:00 Х/ф «Хрещений
батько»
00:10 Жива історія

Галина Василівна ЛАХНО з Вишгорода
3 жовтня 2012 р. святкуватиме ювілейний день народження!
Із 50-річчям її ВІТАЄ подруга Галина із сім’єю!
В роботі хай буде удача завжди,
Хай друзі твій дім не минають.
Ніколи в житті щоб не знала біди.
ла.
Лиш радість і щастя щоб мала.

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

Ділянку с. Осещина, 10 сот. під забудову.
3 500 у.о./сотка. 098-0741775

2 лави соснові зі спинкам
Тел.: (050) 963-46-49

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

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./ Дніпровська, 1. 4/9 цегла. 2-кім. кв. / Берізки, 6. 6/16 цегла, Складське приміщення.
65/40/12. Ремонт/Меблі. 4000 грн. + 85/50/14. Ремонт. Меблі. 4500 грн. + 215 кв. м. Рампа. Світло.
ком. послуги 096-9738399
ком. послуги 067-7600073
098-0741774
Будинок 100 м2/Старі Петрівці, двоповерховий. Ремонт/меблі. 900 у. о. + ком. посл. Тел: (067) 760-00-73

КУПЛЮ
НАЙМУ

2-кім. квартиру / Шолуденка, 6-в, 6-г. За готівку/ Терміново. 098-9738404
1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря. 098-0741775

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

Вишгород

З журналістського блокнота

(Початок див. у №№ 36-38’2012)
Микола СЕРГІЙЧУК, м. Вишгород
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Збагатившись враженнями від побаченого в Шенбрунні, ми вирушили до кінцевого пункту нашої мандрівки — Будапешту.
удові пейзажі й краєвиди, що кілька годин пропливали за вікном автобуса, не дозволяли нудьгувати,
а тому не зогледілися, як уже в’їжджали до столиці
Угорщини.
Поселившись у готелі, поспішили на набережну Дунаю,
де на нас чекала вечірня прогулянка по річці на катері.
Треба сказати, що справила вона на нас незабутнє враження. Екскурсія вечірнім Будапештом на судні дозволила
по-новому подивитися на місто, його яскраво освітлені визначні архітектурні пам’ятки. До того ж, російськомовний гід
розповів багато цікавого про саме місто, його мости, історичні споруди.
А вже наступного дня ми здійснили пішохідну прогулянку
центром Будапешта, змогли зблизька помилуватися величчю пам’яток архітектури.
Так, не переставала захоплювати найбільша та найрозкішніша споруда в Угорщині — парламент, розташована на
березі Дунаю між двома мостами — Маргарет та Ланцюговим. Збудовано її в неоготичному стилі між 1884-1902 роками. Довжина споруди — 268 метрів, висота купола — близько
100 метрів. Складається з 691 приміщень. Загальна площа
парламенту — понад 18000 квадратних метрів.
Це один з основних центрів громадсько-політичного життя країни. Тут працюють члени парламенту, президент країни
і прем’єр-міністр.

Ч

У 1867 році після багатолітнього панування Габсбургів
Угорщина отримала самостійність, хоча нею продовжував
керувати імператор Франц Йосип, король Австрії, якого оголосили тепер і королем Угорщини. Але нова угорська держа-

ва могла мати свій власний парламент. У 1880 році отримано
імператорський дозвіл на будівництво його у Будапешті. Будівельні роботи розпочалися в 1884 році, керував ними Імре
Штайндль — учень австрійського архітектора, піонера неоготичного стилю Фрідріха Шмітта.
У будівництві брали участь тисячі людей, було використано 40 мільйонів цеглин та 40 кілограмів золота.
Спорудження об’єкта остаточно завершилось лише у
1906-му. Однак перше засідання Державних зборів відбулося у будівлі парламенту вже у 1896 році, під час святкування
1000-ліття Здобуття Батьківщини.

Найціннішим скарбом парламенту є Священна Корона
(12 століття), яка разом з іншими королівськими реліквіями
знаходиться під куполом. Корона є державним символом незалежності Угорщини.
Перед будівлею парламенту здіймається кінна статуя —
пам’ятник Ракоці Ференцу II, який на початку ХVІІІ ст. очолив
визвольну війну угорського народу проти габсбурзького панування. З північного боку — скульптурна група, у центрі якої
— Лайош Кошут, головний організатор боротьби угорців за
незалежність під час революції 1848 року.
Виходимо на Площу Героїв. У її центрі височить Тисячолітня колона. Довкола неї стоять кінні статуї Арпада і шістьох
вождів племен угорців. За колоною, уздовж колонади —14
героїв угорської історії…
Замок Вайдахуняд — одне з найромантичніших місць
Будапешту. На підході до нього нас зустрічає бронзовий
пам’ятник архітекторові Ігнаті Алпара в одязі цехового майстра-будівельника. Повз пам’ятник заходимо на міст і під готичні кріпосні ворота.
Зліва — копія монастиря в романському стилі і каплиця,
ворота якої виконані за зразком воріт костелу XIII століття.
Навпроти — готичні споруди, що імітують лицарський замок.
За сквериком — помпезний барочний палац часів Марії Терезії.
Церква св. Матяша, побудована у готичному стилі, з XIII

Подорожуємо Україною

Завітайте до Саджави!
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дo XV століття була місцем проведення церемоній коронації і
вінчання королів. Приміщення також перебудовувалося кілька разів, у тому числі й турками — тоді воно слугувало мечеттю. Остання перебудова — у неоготичному стилі на початку
XIX сторіччя — здійснювалася найвидатнішими майстрами
того часу. У нижньому храмі — твори церковного мистецтва
(сховище реліквій, скарбниця, точна копія Святої Корони),
тут з весни до осені проходять концерти.
На правому схилі гори Геллерт, у вирі зелені стоїть
пам’ятник святому Геллерту — венеціанському абату, який
приїхав до Угорщини на запрошення першого угорського
короля (Святого Іштвана), хрестити угорців. Мало хто знає,
що 400 років тому на горі стояла турецька фортеця, 300 років
тому тут пролягав шлях хрестоносців, а на початку XIX століття було відкрито астрономічну обсерваторію, відому в усій
Європі.
Донині тут лишилася Цитадель з готелем, диско-та оглядовим майданчиком, з якого можна помилуватися панорамою, що стала частиною скарбниці ЮНЕСКО.
Королівський палац є однією з головних пам’яток Будапешта. Зведений у XIV столітті і 400 років по тому перебудований у стилі бароко, протягом 700 років він був резиденцією
угорських королів. Нині це музей — Угорська Національна
галерея.
Підсумовуючи, можна в цілому сказати, що Будапешт —
справжнє місто-музей. Адже тут багато будівель є історичними пам’ятками. І можна тільки захоплюватися будапештцями, як вони дбайливо оберігають свої святині.
На шостий день нашої подорожі ми вирушили у зворотньому напрямі. По дорозі завітали ще у Мішкольц, після чого
взяли курс до рідної землі. Надвечір досягли державного
кордону.

Коли на митниці побачили синьо-жовтий прапор і написи
українською мовою, серце бентежно закалатало. А як тільки
автобус в’їхав до Ужгорода — усі відчули якесь особливе піднесення: ми знову на Батьківщині.

Лисиця
вибігла з лісу…

Розмовляла Марта КВІТКА

Вікторія НИЖНИК,
учениця 8-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики Центру творчості
«Джерело»
(керівник гуртка Валентина Яковенко)
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1800 кілометрів за шість днів

Подорожуємо Європою

Я відвідала свою бабусю, яка мешкає в селі Саджави Богородчанського
району Івано-Франківської області, а
також побувала в Народному музеї етнографії і побуту, що у центрі села, в будівлі старої школи.
989 року його створив директор
школи Василь Іванович Мороз. Відтоді музей поповнився багатьма
новими експонатами та прийняв дуже багато гостей.
Експозиції, розміщені у дев’яти залах,
нараховують понад чотири тисячі унікальних експонатів, зібраних місцевими мешканцями. Вони відображають життя бойків, які займалися найрізноманітнішими
ремеслами, — бондарством, токарством,
різьбярством, писанкарством, ковальством, столярством, бджільництвом, рибальством.
Тут представлені дари місцевого лісу,
покрівельний та будівельний матеріали,
реманент для управління кіньми, знаряддя

29 вересня

для роботи з грунтом, для приготування
кормів худобі, грошові купюри різних часів
і держав, є цікаві історичні знімки і фотоапарати.
Жінки й дівчата з цікавістю розглядають
взуття, котре носили наші бабусі і прабабусі, давнішні вишиванки, одяг та прикраси.
А поруч є і прядильно-ткацьке знаряддя,
на якому створювали тканину для одягу та
предметів побуту. Цікаво, що в музеї зібрані альбоми випускників школи за десятки
років.
Багато людей приїздять (навіть із різних країн світу), щоб побачити унікальні
експонати, доторкнутись нашої самобутньої історії. Свої враження про музей вони
залишають у книзі відгуків.
Особисто мені найбільше сподобалося
в залі, де знаходяться жіночий одяг, прикраси, вироби писанкарства і оригінальні
роботи сучасних майстринь Марії та Ганни
Соловей з пір’я і квітів.
Але особливу гордість у мене викликало те, що одним із експонатів є вишита
картина моєї бабусі Стефанії Антонівни Воронич.
Музей — візитна картка не лише села,
району, а й області. Раджу і вам, шановні
вишгородці, при нагоді відвідати народний
музей етнографії і побуту в селі Саджави.

З приводу відзначення Всесвітнього дня
боротьби із сказом редакція «Вишгорода»
звернулась із запитаннями до начальника
управління ветеринарної медицини у Вишгородському районі Олександра Сінковича.
— Чому до цієї хвороби прикута увага
всього світу?
— Цей день відзначається з ініціативи благодійної організації «Альянс боротьби зі сказом» (США). Мета – поширити інформованість
про небезпеку цієї хвороби людей і тварин,
попередити про її тяжкі наслідки. Адже щороку
у світі помирає від сказу 55000 людей, в основному в країнах Азії та Африки. Це – небезпечне
вірусне захворювання, яке передається дикими
м’ясоїдними тваринами, головним чином лисицею, вовком, борсуком та іншими. Здорова лисиця уникає зустрічей з людиною, а хвора – навпаки – біжить до людей, до наших обійсть, де
повно собак. Особливість нашого району у тому,
що він з усіх боків оточений лісом, навіть дачі в
лісі. Тому зустріти лисицю на порозі дачі — явище звичайне. Це має насторожити.
— Чи є випадки сказу у районі?
— Минулого року у Нових Петрівцях захворів
собака, а до того, у 2007 році, — у Лебедівці. Але
все обійшлось ударними профілактичним заходами ветеринарної та санітарної служб району.
Якщо людина вчасно звернулась до лікаря,
допоможе уникнути ускладнень антирабічне
щеплення. Це стосується домашніх собак, яким
обов’язково треба робити профілактичні щеплення проти сказу.
— Які симптоми цього захворювання?
— Його ще називають водобоязнь, гідрофобія. При спробі напитися важко ковтати рідину,
виникають судоми. І, як при грипі, підвищується температура, уражаються дихальні шляхи,
кишково-шлунковий тракт, центральна нервова
система, що призводить до паралічу.

— Як не захворіти не сказ?
— Не контактуйте з бездомними та дикими
тваринами: якщо укусив собака – ретельно промийте це місце милом і змажте йодом. Негайно
звертайтесь до лікаря.

В Україні щороку з приводу укусів тварин
до медиків звертаються 100-120 000 людей.
Не минула ця доля і вишгородців, і мешканців
району.
Щоб не бути укушеним скаженими собакою чи лисицею — треба запобігти розповсюдженню такої природної інфекції, як сказ. На
гектар лісових угідь не має бути більше однієї
лисиці, а в нашому районі їх 3-4. Мисливським
господарствам слід тісніше контактувати з ветеринарною та санітарною службами, дотримуватись кількості відстрілу диких тварин.
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Вишгород

Об’єднана опозиція пропонує шлях до Великої Європи

Олег ГУНЬКО
Наша країна не може далі намагатися всидіти на
двох стільцях – європейському і російському. Адже
коли ці стільці роз’їдуться – нам доведеться боляче
падати. І українців така перспектива не влаштовує.
огічно, що країна, в якій народ – добрий, працьовитий і талановитий, — мусить рухатися
лише в бік цивілізованого і демократичного світу. А шлях туди у нас тільки один – це в Європу. Іншого
просто не існує.
Та от біда: нинішній корумпованій владі це не тільки не
вигідно – це небезпечно. Європейські цінності і стандарти
не для них. Як же вони тоді будуть красти мільярди, будувати собі «межигір`я», купувати найдорожчі в світі вертольоти, а всіх незгодних – закривати по тюрмах? От і тягне
оця влада нас, як кажуть у народі, «не в Європу, а в Азіопу». Там усе це спокійнісінько можна робити, а про якісь
там цивілізовані стандарти і не згадувати.
Через те Президент Янукович у Європі давно вже небажаний гість. Яскравим підтвердженням цьому є те, що
на Ялтинському форумі з ним мало хто спілкувався. Ексдержсекретар США Кондоліза Райс навіть не глянула в бік
Януковича, і фотосесію з ним взагалі проігнорувала. А це
вже не просто натяк, а гучний сигнал попередження для
чинного Президента.
Та що там говорити, якщо під час недавнього візиту в
Україну прем’єра Росії Путіна той спершу зустрівся з байкерами, а потім уже з Януковичем. Так що й Росії Янукович
не потрібен, виходить?
Проте через провальну політику нинішньої влади постраждає в першу чергу простий народ – Україні вже погрожують санкціями. Тож якщо при владі залишиться режим Януковича, держава може опинитися в міжнародній
ізоляції.
Інше бачення міжнародного курсу України під час

Л

Ялтинської європейської стратегії розкрив голова Ради
Об`єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він
категорично заявив, що бачить Україну частиною Великої
Європи з європейськими стандартами і цінностями. «Для
нас Європа – це в першу чергу стандарти. Це справедливий суд, міліція, прокуратура. Це стандарти життя, медицини, освіти. Це те, чого досягнув ЄС і чого може досягнути Україна», — наголосив він.
За словами Арсенія Яценюка, одним із головних завдань нового українського парламенту має стати підписання та ратифікація Угоди про політичну асоціацію та
створення зони вільної торгівлі з Європейським союзом і
досягнення безвізового режиму. Тут варто згадати красномовний факт, що за часів, коли Арсеній Яценюк очолював зовнішньополітичне відомство, було зрушено з
мертвої точки питання інтеграції України в Європейський
союз. Це тоді він разом із Юлією Тимошенко зробили левову частку роботи з підготовки Угоди про ЗВТ і політичну
асоціацію з ЄС.
Опозиція виступає і за партнерські відносини із сусідньою Росією, але щоб ці відносини були рівноправними, а
не робили Україну повністю залежною від «старшого брата».
У співпраці з Росією, переконані в Об’єднаній опозиції,
є три «ні»: Митному союзу, військовому блоку і російській
мові як другій державній в Україні. Ми й так вже потрапили
у сусідську енергетичну залежність, маючи при цьому газ
власного видобутку, який у повному обсязі може забезпечити потреби населення. Тепер нас намагаються загнати
в газовий консорціум лише з росіянами. Як зазначив Арсеній Яценюк, Росія має газ, Україна – газотранспортну
систему, Європі треба газ – у цьому трикутнику і треба
працювати, щоб усім була вигода від такої співпраці.
Янукович же цього не хоче – він собі і своїй родині
життя вже давно «покращив». Та нас, простий народ, це
мало хвилює. Ми повинні думати про своїх дітей і внуків.

Ми повинні забезпечити їм гідне життя, сучасну освіту, достойну роботу і зарплату, а пенсіонерам – пенсію, таку, як
отримують європейські пенсіонери, що й горя не знають,
а не думають, як їм прожити ще один день. Тому, як тут
не крутись, як не вертись на двох стільцях, а все ж дорога
наша – до Європи. Ми повинні про це чітко заявити режиму Януковича. І заявити дуже скоро – 28 жовтня.

Мої роки — моє багатство
Петро ЖУЛАНОВ
День літніх людей відзначається в
усьому світі. Встановлений він у 1990
році Генеральною асамблеєю ООН, а
День ветерана — Указом Президента
України.
етерани — це люди, найбільше
багатство яких — досвід, знання, вміння, мудрість. У нашій
країні це насамперед ті, хто пройшов
горнило Великої Вітчизняної війни, піднімав народне господарство з руїн, зводив новобудови. Не завжди ситі і гарно
зодягнені, але завжди горді, ветерани
жили і трудилися єдиною сім’єю, попри
національність, віросповідання, освіту чи
походження.
Ветерани і зараз вирощують хліб,
вчать дітей, виводять на орбіту космічні

В

Календар
29 вересня — День отоларинголога
1842 — Вільям Хенсон накреслив проект літака з паровим двигуном
1897 — вперше виконано танго
1916 — Джон Рокфеллер, засновник
компанії «Стандарт Ойл», став першим у
світі мільярдером
1954 — засновано Європейську організацію з ядерних досліджень
Народилися:
1845 — Іван Тобілевич (Карпенко-Карий), драматург, один з корифеїв українського театру
Іменини: Віктор, Гаврило, Михайло,
Людмила
30 вересня — Всесвітній день бібліотек; Міжнародний день перекладача;
Всесвітній день Інтернету; День усиновлення
1452 — в друкарні Йогана Ґутенберґа
вийшла в світ Біблія
1929 — англійська служба «Бі-бі-сі»
уперше провела телетрансляцію
1954 — став до ладу перший атомний
підводний човен «Наутілус» (США)
Народилися:
1841 — Михайло Драгоманов, український громадсько-політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, фольклорист, економіст, філософ
Іменини: Віра, Надія, Любов, Софія
1 жовтня — Міжнародний день музики, Міжнародний день лікаря, Всесвітній День архітектора, Міжнародний

кораблі, чесно, сумлінно і самовіддано
працюють на благо своєї Вітчизни.
У нашому місті мешкає 55 найстаріших ветеранів Великої Вітчизняної війни,
активних учасників ветеранського руху,
фронтовиків — учасників бойових дій
та інвалідів війни: Лентруш Аршакович
Амірбікян, Віктор Іванович Анохін, Іван
Іванович Бабишев, Володимир Павлович
Дев’яте, Іван Якович Єрмоленко, Микола
Дмитрович Ємець, Петро Іванович Зайцев, Микола Юхимович Заєць, Володимир Миронович Кашинський, Наталія
Опанасівна Людмірська, Лідія Антонівна
Нагорнюк, Олександр Іванович Попов,
Іван Романович Швець, Володимир Павлович Штепура, Іван Іванович Чертков,
Андрій Васильович Топчій, Олена Іванівна Сіниченко та інші.
У Вишгороді — 522 учасника війни,

що забезпечували фронт у роки Великої Вітчизняної війни усім необхідним
для перемоги над ворогом, понад 4 000
ветеранів праці, дітей війни, які відбудовували народне господарство країни,
споруджували Київські ГЕС і ГАЕС і місто
Вишгород; понад 300 ветеранів військової служби.
Сучасна молодь пишається своїми
батьками та дідами, їх справами. З них
беруть приклад, звеличують їх подвиги,
розуміючи, що меморіальні комплекси,
пам’ятники, музеї, кімнати бойової і трудової слави й інші символи героїчного
минулого — лише маленька частка данини пам’яті подвигу полеглих і живих. Ветерани і зараз не сидять без діла. Вони
допомагають ростити онуків і правнуків,
ведуть домашнє господарство, беруть
активну участь у патріотичному вихован-

Цей день в історії
день вегетаріанства, Міжнародний
день людей похилого віку, Міжнародний день посмішки, Всесвітній день
середовища проживання
1661 — в Англії відбулися перші перегони на яхтах
1959 — у Києві створено Товариство
культурних зв’язків з українцями за кордоном
1967 — радянське телебачення розпочало регулярні кольорові передачі
1926 — відкрито Київський театр опери і балету
Іменини: Олена, Петро, Клавдія, Степан
2 жовтня — Міжнародний день ненасилля
1836 — Чарльз Дарвін повернувся з
кругосвітньої подорожі, що тривала майже п’ять років і привела його до створення теорії еволюції
1608 — Ганс Ліпперсхей представив
голландському уряду свій винахід — прототип оптичного телескопа
2002 — в Японії у продаж поступив
перший у світі робот-інкасатор
Народилися:
1907 — Іван Багряний, український
письменник
Іменини: Давид, Ігор, Костянтин, Федір
3 жовтня
1926 — відбувся Перший український

науковий з’їзд у Празі
1945 — створено Всесвітню Федерацію профспілок, яка об’єднує національні
профцентри 81 країни
1952 — у Лос-Анджелесі зроблено
перший відеозапис на магнітну стрічку
Іменини: Теодор, Михайло, Олег, Тереза
4-10 жовтня — Всесвітній тиждень
Космосу
1675 — голландський фізик Крістіан
Гюйґенс запатентував кишеньковий годинник
1890 — у Львові створено РуськоУкраїнську Радикальну Партію — першу
українську політичну партію
1911 — у Лондоні введено в дію перший у світі ескалатор
2001 — англійські вчені розшифрували генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму
Іменини: Андрій, Данило, Йосип, Назар
5 жовтня — Всесвітній день учителів
1921 — у Лондоні засновано Міжнародний ПЕН-клуб — недержавну організацію журналістів і письменників
1941 — у Києві утворено Українську
національну раду на чолі з Миколою Величківським
Іменини: Макар, Олег, Святослав,
Георгій

ні молоді у кращих традиціях старших
поколінь, культурної та духовної спадщини, сприяють збереженню пам’ятників і
меморіалів захисників вітчизни, видатних людей.
Турбота про ветеранів — обов’язок
усіх державних установ, органів місцевого самоврядування, партій і громадських
організацій, підприємств та організацій
міста. Адже виходить вона далеко за
рамки соціальних проблем. За відношенням до ветеранів визначається цивілізованість держави і суспільства.
Вишгородська міська рада ветеранів
від усього серця вітає ветеранів, пенсіонерів, усіх людей похилого віку з Днем
ветерана України та Міжнародним днем
людей похилого віку! Бажаємо усім міцного здоров’я, благополуччя та довгих
років гідного життя.

Вітаємо

Вклоніться
старшому поколінню!
Перше жовтня відзначається як
Міжнародний день людей похилого
віку та День ветеранів праці України. Це чисте і світле свято, свято наших батьків. Воно покликане звернути увагу всього людства на потреби
старшого покоління.
Повага до старших — одна з головних
цінностей людської моралі.
ПАТ «Укргідроенерго» зичить вам,
шановні ветерани та усі літні вишгородці, здоров’я, добра, достатку й наснаги в
усіх ваших справах, активного й корисного довголіття!
Ми
постійно
пам’ятаємо
свій
обов’язок перед вами і докладатимемо й
надалі зусиль для продовження соціальної підтримки ветеранів.
Із святом вас дорогі ветерани!
Ігор СИРОТА, генеральний директор
ПАТ «Укргідроенерго»
Олег УРМАНОВ, директор філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»
Олександр ЦИМБАЛЮК, голова
профкому ПАТ «Укргідроенерго»
Костянтин ВОЩИНСЬКИЙ, голова
ради ветеранів ПАТ «Укргідроенерго»

Дата

29 вересня

Професія — окраса життя
Всесвітній день архітектора відзначають з 1985 року.
У 1996-му Міжнародний союз архітекторів на своїй 20-й
Генеральній асамблеї в Барселоні ухвалив відзначати
його у перший понеділок жовтня.
радиційно в цей день архітектори всього світу збираються на конференції, умови і результати своєї
діяльності, обговорують проблеми архітектурної
освіти, влаштовують творчі дискусії, організовують виставки.
Кожен рік свято має певну тематику.
Шановні колеги!
Ви обрали професію, яка завжди була необхідна людям, яка є окрасою життя з найдавніших часів і до наших
днів. Завдяки вашому натхненню, творчому пошуку та наполегливій праці оновлюються українські міста, селища та
села, з’являються яскраві, сучасні споруди, реставруються
пам’ятки архітектури, створюються комфортні умови для
життя і діяльності людей.
Нам є чим пишатися. Українська архітектурна традиція самобутня і неповторна, архітектурне надбання її кращих виконавців посідає гідне місце у світовій архітектурній спадщині.
Зміни, що відбуваються останнім часом у Вишгородському районі, не можуть не вражати своїм розмахом та величчю. Спільними зусиллями архітекторів, будівельників і митців
великі задуми продовжують втілюватись у життя сучасного

Т

міста Вишгорода, який є обличчям усього Вишгородського
краю. Це й нове будівництво, й активне проведення капітальних ремонтів, завдяки яким Вишгородщина вітає своїх гостей
яскравими архітектурними ансамблями.
Ми живемо у середовищі, яке створили архітектори.
Щира подяка усім вам, хто присвятив життя цій древній, благородній і такій необхідній для людства професії, хто дозволяє розкрити потужний потенціал архітектурної та містобудівної краси нашого рідного краю і завдяки кому і відбуваються
докорінні сучасні перетворення та стрімкий і динамічний розвиток.
Бажаю вам, щоб омріяні вами споруди, комплекси завжди
втілювалися в життя і були безсмертними! Щоб стіни, побудовані за вашими проектами, стояли непорушно, як Велика
китайська стіна, будинки були вічні, як єгипетські піраміди, і
радували око, як Бахчисарайський фонтан! Бажаю також, щоб
у ваших творах єдналися сила каменю і неповторна краса
природи з її ідеальними формами!
Зичу всім творчої наснаги у створенні нових архітектурних
ансамблів та успіху в їх реалізації, міцного здоров’я та плідної
праці на благо нашої держави! Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди професійного свята!
Дмитро ЛИКОВ,
головний архітектор Вишгородського району

Привітання
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород

Анонс

Ідей багато, залишилося їх поєднати
Читайте у наступному номері

Важко, але круто

На «ВишГорі»
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Похід в гори чисто в емоційному плані – подія неординарна. Це іспит на витривалість, перевірка волі і
командного духу. Ось приблизно такі емоції переповнюють профі пішого туризму перед серйозними змаганнями.
ещодавно на території спортивно-розважального
комплексу «ВишГора» Федерація пішого туризму
провела триденний чемпіонат України з техніки пішого туризму. Не дивно, що обрали саме Вишгород, адже на
«ВишГорі» придатний рельєф та умови.
Особливостями поділився Олексій Келін – головний суддя змагань: «Змагання складаються з кількох етапів. Спортсмени долають певні перешкоди на кожному етапі: рятувальні
роботи (надання першої допомоги, перевезення потерпілих),
крос-похід, змагання між спортсменами.
Це перевірка навичок, що стануть у нагоді при піднятті на
вершини гір (моделюють підйоми, спуски, переправи через
річки, западини). У вас тут відмінний для такого роду змагань
рельєф.
У кожній області діють туристичні секції, клуби, в які набирають новачків і навчають усіх премудростей та особливостей пішого туризму. Там же проводяться початкові турніри. Але наш чемпіонат для професіоналів, які уже володіють

певним рівнем знань, навичок. Це стимулює їх боротися за
першість».
Цього року за право називатися кращою змагалися 17
команд із чотирнадцяти регіонів України. Серед них — переможці обласної першості, Кубку України, призери. На дистанціях туристи виконували нормативи майстрів спорту.
Піший туризм – це, звісно, важко, виснажливо, але круто!
Змагання видовищні та для справжніх екстремалів.
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День отоларинголога

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Ідеальна бібліотека та,
де є усі книги

У чергу до… «лора»
Наприкінці вересня відзначають
своє професійне свято лікарі, яких
у народі називають «вухо-горлоніс». Керівництво лікарні та колеги
вітатимуть і вишгородських лорів
— лікарів Зінаїду Іванівну Трифонову та Серіка Алієвича Оспанова, які
працюють з надзвичайним навантаженням, приймаючи за день десятки хворих дорослих і дітей. У складі
хірургічного відділення є й 5 ліжок
для лор-хворих, що лікуються під
наглядом цих професіоналів.
рім прийомів, наші лікарі виїздять за викликами по району,
ведуть медогляди школярів,
консультують у стаціонарі, працюють
у складі комісії райвійськкомату. Як
зазначила заступник головного лікаря
Вишгородської центральної районної
лікарні (начмед) Наталія Шилан: «Наші
лікарі-лори працюють з ранку до ночі,
обслуговуючи населення усього району. Тим більше, що у відпустці по до-
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Народна аптека
* При гнійничкових виділеннях і
частковій втраті слуху заваріть лавровий лист у склянці окропу, залишіть
на дві години, процідіть і закапуйте у
вухо.
* Свіжий сік цибулі потримайте у
ложці над вогнем, поки на краях ложки не з’являться бульбашки. Потім
охолодіть (перевірте температуру,
приклавши до щоки). Якщо нормальна — закапуйте у хворе вушко дитини.
* Цибулину натріть на тертушці,
вичавте сік, змочить у ньому ватяну
турундочку і покладіть у вушний прохід на 10-20 хвилин.
* Свіжий лист герані (калачика)
скрутіть у трубку і вставте у хворе
вухо — це знімає запалення і стрілянину всередині.
гляду за дитиною димерський лікар,
і пацієнти димерського куща мусять
їхати до Вишгорода. До того ж вишгородський лікар Зінаїда Трифонова
оперує хворих під ендотрахеальним
наркозом, що роблять лише у деяких
лікарнях області».
Разом із керівництвом центральної районної лікарні привітаємо наших мужніх і відповідальних медиків з
їх професійним святом та побажаємо
успіхів у їхній благородній справі захисту здоров’я людей!

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 8-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело».
(керівник — Валентина Яковенко)
Послугами книгосховищ користуються близько 17,5 мільйонів любителів читання, яких обслуговують
більш ніж 53 тис. бібліотечних працівників.
нашому місті— декілька бібліотек. Я, наприклад, беру книжки
у бібліотеці гімназії «Інтелект».
Її господарка – Лариса Андріївна Міщенко — жінка поважного віку, але не
виглядає на свої роки. Я поцікавилась
секретом її молодості і почула: «Це тому,
що постійно спілкуюся з дітьми, від яких
отримую позитивні емоції».
Лариса Андріївна працює у нашій бібліотеці понад 35 років, взагалі ж у цій
справі — 44. Закінчила інститут культури
у Харкові.
Для неї світ книг безкінечно цікавий.
Улюблені автори – Михайло Стельмах,
Олесь Гончар, Олександр Пушкін, Михайло Булгаков. Як і кожна жінка, любить
читати романи.
Особливо радіє, коли до шкільної бібліотеки привозять нові книги. У цьому
році районний відділ освіти поповнив
бібліотеку підручниками для першокласників, художньою літературою, енциклопедіями.
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Загалом тут — близько 8 тисяч примірників художньої літератури і 19 тисяч
підручників. Останніх вистачає, недостатньо лише для російських класів.
Відвідують шкільну бібліотеку 37 класів, а це понад 920 учнів. Минулого року
було більше, але, оскільки п’ять класів
переведено до іншої школи, ця кількість
зменшилась.
Діти цікавляться фантастикою, енциклопедіями, а старші – романами.
У бібліотеці є комп’ютер, є читальна
кімната для учнів 1-6 класів (на 6 місць),
для 7-11 класів (на 20 місць). Чого не вистачає, так це ремонту…
І все-таки ідеальною бібліотекою Лариса Андріївна вважає таку, яка повністю
укомплектована книгами для програмного читання.
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Так тримати!

Живемо ЗДОРОВО

2012 року

Вишгород

Срібні призери олімпійської надії України

Олександр КОЧЕТКОВ,
тренер з легкої атлетики
Вишгородської ДЮСШ

третій Юрій Шеремета

ФОТО — автор, спеціально для
«Вишгорода»

21-22 вересня в м. Біла
Церква у ІІ етапі обласних
змагань «Діти — олімпійська
надія України» юні легкоатлети Київщини (учні 1998 р.
н. та молодші) виборювали
звання чемпіона у класичних дисциплінах легкої атлетики та естафеті 4х100 м.
магання — особистокомандні. Приймали
Микита Осокін
участь у них і 10 учнів
нашої ДЮСШ. І хоча було промісце (біг на 1 500 м) Микита Осокін —
холодно, на доріжках та в секторах — 2 місце (стрибки у висоту) Каріна Єрдуже спекотно. Спортсмени вели бо- моленко та Юрій Шеремет — треті (біг
ротьбу за кожний сантиметр, і тому на 400 м та 60 м) 3 місце виборола
нагороди — дипломи, медалі та кубки естафетна четвірка: Каріна Єрмолен— особливо цінні.
ко, Ольга Кочеткова, Євген Макагон
В особистій першості такі результа- та Юрій Шеремет. Вагомий внесок у
ти: Ольга Кочеткова — 1 місце (стриб- командну скарбничку зробили: Віктор
ки у довжину) Максим Дорошенко — 1 Ханкішиєв — 4 місце (біг на 110 м с/б),

З

Кидок у корзину

команда Білої Церкви.
Талановиті та здібні спортсмени —
олімпійська надія Вишгородщини.
А нашим переможцям хочеться побажати нових перемог!

За матеріалами книги Олександра Волкова та Анатолія Волошина «Вершини українського баскетболу»

Сходинки до вищих нагород

Рівняння — на Ліліан Рокетті
Підготував Олег КОВТУН
(Початок див у №27’2012)
80-ті роки XX століття особливих
змін у розстановку сил на чемпіонаті
СРСР у жіночому баскетболі не внесли.
Лише тричі динамівки Києва ставали шостими, чотири рази — восьмими.
В інші роки замикали десятку.
За 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 Галина Мельниченко, яка перші кроки в баскетболі робила
на Херсонщині, пізніше навчалась 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 (О. Довгань, О. Жирко, Л. Мудрик, В. Коваленко, С. Ковтуненко, А.
Колесник, М. Ткаченко, М. Шульжик, Г.
Щеглова, Л. Павленко, І. Сагайдакова,
О. Синькова) посіла друге місце, подолавши команди усіх союзних республік
і Ленінграда (поступилась лише команді
Москви). 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, 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 посіла призові місця на клубних першостях світу та Європи.
1991 року, в рік розпаду СРСР, «Динамо» (Київ) спалахує перемогою на
чемпіонаті СРСР. Це сталося вдруге —
через 40 років.
1991 року чемпіонками Європи
востаннє в історії жіночого баскетболу
СРСР у складі збірної стають київські
динамівки Олена Жирко та Марина Ткаченко.

Абетка здоров’я
Сім’я кілька років чекала на дитину. І
коли нарешті народився хлопчик, щастю подружжя не було меж. Час ішов, а
маля не піднімало голівку, не посміхалось, було кволим і хворобливим. Аби
з’ясувати причину свого нещастя, згадали про токсоплазмоз і… навіть боялись
подумати про те, що під час зачаття дитини вживали спиртне.
тім, у гінекологічних відділеннях
лікарень і пологових будинках не
зменшується кількість жінок, у яких
мимовільно переривається вагітність, а також тих, що народжують дітей з різними каліцтвами.
На жаль, майбутні батьки мало знають про
шкідливу дію алкоголю. Грецький філософ
Діоген, коли побачив недоумкувату дитину,
сказав: «Твій батько дав тобі життя, коли був
п’яний». «Добровільним божевіллям» назвав
алкогольне сп’яніння Аристотель. А Гіппократ
причиною епілепсії, недоумкуватості та інших
нервово-психічних захворювань дітей вважав
те, що під час зачаття батьки були п’яними.

В

Ілля Возний — 4 місце у «висоті» та
Анна Демченко (біг 400 м та стрибок у
довжину). В загальнокомандному заліку команда нашої ДЮСШ на другому
місці, попереду — господарі змагань —

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 здобула нову
історичну перемогу на
VIII Спартакіаді народів
СРСР.
1986 року на IX Спартакіаді 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) підкорилася чемпіонська вершина СРСР
(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).

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 спалахнула «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
став 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 до Національної баскетбольної асоціації («Атланта Хоукс», НБА, США) запросили Олександра Волкова.
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.

Універсальна отрута
Алкоголь — універсальна отрута. Чим
міцніший напій, тим швидше й сильніше він
діє. Циркулюючи з кров’ю, він згубно діє на
всі клітини, порушує їх функції, викликає хворобливі, часто незворотні зміни. Шкідливо
діє на статеву функцію.
Слід пам’ятати, що зародок людини особливо вразливий у перші три місяці розвитку,

коли він тільки формується. Регулярне вживання спиртних напоїв може призвести до
безпліддя, бо ушкоджені алкоголем статеві
клітини у більшості випадків не запліднюються. Якщо ж це і станеться, вагітність може не
розвитися взагалі.
Група вчених обстежила 1776 дітей, батьки яких були алкоголіками. 390 дітей народилися кволими і померли у ранньому віці. Серед тих, що лишились живими, більшість були

недорозвинені або хворими на епілепсію.
У жінок, чоловіки яких зловживають
спиртним, часто бувають ранні й пізні токсикози, внутрішньоутробна асфіксія (ядуха)
дитини під час пологів. У 95 % малят, батьки
яких алкоголіки, спостерігаються невротичні
реакції.
Шановні батьки! Зважте на викладене і
пам’ятайте: алкогольна залежність підлітків
породжується алкоголізмом дорослих.

Кілька фактів:
— Майже півмільйона людей втрачає
Україна щороку з причин, пов’язаних з алкоголем. У першу чергу це — серцево-судинні
захворювання і рання смерть. 80% вбивств
здійснюють люди у стадії алкогольного
сп’яніння. Половина жертв були п’яними.
— 33% хлопчиків і 20% дівчаток з 13 років п’ють пиво або інші міцні напої.
— Половина нинішніх 40-річних чоловіків
не доживе до пенсії.
— Минулого року Всесвітня організація
охорони здоров’я порахувала, який відсоток

випускників шкіл у різних країнах доживе до
пенсії. У Великій Британії — 90%, в Російській Федерації та Україні — лише 4%. Головна причина — алкоголь.
— За даними Міністерства охорони
здоров’я, на рік в Україні вживається на
душу населення 18 літрів чистого спирту.
(При вживанні 8 літрів відбувається виродження етносу.)
Потрібні обмежувальні заходи, як свого
часу — у Швеції, Фінляндії, як було в СРСР у
1980-і роки. Треба боротися не з наслідками, а з проблемою.

Людина

Вишгород

29 вересня

Відпочили — і до школи
Катерина КОЛНОГУЗ,
головний бухгалтер
Вишгородської МВД КОВ ФСС з ТВП
Пріоритетним завданням у роботі Вишгородської
міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
(МВД КОВ ФСС з ТВП) є оздоровлення дітей застрахованих осіб.
пільну програму оздоровлення дітей та її фінансування складаємо у тісній співпраці з нашими
страхувальниками, комісіями соціального страхування, застрахованими особами та постійній співпраці
дирекції Фонду з органами державної виконавчої влади,
місцевого самоврядування. Ми налагодили взаємодію з
власниками та керівництвом дитячих оздоровчих закла-
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Соціальне страхування

дів, як на території Київської області, так і за її межами. І
це дало змогу оздоровити влітку 2012 року 284 дитини на
суму 238 тис. грн (що більше запланованого на 60 тис. грн).
За рахунок коштів Фонду здійснюється часткове фінансування дитячих закладів оздоровлення: покриваються витрати на організацію харчування (у частині вартості набору
продуктів), лікування та культурне обслуговування дітей.
У 2012 році гранична денна норма витрат на лікування та
культурне обслуговування дітей залишилися на рівні 2011
року, тобто не більше 3 грн, а на організацію харчування дітей сума коштів Фонду збільшена до 37 грн. Тобто максимальна сума доплати за рахунок коштів Фонду у поточному
році збільшена і становила 40 грн на добу на дитину. Тому
при тривалості зміни від 14 до 21 дня третина вартості путівки компенсувалась коштами Фонду.
З досвіду попередніх років знаємо, що попитом у наших

страхувальників користуються дитячі заклади оздоровлення як нашої, так і інших областей України. Так, у 2012
році за рахунок коштів Фонду здійснювалось фінансування
дитячих оздоровчих закладів Миколаївської, Херсонської,
Одеської, Запорізької областей та Автономної Республіки
Крим.
Прекрасні відгуки про відпочинок надійшли від дітей,
що оздоровлювались на Київщині — у «Чайці» (Богуславський район) та «Славутичі» (Переяславський район).
Працівники дирекції щиро вдячні також усім, хто доклав
зусиль для покращення здоров’я дітей району: районній
державній адміністрації, сільським радам, відділам освіти,
молоді та спорту; центру соціальних служб для молоді, комісіям соціального страхування ФАТ «Київоблгаз», управлінню Пенсійного Фонду у Вишгородському районі, медичній клініці «Інновація».

Кров — рятувальниця
Ми не робимо чогось нереального
Організатори благодійної акції вручили донору із найвищим рівнем гемоглобіну соковижималку, а з найнижчим – напільні ваги. Владислав Дулапчій та Олексій Момот
подякували усім, хто долучився до акції, та наголосили на
важливості таких заходів, адже це не лише хороша справа
для когось, але й для себе. Як стверджують медики – це
навіть корисно для здоров’я.
Гасло «Здай кров – збережи життя» на слуху в багатьох, утім, навряд чи його можна назвати надто популярним у наш час, так само, як і складно назвати кількість
добровільних донорів значною. Звісно, не кожна людина
може, за результатами медогляду бути донором. Адже
стан здоров’я українців залишає бажати кращого. Варто
врахувати і той фактор, що у багатьох виникають сумніви

щодо безпечності процедури здачі крові. Лікарі пояснюють
їх звичайною необізнаністю, адже занести будь-яку інфекцію можливо при переливанні крові людині, якій вона переливається, але донор при здачі крові захищений. Чимало
людей просто-напросто намагаються уникати будь-яких
зайвих контактів з лікарями й бояться не стільки за власне
здоров’я, скільки неприємних відчуттів під час процедури
здачі крові.

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Чергова акція, започаткована громадською організацією «Рідне місто» (керівник Владислав Дулапчій)
«День донора у рідному місті», пройшла у Вишгородській ЦРЛ 24 вересня. До неї у рамках проекту «Політика добрих справ» долучилося близько тридцяти
осіб. Вилучені кошти перерахували хворій на лейкемію дівчинці із Вишгорода – Галині Чух.
еплий солодкий чай та печиво. Кажуть, це покращує кровообіг. Перед здачею крові обов’язковий
аналіз крові та вимірювання тиску. У лікарні працювала виїзна бригада з Білої Церкви.
Донорську кров направлять до «банку крові» нашої районної лікарні, а зібрані кошти допоможуть батькам дівчини придбати необхідні ліки.

Можна довго і голосно кричати у рупор благодійності і
при цьому нічого не робити, а можна довести свою небайдужість на ділі. Долучайтеся до акції «День донора у рідному місті». За наступними оголошеннями стежте на сайті
громадської організації, шпальтах нашої газети та ефірі
ТРК «ВишеГрад».
P.S. Наостанок процитую відомого американця Джона
Д. Рокфеллера: «Соціальна благодійність шкідлива, якщо
вона не допомагає позбавитися від неї».

Т

Паломництво

Ієрусалим —
місто благодатне
Пелагея ХАЛИШХОВА
Свята Земля, земля Благодаті – хто з
християн не мріяв побувати на ній?! Ходити по тій Землі, якою ходив Господь.
Вклонитися місцю Різдва, Хрещення,
Розп’яття й Вознесіння. Коли ми читаємо про це у Євангелії — сприймаємо все
на віру, а коли ми тут — то все наче ожива
перед нашими очима.
нам, дітям із недільної школи при храмі святих Бориса і Гліба, неймовірно
пощастило: завдяки протоієрею Отцю
Дмитрію на власні очі побачили найголовніші
святині людства. Пройшли хресним шляхом,
який подолав Ісус Христос. Занурилися в річку Йордан на місці хрещення Спасителя. Побували біля Гробу Господнього, де прийняли
причастя. І допомагали нам у цьому духовні
наставники — ієреї Олег і Василь.
Відчути благодать цього стародавнього
міста і з молитвою витримати усі складнощі
екскурсій — підйом у 45-градусну спеку на
Гору Спокус, опускання у монастир (на мінус
400 метрів від рівня моря) — допомагала нам
Наталія, послушниця Гірницького монастиря. Щодня ми бували у п’яти-шести святих
місцях.
Але ні складнощі, ні погода не затьмарять
тих вражень, які залишаться у наших душах
назавжди…
Звичайно, ми знаємо, що час зітре деякі
деталі, а пам’ять збереже лише окремі епізоди. Та залишиться головне: серце, душа
стали іншими — кращими, ближчими до Світла. Нас гріє надія, що Господь прийняв наше
благе діло — паломництво у Благословенну
землю.

І

Прокурор у суді
Віталій КАПЛУНСЬКИЙ, старший прокурор прокуратури
Вишгородського району, молодший радник юстиції
Конституція України проголошує людину, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Держава зобов’язана створити
такі умови, щоб кожен громадянин почував себе захищеним, а правопорушник усвідомлював відповідальність за
свої вчинки. Важливу роль у забезпеченні режиму законності
відіграють органи прокуратури.
рокурор сприяє реалізації завдань кримінального судочинства, а саме виявленню та засудженню винних.
Кожний, хто вчинив злочин, повинен за це відповідати.
Жоден невинний не повинен бути покараний. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
прокурора.
Одна із функцій прокуратури — підтримання державного обвинувачення у суді.
Прокурор виконує звинувачувальну функцію. Тому інколи
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Злочини на дорозі

складається хибне враження, що, підтримуючи державне обвинувачення, прокурор має доводити провину підсудного навіть у тому
випадку, коли підсудний невинний.
Це зовсім не так. Відповідно до статті 264 КПК України, прокурор може заперечити результати судового слідства, які не підтверджують звинувачення. У своїй постанові він має викласти
мотиви відмови. Це сприяє тому, що прокурор — гарант прав і
свобод підсудного. У разі ж, якщо прокурор вважає підсудного винним, він має використовувати всі надані йому законом засоби,
аби переконати у цьому суд.
Французький письменник Віктор Гюго зазначив: «Для мене не
важливо, на чийому боці сила, а важливо те, на чиєму боці право».
Прокурор, як державний обвинувач вживає всіх передбачених законом заходів для всебічного повного й об’єктивного дослідження
обставин справи. Він виявляє обставини, що і викривають, і виправдовують підсудного, пом’якшують чи обтяжують покарання,
тобто він достеменно з’ясує — «на чиїй стороні право».
Це запобігає судовій помилці та утверджує законність та правопорядок.

«Чорні» цифри ДТП

Олександр КОСТЮЧЕНКО, ст. інспектор ВДАІ
Аварійність на автошляхах Вишгородського району не
зменшується. З початку року в 407 дорожньо-транспортних
пригодах (ДТП) загинуло 12 осіб та 74 отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості.
ричина аварійності — нехтування Правилами дорожнього руху — пішоходами, водіями, які часто бувають напідпитку. Тільки останнім часом затримано 129 таких злочинців. Так, саме злочинців! Адже ці люди залили очі «оковитою» і
сіли за кермо, що загрожує не тільки власному життю, а й життю
та здоров’ю ні в чому не винних перехожих, інших учасників руху.
Оцінювати дорожню ситуацію та прийняття рішення такі водії не
можуть. А тим більше в умовах поганої видимості або темної пори
доби при недостатньому освітленні дороги.
Не можна однаково ставитися до подряпин на двох авто, водії
яких не поступилися один одному на дорозі, — і до збитого пішохо-
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Життя і право

да, якого залишили напризволяще у тяжкому стані.
Так, за 8 місяців поточного руку не розкрито три ДТП.
18.06.2012 року на 28 км. автодороги Київ-Десна неподалік СТ
«Дніпро» водій виїхав із другорядної дороги на головну, не пропустив велосипедиста та наїхав на нього. Той отримав значні травми.
22.07.2012 року на 11 км. автодороги Димер-Богдани в с. Ясногородка о 23 годині невстановлений водій автомобіля наїхав на пішохода і з місця пригоди втік. Пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер у машині швидкої допомоги.
3.09.2012 року на 59 км. автодороги Київ-Овруч при виїзді з с.
Катюжанка невстановлений водій автомобіля наїхав на пішохода,
зупинився, але не надав допомоги потерпілій — з місця пригоди
втік. Пішохода доставлено із значними тілесними ушкодженнями
до реанімаційного відділення Вишгородської ЦРЛ.
Прохання до громадян, які були очевидцями ДТП, зателефонувати до відділення ДАІ Вишгородського району — 5-45-11, або за
телефоном гарячої лінії 102. Це допоможе розкрити злочини.
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2012 року

Овочевий протест

Меню
Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ

від молока, яєць, масла, меду, а також не вдягають шкіру
і хутро, вовну і шовк. Це — суворі вегетаріанці, або вега25 вересня — Міжнародний день вегетаріанства. ни. Їх ідеал — гармонія між людиною і тваринним світом.
Про користь і шкоду його і ця розповідь.
Вони проти вбивства тварин заради їжі, одягу чи вівісекції.
«Вегетаріанство» — від латинського «vegetativus» Вегани виступають з акціями протесту, відкривають при(рослинний) — система харчування рослинною їжею і від- тулки для тварин і рятують із клінік піддослідних тварин.
мова від їжі тваринного походження. Вегетаріанці впевнеЧи корисне вегетаріанство? З одного боку, так, адже
ні: рослинна їжа більш корисна для здоров’я і подовжує багата клітковиною рослинна їжа потрапляє до кишечнижиття, а відмова від м’яса запобігає захворюванням на ка і як щіточка знімає з його стінок шлаки і залишки нерак. Були випадки, коли жорстка вегетаріанська дієта до- перетравленої їжі. В Америці є плем’я вегетаріанців- хунпомагала у лікуванні злоякісних пухлин. Відмова хоча б від закатів, які живуть від 100 до 120 років — практично не
копчених і смажених м’ясних продуктів — це вже профі- хворіють, купаються у крижаній воді, а жінки у 65 років іще
лактика багатьох захворювань.
народжують дітей. Влітку вони їдять сирі фрукти і овочі,
У вегетаріанстві є різні течії. Одні прихильники цієї сис- взимку харчуються висушеними на сонці абрикосами, метеми вживають лише рослинну їжу і відмовляються навіть леними зернами злаків та овечою бринзою.
З іншого боку, якщо клітковини
багато, то вона діє на організм як
Капусту у давнину подавали на десерт як вишукані ласощі. Для нас це наждачний папір, пошкоджуючи
— звичайна страва, яку ми любимо і цінуємо. З усіх солінь квашена капуста ніжну слизову кишечника. Тому
— найкраща. Спробуйте посоліть капусту …
людям з гастритами, колітами, за… З яблуками
хворюваннями підшлункової залоЯблуки (краще антонівку) очистіть від шкірки та серцевини, поріжте часточка- зи, вагітним жінкам та матерям, які
ми і змішайте з нашаткованою капустою, посоліть, помніть капусту руками, щоб годують немовля грудним моловона дала сік. На дно бочки або емальованої каструлі покладіть кілька великих ком, вегетаріанство категорично
капустяних листків і шар шаткованої капусти, змішаної з яблуками.
протипоказане. Адже м’ясо цінне
Заповнивши посуд, покладіть зверху капустяне листя, накрийте все марлею тим, що дає необхідні для будівабо білою тканиною і поставте на неї вантаж. На другий день, коли капуста дасть ництва клітин білки. Тому лікарі
сік, видаліть з поверхні піну і зробіть у капусті кілька глибоких проколів.
вважають, що достатньо просто
Перші дні зберігайте капусту при кімнатній температурі, але через тиждень її раз-два на тиждень влаштовувакраще поставити у холодильник або льох чи винести на балкон.
ти розвантажувальні овочеві чи
Можна покласти і цілі яблука — у цьому випадку добирають плоди середньої фруктові дні і відмовитись від смавеличини. Цілі яблука кладуть після того, як капуста утрамбована і пустила сік.
женої та копченої їжі.

Бариня-капуста

Ліричні відгуки ЛІТА!

Ліра

Синівська сповідь
Віктор КУЧЕРУК, 16.09.12
Милуючись тобою, Україно,
Мов матір’ю слухняне дитинча,
Я помічаю смуток і провину
В надією осяяних очах.
І серцем розумію їх природу,
І в себе намагаюся забрать
Од тебе те, із чим я був не згоден,
Що на обох, як сорому печать.
Мені б не все сьогодні стало болем,
Якби тобі покірним я не був,
А відчайдушно завжди бив на сполох,
Душею відчуваючи ганьбу
За материнські легковажні вчинки,
З яких чужий сміється досі люд, —
За що тебе віддав би без зупинки
Хтось інший не вагаючись під суд.
Та як убити віру чи надію,
Мені на мить затьмарити ясну,
Якщо тебе я серцем розумію,
А розумом – ніколи не збагну?..
Пробач мені за невеселе слово,
За те, що я лукавити не звик
У роздумах про образ загадковий
І сумом оповитий мамин лик.

Галина МОРОЗ
ВІДЛІТАЛО ТЕПЛЕ ЛІТО
Відлітало тепле літо
У вирій з птахами,
Бо нема коли баритись —
Зима за горами
Швидко, поспіхом зібралось
У мандри далекі,
Тільки спогади лишило
В гніздечку лелеки.
Їх дбайливо позбираю,
Внесу всі до хати,
Буду нині разом з ними
Весну дожидати.
Як завиють заметілі
Скують все морози,
Стануть спогади-скарбнички
Мені у підмозі.
Посаджу їх біля столу,
Гостину влаштую,
В колі друзів порадію,
Також посумую.

Усіх на планеті Земля.
Якби моя сила —
Сади б посадила,
Засіяла щедрі поля
Якби знала чари,
Пустила б за хмари
Хвороби, печалі, жалі.
Якби були крила —
Теплом всіх зігріла.
Якби-то, якби-то, якби…
Я ЙДУ БОСОЮ
Я йду босою,
Трави — росами,
Не збагну куди —
Навмання.

Сумуємо

Обмиловую
Все це поглядом,
Це мій РІДНИЙ КРАЙ!
Це — МОЄ!
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29 жовтня — Родіон Михайлович ЛУКА — депутат
Вишгородської міськради;
Хай щастя зародить виноградними гронами,
Хай радість із серця б’є в небо фонтанами —
З осінніми барвами, мелодійними струнами,
Завжди лишайтесь молодими й коханими!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Соцстрах

Про путівки та подарунки
Вишгородська міжрайонна дирекція Київського обласного відділення ФСС з ТВП повідомляє, що з 14 вересня
2012 року діє постанова Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності від 31.07.2012 року № 43
«Про внесення змін до Порядку отримання застрахованими
особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25 лютого 2009
року № 12».
За цим Порядком застраховані особи частково сплачують за путівку в двохмісному номері 20 % її вартості, в одномісному номері — 50 %; за путівку матері та однієї дитини
— 15 %, матері та двох дітей — 10%.
Звертаємо увагу, що запроваджено нову форма довідки
070/о для одержання путівки на санаторно-курортне лікування.
Нагадуємо про необхідність подачі заявок на санаторнокурортне лікування на 2013 рік протягом жовтня.
На даний час є путівки до кардіологічного санаторію
«Україна» (Ворзель).

До уваги страхувальників!
Вишгородська міжрайонна виконавча дирекція Київського обласного відділення ФСС з ТВП просить терміново
подати заявки на отримання новорічних подарунків для дітей застрахованих осіб.

надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
1. Щекавиця. 2. Оконська. 3. Снопород. 4. Палеолог. 5. Каніфоль. 6. Галичина. 7. Алкоголь. 8. Василько. 9. Волиняни. 10. Суїтчелл. 11. Колекції. 12. Одеколон. 13. Фанфарон. 14. Челядина. 15.
Луганськ. 16. Лондрина. 17. Київщина. 18. Чоловіки. 19. Інгулець.
20. Норвегія. 21. Українці. 22. Волковці. 23. Лінкольн. 24. Миргород. 25. Рафлезія. 26. Херсонес. 27. Уайсберг. 28. Діонісій. 29. Базавлук. 30. Одерброн. 31. Фольклор. 32. Осмофіли. 33. Пілігрим.
34. Ціноглус. 35. Бекерель. 36. Стежечка.

Хай квітами встелиться її остання путь…

Вона пішла від нас на 60-му році життя – життєлюбна, вродлива жінка, яка
через обставини, що склалися, жила без чоловіка, з дорослим сином. Останнім часом дуже хворіла – опухали ноги, ставало важко дихати, але Ірина переборювала біль і йшла на роботу.
ез цього місця – у кіоску Укрпошти біля ЕКО-маркету Ірина Миколаївна Трьохіна не уявляла свого життя. Ми радили все кинути і зайнятись
здоров’ям. Але вона й слухати про це не хотіла. «Як я без людей? Тут хоч у
віконце подивлюсь, із знайомими словом перемовлюсь, а вдома сидітиму, як кріт»,
– казала вона.
А знайомих – пів-Вишгорода, і Нові Петрівці теж. Там вона після закінчення ЧереОголошення 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

12 жовтня — Юлія Василівна НАГОРНЮК — спеціаліст І
категорії виконавчого комітету Вишгородської міськради;

Відповіді на
Циклокросворд по-вишгородськи,

Житнє полечко,
Наче долечка,
Переливами
Щастя б’є.

Якби моя воля,
Позбавила б горя

У жовтні дні народження
Вітаємо
святкують:

На дозвілллі

Тепле сонечко
Шле промінннячко
Навздогін мені
Цього дня.

ЯКБИ МОЯ ВОЛЯ

Вишгород

Чим би дитя
не бавилось,
аби
не плакало

повецького педінституту (Росія) працювала спочатку вчителькою, директором школи
№ 2. Потім був Вишгородський райком партії, де очолювала парткабінет. З долею
звичайної пенсіонерки не могла змиритися і дякувала керівникам Укрпошти, що не
відмовили їй у роботі.
Вона пішла так, як хотіла. Нікого не обтяжувала, нікому не набридала своїми хворобами.
Залишився син, два онуки, якими опікувалась, як матуся.
Нам не вистачатиме її щирого погляду, спокійного, розміркованого голосу, її точної оцінки подій та вчинків людей, її оптимізму. Вдячні друзі часто дарували їй квіти…
Хай квітами буде встелена її остання путь!
Друзі
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