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Колонка редактора

…ГЕРОЇВ
Звичайного громадянина зазвичай мало цікавить насичена
обіцянками грунтовна програма чи реальні можливості кандидата у депутати або партії (що зроблено, над чим працюють
нині і що у планах) — йому подавай образи: харизматичний;
правильний; бідна, їй не давали працювати; сильний; гарна;
простий; з кулаками — такий багато не говорить… — ось чому
«буду голосувати саме за…»
Широка політологічна палітра інформує на всі смаки: від закидів у запізнілій «узгодженості мажоритарників від опозиції»
(з докладним описом «хто, звідки, чий і почому» та розкладкою
«хто кого обставив») до прогнозів оновлення Партії регіонів за
рахунок перспективних мажоритарників.
Жодна чинна влада не користується тривалими симпатіями
населення. Тож опозиція добирає та формує протестний електорат.
Те, що зроблено і робиться на користь держави (так, болісними непопулярними методами) — нівелюється, натомість
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Виборець чекає…

Марина КОЧЕЛІСОВА

> 13

Тренер-чемпіон

палко обговорюють, що і кому не дали зробити, обливають
брудом один одного (іноді — у прямому сенсі цього слова) і
до нестями критикують. Виборцю пропонується світлий образ
ворога — ворога пенсіонерів, молоді, підприємців, народу, непереможної ідеї, демократії, врешті, — ворога титульної нації,
від імені якої йдеться про бій за парламент (поки що).
…ВИГОДИ
До знайомої підійшов сусід-підліток з проханням підписати
«голосую за…» (партію з дуже бойовою назвою, лідер якої «відповідає за кожного свого кандидата»). «Це просто формальність, — казав хлопчина. — Мої родичі всі підписалися. У мене
норма — 20 підписів з будинку.» За грубими підрахунками, у
цьому будинку 100-120 виборців, тож норма у 20 % — досить
цікава. Вочевидь, завчасно готують протести проти «нечесних
виборів», а хлопець підробляє у якомусь партійному штабі.
…ВИКОНАННЯ ОБІЦЯНОК
І тут шалені змагання партій — від «повернемо безплатну
освіту й медицину» до «гарантованого працевлаштування молоді після закінчення навчання».
Далі на стор. 5

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Автоформула
на призи АРВ
27 жовтня 2012 р. (у суботу) о 10:00
на набережній Київського водосховища
традиційні відкриті змагання з швидкісного маневрування (фігурного водіння)
серед водіїв легкових автомобілів — на
призи Асоціації Роботодавців Вишгородщини.
Попередня реєстрація учасників з
22 жовтня за тел: 2-55-33, (067) 760-0073 — Віталій.
Запрошуємо учасників та глядачів на
драйвове видовище.

а-Фішка

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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ІНФОРМтиждень
Перевірте себе у списках
До 12 жовтня кожний виборець отримав запрошення на голосування у парламентських виборах. Якщо ви не отримали його, то, можливо,
вас немає у списках. Це краще перевірити заздалегідь, оскільки у день виборів виправити ситуацію буде складніше.
Треба звернутися до дільничної виборчої комісії або до органу ведення Держреєстру виборців не пізніше як за п’ять днів до виборів, або за
два дні до голосування. У день голосування всі
уточнення до списку виборців вносяться тільки
за рішенням суду.

Померла найбагатша жінка України
7 жовтня померла найбагатша жінка України
Ольга Нечитайло-Риджок, майно якої оцінюється
в 362,0 млн доларів. У рейтингу українських багатіїв вона на 45-му місці і на першрму – як найбагатша жінка України.
Їй було 58 років. Перші гроші вона заробила
на початку 1990-х, коли заснувала ПП «Баядера»,
що стало одним із найбільших виробників алкоголю в Україні. Серед брендів цього холдінгу – горілки «Цельсій», «Козацька рада», «Хлібний дар»,
вино «Коблєво», вермут «Маренго» та інш. Родина її володіє мережею супермаркетів «ЕКОмаркет» — це 68 магазинів у 24 містах України.

Довгожителям ще жити й жити…
Кабінет Міністрів України своєю Постановою
№ 908 підвищив пенсію українцям, яким виповнилось 100 і більше років, — у розмірі 20 % прожиткового мінімуму (тобто на 171 грн), встановленого для осіб, що втратили працездатність.

У районі

Вітчизняні ліки подешевшали
За останні три місяці поточного року ліки
українського виробництва подешевшали на 17
%, а імпортні — лише на 1%. Про це повідомила
перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса Мойсеєнко. В Україні стають істотно жорсткішими правила ввезення і перевірки лікарської
сировини. За даними міністерства, обсяги лікарських препаратів зросли до 13 млрд грн.

10 років
ЛЮБИСТКовій родині

Спікер обиратиметься відкрито
Верховна Рада в першому читанні прийняла
проект закону, що передбачає відкрите поіменне
голосування за призначення і відкликання спікера парламенту.
Крім того, документ пропонує формувати депутатські фракції на партійній основі, а депутати,
які не увійшли до складу депутатської фракції або
яких виключили з неї, зможуть формувати позафракційні депутатські групи. Такі об’єднання матимуть права депутатської фракції.

Залізниця відмовилась
Із 15 жовтня двоповерхові швидкісні потяги
Skoda «Південний експрес», номер 175/176 сполученням Донецьк-Маріуполь припинили курсування.
Нові потяги Skoda категорії Інтерсіті складаються з шести вагонів із загальною кількістю пасажирів 636. Проте наповненість потягу згадуваного рейсу була недостатньою і складала 8-10%.
З інших маршрутів чеські електропоїзди поки що
не зняли.
Раніше Кабмін вже відмовився від купівлі
швидкісних потягів Хундай, які постійно ламаються на нашій залізниці.

Пошта майбутнього

Переводимо стрілки

На Всеукраїнському поштовому форумі,
в якому взяли участь і вишгородські поштарі,
йшлося про новації – електронну марку, єдине
платіжне вікно й вікно адміністративних послуг.
Так, поштові листи надходитимуть до адресата
не за п’ять, а за три дні. Із семи до трьох діб скоротиться час доставки посилок, а газети читачі
отримуватимуть у день їх випуску.

Уряд України пропонує відмінити переведення на літній час з 2013 року і ввести другий годинниковий пояс без переведення годинникової
стрілки після повернення до зимового часу 28
жовтня, тобто ввести в Україні один час — зимовий.
Поки це не підтримали депутати, переводимо
стрілки у ніч на 28 жовтня ц. р. на годину назад.

Українські сири знайшли споживача

Зброя – проти зброї

«Вважаємо українські сири дуже якісними і не
надто дорогими, — сказала експерт румунського споживчого ринку Ірина Попаску. — Крім того,
вашим виробникам треба освоювати європейський ринок».
Раніше Росія звинуватила кількох українських
виробників у невідповідності сиру стандартам.
Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк назвав такі претензії необгрунтованими.

Із 18 жовтня ц. р. охоронники приватних фірм
мають право застосовувати спецзасоби.
Тепер вони носитимуть бронежилети і за необхідності використовуватимуть аерозолі, гумові
дубинки, газову та травматичну зброю. При собі
вони також можуть мати собак.
Прийнятий Верховною Радою закон з усіма
нормативними документами після випадку у мега-маркеті «Караван», де крадій убив трьох охоронників, тепер дає їм право захищатися.

Пряме попадання
У жовтні цього року Федерація баскетболу Вишгородського району за підтримки районної Вишгородської районної ради стала учасником обласних
змагань з баскетболу і одержала дві перемоги: МБК
«Вишгород» — БК «Обухів» (71:66) і МБК «Вишгород» — БК «Українка» (96:73).
У цьому чемпіонаті беруть участь дві команди:
МБК «Вишгород» — у Вищій лізі, молодіжна команда «Вишгород» — у Першій лізі. Побажаємо нашому
хлопцям успіхів у спортивній боротьбі.

Податкова інформує

Довідка — Інтернетом
З метою створення сприятливих умов для
платників податків, що подають звітність в електронному вигляді, органи Державної податкової
служби (ДПС) запровадили новий електронний
сервіс. Довідку про відсутність заборгованості
з податків та зборів можна отримати в електронній формі.
ля цього слід звернутися до Державної податкової інспекції (ДПІ) за місцем реєстрації з електронною заявою, на підставі якої
довідка формується та направляється на електронну
адресу платника податків.
За бажанням платника (відповідно до вказаної
ним в електронній заяві позначки) довідку можна
отримати також і у паперовому вигляді. В цьому допоможе відповідальний працівник залу видачі довідок та дозвільних документів Центру обслуговування
платників податків.
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Вишгород
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Влас. інф.
ФОТО — архів «Любистка»

Минулого тижня районний дитячий будинок «Любисток»
відзначив 10-ліття: 9 жовтня 2002 року було відкрито цей
дитячий заклад у Нових Петрівцях. Ініціатори — Вишгородська райдержадміністрація та педагог Микола Жадан, який
мав дружні відносини з громадою побратимського Айхенау,
тож і німецькі благодійники підтримали цю ідею.
івтори сотні дітей вийшли у доросле життя за ці роки.
Нині у ЛЮБИСТКовій родині — 16 хлопців і дівчат. Вони
мешкають у затишних кімнатах по кілька осіб. Увага до
цього дитячого будинку змішаного типу з боку влади усіх рівнів
— аж до Президента включно — неформальна: у «Любистку» є
комп’ютерний клас, сучасний спортивний майданчик, вихованці
займаються у різних відділеннях Новопетрівської школи мистецтв.
Опікуються цим дитячим закладом і численні друзі-меценати.
Привітати вихованців і педагогічний колектив прийшли з подарунками: Головне управління Міністерства науки, молоді і спорту
України вручило багатофункціональний принтер і сканер, Вишгородська РДА — музичний центр, Новопетрівська сільська рада
— радіомікрофони.
Юні таланти «Любистка» танцювали (Аня Громова, Микита
Солдатенко, Лариса Скобель, Саша Павленко, Настя Коцюренко,
Ярослав Давиденко), читали вірші (Аня Кокорєва і Лейла Смачна), а студентки Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту, випускниці «Любистка» Наталя Волошина і Наталія Сергієнко
співали.
Співали і гості: автор і виконавець Юрій Несторенко та учасниця ансамблю «Врода» Ольга Несторенко, українська співачка
Оксамита, викладач Вишгородської музичної школи Валентина
Старенька. А представники благодійного фонду «Приятелі дітей»
принесли великий торт зі свічками.
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Многая літа Покровському храму!

Сергій ПРОКОПЕНКО
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

14 жовтня у селі Козаровичі з
нагоди храмового свята у Святопокровській церкві відбулась перша
Служба Божа. Архієрейську Літургію — з благословення Святійшого
Філарета, Патріарха Київського і
Всієї Руси-України, Священноархимандрита Святоуспенської Києво-Печерської Лаври — очолив
єпископ Феодосій, намісник Фео-

досіївського чоловічого монастиря у м. Києві. Владику зустрічали і
допомагали співом у Богослужінні
художній колектив «Бабине літо»
(с. Гута Межигірська) та церковний
хор с. Козаровичі.
ісля Служби Божої настоятель козаровицької парафії
— о. Олег Петльович щиро
подякував Владиці Феодосію, священикам, які співслужили під час
Літургії, та громаді с. Козаровичі. З
благословення Святійшого Патріар-

П

ха Філарета — за особливий
внесок у будівництво храму
було нагороджено: першого
заступника голови Київської
облдержадміністрації Ярослава Москаленка — орденом
св. Миколая Чудотворця; голову Вишгородської райдержадміністрації
Олександра
Приходька — орденом св. Архистратига Михаїла; першого
заступника голови Вишгородської РДА В’ячеслава Савенка — орденом свв. Кирила
і Мефодія; мецената Степана
Мандзюка та директора підприємства «Принтер-К» Маріанну Федорову — орденом
Георгія Побідоносця; Козаровицьку сільську раду та мецената Катерину Алексєєву —
Патріаршою Благословенною
грамотою.
Хор Михайлівського Золотоверхого монастиря урочисто заспівав усім вірянам
«Многая літа».
Отець Олег іще раз подякував — особисто Ярославу
Москаленку за сприяння в
будівництві храму. Москаленко пообіцяв, що до наступної
Покрови церкву буде повністю облаштовано.

Наше місто
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Тепло вже йде!

Офіційно

Опалювальний
сезон розпочато
За словами директора Вишгородського ВРКП
«Вишгородтепломережа» Юрія Колупайла, опалювальний сезон розпочався чітко за графіком: «Усі виявлені
пориви ліквідовано. Тиск у мережі у нормі.
У п’ятнадцяти школах опалювальний сезон розпочато ще з 10 жовтня (на твердому паливі)», – зазначив
керівник «Вишгородтепломережі».
Згідно з розпорядженням голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка, опалювальний
сезон мав розпочатись 15 жовтня, у понеділок. Міський
голова Віктор Решетняк зазначив, що тепло до будинків надходитиме поступово. Добре, що жовтень радує
плюсовою температурою.
Велике прохання до жителів міста не перевантажувати електричні мережі, адже це тільки погіршить ситуацію.

Чиста вода

Хлорування
необхідне
Георгій ЧЕБАН,
директор ВМКП «Водоканал»
Системи трубопроводів, через
які вода надходить у наші оселі,
здебільшого старі. У лабіринтах багатокілометрових
труб відбувається її застій і неминучий розвиток мікрофлори. Вода буріє, набуває присмаку і запаху гнилі.
живання такої рідини не обіцяє нічого доброго. Мікроорганізми вносять свою «лепту» в погіршення
якості води і підсилюють корозію металу.
Аби уникнути забруднення і з метою профілактики ми
двічі на рік хлоруємо воду відповідно до санітарних норм.
Адже краще перетерпіти кілька днів запах хлору, ніж пити мікробний коктейль. Так, хлор шкідливий, але хлорування мереж — необхідне. Ми завчасно попереджаємо про це у ЗМІ
та розміщуємо повідомлення біля під’їздів. Запах хлору зберігається до чотирьох днів. І це цілком нормально.
Наголошуємо, що воду необхідно тривалий час зливати
після цієї процедури, аби хлор вийшов. Не будьте байдужими
до свого здоров’я, дотримуйтесь рекомендацій.
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Світле «Сузір’я»
До Дня учителя засвітилося шкільне подвір’я спеціалізованої школи «Сузір’я». На сьогодні стараннями Вишгородської міської ради освітлення території школи повністю завершено. Здійснено реконструкцію електроліній: замінено
дроти на безпечні кабелі, поставлено нові світильники, встановлено п’ять додаткових стовпів. Тепер щовечора яскраво освітлені й будівлі школи та басейну, сходи, господарче
подвір’я.

Пропонує міський голова

Про скликання XVІ сесії Вишгородської
міської ради VІ скликання
Розпорядження від 16 жовтня 2012 р. № 8
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ХVІ сесію Вишгородської
міської ради VІ скликання 26 жовтня 2012 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1, з таким порядком
денним:
1. Про затвердження Положення про надходження та використання коштів цільового фонду Вишгородської міської
ради.
2. Про затвердження Положення про міський дорожній
фонд Вишгородської міської ради.
3. Про затвердження Положення про порядок використання
коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва Вишгородської міської ради.
4. Про затвердження Положення про міський екологічний
фонд Вишгородської міської ради.
5. Про затвердження Положення про надходження та використання коштів бюджету розвитку спеціального фонду Вишгородської міської ради.
6. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради від 29.12.2011 р. №9/2 «Про Вишгородський міський
бюджет на 2012 рік».
7. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського
міського бюджету за 9 місяців 2012 року.

До редакції
прийшов читач

8. Про затвердження звіту про використання коштів цільового фонду Вишгородської міської ради за 9 місяців 2012 року.
9. Про затвердження розпоряджень міського голови.
10. Про затвердження нової редакції Статуту дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) «Золотий ключик» Вишгородської міської ради Київської області.
11. Про передачу на баланс житлового комплексу 2-Д на
проспекті Т. Шевченка у м. Вишгороді об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин 2 Д».
12. Про надання дозволу на списання транспортного засобу.
13. Про передачу на баланс КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради станції тепловодопостачання.
14. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради та її виконавчого комітету.
15. Про прийняття до комунальної власності територіальної
громади м. Вишгорода елемента благоустрою.
16. Про безоплатне прийняття та передачу на баланс ПАТ
«Київоблгаз» основних засобів.
17. Про звільнення від сплати земельного податку.
18. Про розроблення плану зонування території міста Вишгород.
19. Земельні питання.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Результат — не забарився

Марія ЗІНЧЕНКО,
мешканка буд. 1 на вул. Б. Хмельницького
Наша вулиця — одна з найперших у селищі
будівників Київської ГЕС. Зрозуміло, що давно вже потребують ремонту будівлі, та й проїжджу частину слід капітально змінити.
ось зміни — стараннями міської ради — почалися. Та мене, як і інших мешканців, квартири яких виходять не у двір, а на вулицю,
дуже турбувала зупинка автобусу. Уявіть собі, що
він дирчить саме у вас під вікнами — і ви нас зро-
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зумієте.
Поруч, у 20 метрах, — облаштована зупинка.
Ми попросили перенести зупинку з-під вікон туди.
Прозвучало наше прохання під час робочих зустрічей із першим заступником голови Київської
обласної держадміністрації Ярославом Москаленком. І результат не забарився, бо Ярослав Миколайович мешкає поряд, у районі, і знає всі наші
проблеми детально.
Відрадно бачити таку співпрацю міської й обласної влади. Значить, є об’єднавча ідея — робота
на результат, робота для людей.

Спасибі за турботу!

Благоустрій

Ада ГОЛОВАТА,
Емма ОДИНОКІНА,
Лариса ЗАГОРУЛЬКО,
Світлана БРАГАРНИК
(спілка ветеранів)
Щиро дякуємо міському голові Віктору Олександровичу Решетняку та нашому депутату Володимиру Юрійовичу Лісогору за те, що вони так
багато роблять для нас — мешканців вулиці Богдана Хмельницького.

Лист у номер
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аасфальтовано дорогу біля будинків № 6, 8 ,9, яка була
вся в ямах, зроблено пішохідну доріжку з перилами. Зараз можна ходити спокійно, не боячись, що зламаєш ноги.
Ідеш, і душа співає – як гарно і зручно! Сходи укладають тротуарною плиткою. Йде велика реконструкція всієї вулиці.
Часто виборці звертаються до нашого депутата Володимира
Юрійовича з різними питаннями і проханнями. Він нікому не відмовляє, допомагає, чим може: малозабезпечені, інваліди, учасники Великої Вітчизняної війни неодноразово отримували набори
продуктів.
Ми радіємо цьому і дякуємо йому за турботу.

Борисоглібський проспект — символ духовного єднання

Володимир ТКАЧ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Після проголошення незалежності України національно-демократичні перетворення у Вишгороді, передусім, позначилися на топоніміці вулиць, площ і проспектів. Так, у 1996 році місто в основному звільнилося
від комуністичної спадщини, зафіксованої у назвах вулиць, — натомість на табличках з’явилися імена українських діячів культури, видатних постатей визвольних
змагань тощо.
тім, і тут не обійшлося без казусу. Скажімо, центральний міський майдан отримав ім’я Тараса
Шевченка, далі один із двох проспектів міста також
перейменували в просп. ім. Т. Шевченка. При тому, що паралельно вул. Шкільній є вулиця, що давно носила ім’я Шевченка, — три Шевченка на 32 тодішні вулиці Вишгорода! Чим
керувалися націонал-патріоти — збагнути нині важко, але достеменно одне — прояв потрійної любові до Кобзаря додав
мороки жителям, владі, пошті, гостям і всім іншим.
З тих же 1990-років наш центральний проспект носить
ім’я видатного гетьмана України Івана Мазепи. І по сьогодні
навколо цієї історичної постаті у суспільстві тривають суперечки, хто він: національний герой чи зрадник? Зраду закидає
прокомуністичний, проросійський пенсіонерський прошарок, тоді як молодь сприймає Мазепу як героя.
— У 90-х роках минулого століття назвати проспект іменем Мазепи — це був виклик старій системі, прояв хоробрості і рішучості патріотів Вишгорода, — поділився своїми думками Вишгородський міський голова Віктор Решетняк. — Ім’я
цього борця за волю України має бути увіковічене у назвах
вулиць і пам’ятниках. Це однозначно. Але центральний проспект Вишгорода все ж має носити назву, яка би об’єднувала
вишгородців, несла людям духовність і була притаманною
лише нашому місту. Це — Борисоглібський проспект.
По-перше, страстотерпці Борис і Гліб — небесні покровителі Вишгорода. Їх нетлінний прах знаходиться саме на на-
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шій землі.
По-друге, з великою вірогідністю можна стверджувати,
що святі заступники княжого граду ходили місцевістю, по
якій стрілою йде проспект. Адже шлях до Києва з Ольжиної
гори пролягав саме звідси.
По-третє, назва проспекту іменами перших слов’янських
святих дуже вдало вписується в сучасне архітектурне обличчя Вишгорода. Починається проспект від пам’ятника свв. Борису і Глібу і простує рівнесенько в напрямку церкви Бориса
і Гліба.
По-четверте, Бориса і Гліба вшановують як миротворців,
їхнім ім’ям завжди закликали до єдності Русі, до припинення
міжусобних воєн. А нам сьогодні як ніколи потрібна єдність і
злагода.

Від пам’ятника — до храму
Борисоглібським проспектом?

По-п’яте, жителі проспекту і міста завжди відчуватимуть,
що живуть вони під омофором святих братів. Це незриме
заступництво надихатиме вишгородців на доброчинність і
християнську мораль.
І врешті — туристично-паломницький аспект перейменування. Вишгород постійно відвідують найвищі ієрархи
православної церкви. Тут неодноразово перебував Предстоятель УПЦ Київського патріархату, Святійший Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет, митрополит Київський і
Всієї України Володимир, єпископи, архієреї. Я сподіваюся,
що незабаром нашу святу землю відвідає патріарх Московський і всієї Русі Кирил, вірю, що тут залишить свій слід і Його
Божественне Всесвятійшество архієпископ Константинополя — Нового Риму і Вселенський патріарх Варфоломій І. У
недалекому майбутньому Борисоглібський проспект стане
шляхом паломників до святої Ольжиної гори, де поховані Борис і Гліб.
Пропозиція міського голови В. О. Решетняка має всі підстави на втілення її в життя. Чотири роки тому Віктор Олександрович поділився з читачами мрією про організацію археологічної експедиції для пошуку поховання Бориса і Гліба.
Сьогодні це вже реальність: на Ольжиній горі працюють наукові співробітники Інституту археології НАН України. А ще
три роки тому Віктор Решетняк ініціював прийняття міською
радою рішення про спорудження пам’ятника страстотерпцям Борису і Глібу. Завдяки підтримці Президента України
Віктора Януковича на центральній площі Вишгорода з’явився
неповторний на просторах Східної Європи пам’ятник святим
братам-мученикам. Тепер на черзі спорудження пам’ятника
найвидатнішій жінці свого часу, мудрому державному діячеві, рівноапостольній княгині Ользі.
Як в усіх нових справах, щодо Борисоглібського проспекту будуть скептики і духовні нігілісти. Аргументація «проти»,
безумовно, в площині фінансових витрат, мовляв, на це треба великі гроші. Мушу заспокоїти «економістів» — витрати
мінімальні, перевірено практикою. Головне — добра воля і
бажання. Тоді і результат не забариться.
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Вишгород

Повернення святині

Марта КВІТКА
ФОТО — Андрій КОВПАК, спеціально для «Вишгорода»

У жовтні відбулися дві вікопомні події, які не обминули наше старовинне місто.
В Україну з Єрусалиму доставили — з великою
обережністю і за всіма правилами охорони святинь — плащаницю Пресвятої Богородиці. Три дні
мали доступ до реліквії й мешканці Київщини (на
прохання губернатора Анатолія Присяжнюка). До
Вишгорода Плащаниця не потрапила, але столиця
— поруч, і вишгородці — хто хотів — мали змогу поклонитися їй у Києво-Печерській Лаврі.
Друга подія стосується безпосередньо нашого
міста, бо йдеться про ікону Володимирської (Вишгородської) Божої Матері. За джерелами, написав
ікону євангеліст Лука на дошці від трапезного столу, за яким були за трапезою Спаситель, Пречиста
Матір і праведник Йосиф. Побачивши свій образ,
Мати промовила: «Віднині ублажатимуть мене всі
роди. Благодать Народженого від Мене і Моя з
цією іконою нехай будуть».
1131 році ікону надіслали з Константинополя
святому князю Мстиславу і поставили у Дівочому монастирі Вишгорода — удільному місті
великої княгині Ольги. Син Юрія Долгорукого — Андрій
Боголюбський в 1155 році перевіз її в Успенський собор міста Володимира. Відтоді ікона отримала назву
Володимирської.
В 1395 році її вперше доставили у Москву. Цього ж
року лихий завойовник Тамерлан наблизився до берегів Дону. Зупинила орду ікона Божої Матері, яку несли
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хресним ходом з Москви назустріч численному татаромонгольському війську. На всьому шляху люди стояли
на колінах і молилися. Божа Матір з’явилася у сні Тамерлану і наказала залишити Русь. Тамерлан прокинувся і запитав про значення сну, а коли дізнався, що
це — заступниця Русі, повернув свою орду…
Історія повернення ікони до Вишгорода розпочалася з розмови губернатора зі своїм першим заступником Ярославом Москаленком. «Він попросив мене
посприяти цій справі», — сказав Анатолій Присяжнюк.
Два місяці тому голова Київської облдержадміністрації зустрівся з Патріархом Московським і Всея Русі
Кирилом під час його перебування в Україні. Йшлося
про чудодійну ікону, яка має повернутися на Україну.
Але як? Ікона зберігається у спеціальному контейнері,
з дотриманням температурного і вологого режимів і не
підлягає транспортуванню. Раз на рік до неї має короткий доступ Патріарх.
Щоб до ікони могли прикластися віруючі, треба було
зробити її талановиту копію. Справу доручили одному
з одеських ченців. У молитвах і постуванні він виконав
високе доручення. І ось ікона вже у Києво-Печерській
Лаврі, звідки її доставили до Вишгорода (теперішнє
місце її постійної прописки).
Цю історію й розповів журналістам, мешканцям
міста, прибулим із сіл району представникам громад
Анатолій Присяжнюк — під дрібним холодним дощем,
що випробовував того дня людей на витривалість.
Хресним ходом до храму, звісно, пішли не всі. Але, як
висловився протоієрей Димитрій, настоятель храму
Бориса і Гліба, «Божа Матір благословляє всіх, хто не
захотів прийти, не зміг прийти і хто прийшов, попри
негоду». А Анатолій Присяжнюк, оточений журналістами, щасливий від виконаної
обіцянки, висловив щире
бажання, щоб ікона Богоматері стала поштовхом до
об’єднання нації, до злагоди
та миру у громадах ( що особливо важливо напередодні
парламентських
виборів).
Губернатору — за пропозицією отця Димитрия — всі
заспівали «Многії літа…»
…До Ольжиної гори йшли
пліч-о-пліч Анатолій Присяжнюк, його перший заступник,
кандидат у депутати по нашому мажоритарному округу від Партії регіонів Ярослав
Москаленко, служителі Києво-Печерської Лаври і Бо-

рисоглібського храму. Ікону несли обличчям до людей.
І знову у церкві Анатолій Присяжнюк повторював
журналістам і громаді історію повернення святині, а
отець Димитрій запрошував віруючих на всенощну на
честь чудодійної ікони Божої Матері, яка віднині зберігатиметься у Вишгороді. Але спочатку вона «подорожуватиме» іншими єпархіями Київщини.
У храмі було так людно, що дехто молився надворі. А
потім служителі храму годували охочих гарячою гречаною кашею з м’ясом, пиріжками з капустою, червоним
борщем, компотом із сухофруктів. Між іншим, обіди тут
готують щодня — для нужденних, віруючих. Недарма
кажуть, що якщо церква годує людей — Бог посилає їй
благодать.
У храмі відбувалось урочисте вшанування ікони.
Кожний підходив до святого образу, прикладався вустами до скла, за яким дивилась на людей Божа Заступниця.
Між іншим, це одна з небагатьох святинь, на якій
Спаситель і Божа Матір торкаються один одного щоками. Знаючі люди стверджують, що незабаром наш
стародавній Вишгород стане місцем паломництва віруючих не тільки з України, а й з інших країн — чудодійна
ікона кожному подарує Дива.

Щаслива «трійка» — подарунок місту
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

16 жовтня без зайвого пафосу та церемоній перший заступник губернатора Київщини
Ярослав Москаленко особисто
передав Вишгородському КПЖ
і КГ Вишгородської міськради
ключі від трьох одиниць спецтехніки. Тепер міські комунальники працюватимуть оперативніше, і вулиці міста стануть
охайнішими.
«Ярослав Москаленко добре
знає проблеми міста і відшукує
можливості для їх розв’язання, —
каже заступник міського голови
Олександр Ростовцев (його парафія — комунальне господарство
міста). — У комунальників техніки
не вистачає, і та, що є, потребує
запчастин, пального, спеціальної
стоянки. Умови роботи складні.
Піввіку тому Вишгород забудовувався нашвидку — не вулиці,
а вузькі проїзди, будинки майже
без дворів. Тож мала техніка вкрай
необхідна для прибирання невеликих площ, снігу з дахів, ізоляції міжпанельних стиків, обрізання дерев,
вивезення сміття, завезення піску

в ожеледь тощо. Конче необхідні
машини КДМ, вишка, аварійка, пилосос для прибирання доріг, самоскид для негабаритів, сміттєвози.
Сьогодні триває реконструкція
(вона йде поетапно): розширюємо
проїжджі частини вулиць, створюємо безпечні тротуари, переносимо електроопори, зупинки.
Ще півроку тому ми зверталися до області з проханням виділити кошти для закупівлі техніки. На
жаль, ні в обласному, ні в міському бюджеті їх не знайшлося. Тоді
Ярослав Москаленко як депутат
Київоблради пообіцяв посприяти і
слова дотримав.
Наша стара техніка — два автомобілі КДМ, яким вже понад 10
років (термін експлуатації 8 років),
трактор-навантажувач і три сміттєвози (один із заднім завантажувачем і два — з боковим) — «живе»
лише завдяки зусиллям механіків. Тож передані місту сміттєвоз,
трактор та КДМ — величезний і
найприємніший для нас подарунок.»
«Хоча ситуація покращилась,
та сьогодні у Вишгороді серйозна проблема з вивезенням сміття,
— зазначає Ярослав Москаленко.
— Міському комунальному підпри-

ємству допомагає у цьому районний «Комунальник». Але й удвох їм не по силах велике
навантаження.
Декілька років налагоджували систему із
сміттєвими мішками у районі. Результат хороший. Але техніки, що є, не вистачає, тому
трьом старим міським сміттєвозам доводиться працювати й уночі. Ще три одиниці —

Добра новина

сміттєвоз, трактор та комбінована дорожня
машина (КДМ) — придбані за позабюджетні
кошти. Це наш внесок у комунальну сферу
Вишгорода. На черзі — машина «Broadway»
для очищення асфальтного покриття, тротуарів, бордюрів від піску, бруду. Вона дуже
дорога. За необхідності ми її орендували у
Києві, тепер реально мати власну.»

Ярослав Миколайович перевірив техніку (тест-драйв на тракторі)

Тема

Вишгород
Перспективи

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Перший заступник голови Київської обласної
державної адміністрації, кандидат у народні депутати Ярослав Москаленко зустрівся з неодноразовим паралімпійським чемпіоном, призером
Паралімпійських ігор у Лондоні (2012), нашим
земляком Олексієм Фединою та обговорив із ним
перспективи розвитку спорту, зокрема плавання,
у місті й районі.
рослав Москаленко підтримуватиме Олексія
Федину в його підготовці до наступної Паралімпіади, що відбудеться 2016 року в Ріо-де-
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Жанейро (Бразилія). Та плани його перспективніші: із
вишгородською районною та міською владою побудувати відкритий басейн на набережній (у районі Бегемотиків). Воду підігріватимуть, тож новий басейн повноцінно функціонуватиме до шести місяців у рік.
«Плавання — найбільш гармонійний і найменш
травматичний вид спорту. Воно оздоровлює організм,
— підкреслив заступник губернатора Київщини, — і
його розвитку у місті та районі, а надто — для дітей,
приділимо серйозну увагу. Вже зроблений перший вагомий крок — ремонт у басейні ДЮСШ, вартістю у 4,9
млн грн»
Плавальна база національного рівня у Вишгороді
— давня мрія паралімпійського чемпіона, якому доводиться тренуватися у Запоріжжі (там є відповідна
інфраструктура і досвідчений тренер). Тому Олексій
Федина впевнений: якщо вдасться облаштувати новий басейн до 2016-го року, там тренуватиметься й
олімпійський резерв. Адже за площею та якістю таких
басейнів буде в Україні лише два (один — у Криму).
«Бажано було б на базі одного із загальноосвітніх
навчальних закладів міста мати кілька спортивних класів, де діти навчались і тренувалися б за індивідуальним графіком, — додає Олексій. — Скажімо, тренування о 7-й ранку; уроки — з 9:30 до 15:30; далі — вільний
час і ще одне тренування. Так займалися ми з братом
— він теж майстер спорту з плавання.»
25-метрових доріжок у вже існуючому (біля спеціалізованої школи «Сузір’я») басейні та запроектованих

50-метрових у новому — достатньо для Вишгорода і
району, вважає Федина, готовий консультувати юних
плавців, проводити своєрідні майстер-класи.
«Шахтарі чи медики голосують за тих, хто робить
їхнє життя кращим, — каже паралімпійський чемпіон.
— На місці вишгородців я голосував би лише за Москаленка. І не тому, що як спортсмен бачу у Ярославі
Миколайовичі людину, близьку мені по духу. Чесно
кажучи, не чекав, що він настільки знається на всіх
справах у районі — і не лише на спортивних (хоча результати вражають: футбольні поля, стадіони, шкільні
спортмайданчики). А на фізкультуру і спорт у нас просто ідентичний погляд — їх треба пропагувати, починаючи з дитсадка!
Ми обидва — вчителі: так само, як і Москаленко, я
закінчив Інститут фізкультури. Він має ще дві освіти. Я
навчаюсь у Дніпропетровській академії фінансів. Вступив туди, бо мене цікавить управління: спочатку цікавився, як організовують справу у Школі олімпійського
резерву, ДЮСШ, спортивних клубах,— зрозумів, що
це залежить і від організації справи у державі, тож потрібні глибші знання…
Мені було про що поговорити з Ярославом Миколайовичем — управлінцем і економістом. І на цих теренах він справив на мене велике враження. Одним
словом — професіонал і державна людина. Вважаю,
що такі керівники, обізнані з місцевими плюсами і мінусами, здатні розв’язувати глобальні, державні проблеми.

Виборець чекає…
те, що і коштами, які щороку вилучають
у міста, погашають взятий попередниками кредит. Але скоро розвидниться, і,
за умови перевиконання запланованих
надходжень до бюджету, вже з другого півріччя наступного року ці кошти направлятимуться на міські потреби.
Зізнався, що наступний 2013-й буде
важчим за 2012-й, незалежно від результатів виборів. Та на вибори все ж іти
треба, бо ми обираємо шлях України на
найближчі 50 років.
Пояснював, що Вишгород містом обласного значення буде за умови достатньої кількості інвестицій, які наповнять
міський бюджет, що зможе утримувати і
освіту, і медицину, і тепломережу тощо.
***
ДЕРЖАВА — ЦЕ МИ
На недавньому батьківському віче з
участю керівників міста, району й області, вразила споживацька позиція декого
з присутніх. Самі претензії: — Ви обіцяли… І категоричне несприйняття пояснень: — Кошти, заплановані на майданчик, пішли на дах. А що ви обрали б для
ваших дітей?
Так, влада має турбуватися про навчальні заклади — це її обов’язок. Але ж
де свідомість громадян? Дитсадківське:
— Дай, і все!
А що «дай»? Має бути громадський
контроль соціально активних, господарське ставлення, розуміння, що реально
зробити зараз, а що може почекати.
Ніхто краще за нас самих не знає, що

ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

(Початок на стор.1)
Між тим, до десятка зустрічей вишгородців з кандидатом у депутати Верховної Ради, мажоритарником Ярославом
Москаленком свідчать — людей турбує
різне.
Пільги, чорнобильські пенсії, компенсації, прийняті, але не виконані судові
рішення, державний транспорт, унітарність чи двомовність, будинки для безпритульних, ліки, ваучери… чистота у
під’їздах і на прибудинкових територіях,
непротікаючій дах і стіни, дизель-потяг,
нові дитячі садки, освітлення автобусних
зупинок. Говорили про замалий «Богдан» на пільгових рейсах маршруту №
397; спортивно-дитячий майданчик на
Грушевського 8-10; ремонти у під’їздах,
громадський туалет; непрацюючі ліфти;
кладовище; роздільне збирання сміття
та його вивезення з приватного сектору;
міський водоканал…
Питали, чи будуть середній спеціальний і вищий навчальні заклади у Вишгороді; коли чекати реконструкції «хрущовок» і міських мереж, які не витримують
нинішнього навантаження; чи утеплюватимуть старі будинки; чи плануються
державні програми роботи для молодих
інвалідів; чи облаштують сквер перед
ЗОШ № 1 нормальною доріжкою.
Заради справедливості слід сказати
— Москаленко не обіцяв все й одразу.
Нагадував, які борги мала Україна (і
Київщина зокрема) два роки тому, скільки відшкодовано на сьогодні (80 %). Про
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Кролем і брасом — до здоров’я

Катерина ЗУРМА
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20 жовтня

потрібно нашим дітям. Є рада директорів навчальних закладів району, рада
молодих вчителів. На вищезгаданому
батьківському віче запропонували зробити й батьківське районне об’єднання.
Я зголосилася бути куратором проекту,
надрукували у газеті контактні адресу й
телефон. Відгукнулася… одна особа.
Знову будемо нарікати замість того,
щоб пропонувати й аргументовано доводити, разом із директорами та владою
(усіх рівнів) вирішувати, що саме потрібно зробити у школі, дитсадку, центру
творчості?! Сказати, що влада не чує
— неправда. До редакції зателефонувала директор міського центру творчості
«Джерело» і від адміністрації, колективу,
вихованців та їхніх батьків щиро подякувала Ярославу Москаленку (першому
заступнику голови Київської облдержадміністрації) за крісла до актового залу
«Джерела». Наталя Кисіль уточнила, що
кошти — позабюджетні, благодійні, і це
дійовіше за будь-які гасла.
НАША ГАЛЯ — БАЛУВАНА
В Україні вітчизняних пророків
сприймають, коли вони вже в іншому
світі. Вишгородці звикли до частих наїздів лідерів різного ґатунку. До керівників
ставляться споживацьки: приїде — і все
зробить. Не зробили? Тоді сподіваємося на варягів — вони наведуть порядок.
Знову хтось зробить. І в результаті виборець, попри своє невігластво
у програмах, спокійно проголосує за
любу його душі партію, а на мажоритарному окрузі — за того, хто, на його думку, краще розв’яже місцеві проблеми.

Що ж до проблем країни — ми до них
ще не доросли.
Хоча, даруйте, є й державне — зокрема, ностальгічне «верніть, як було»
та ідейне соціал-націоналістичне «шануймося, бо ми того варті» (читай: «хай
національні меншини шанують титульну
націю — і буде їм щастя»).
Не лише за професією, а й чисто з
виборчої цікавості я була на практично
всіх зустрічах з кандидатами та представниками партій. Не хочу говорити
про декого, хто став «керівником» місцевого рівня, гендлюючи приміщенням
для офісу. Не хочу згадувати, як мені не
дали запитати: «За що ж вас так не любить об’єднана опозиція, що друкує такі
речі?». Не хочу ділитися розчаруванням
від високих загальних фраз з етно-присмаком або зверхньо-недбалою непідготовленістю опозиційного кандидата
(і його партійного опікуна) до розмови
про наші, місцеві проблеми. Не буду
повторювати, що чинна влада працює
ефективніше за ефективної ж опозиції
(на жаль, я такої опозиції не побачила).
Та не можу не порівнювати ці зустрічі з обгрунтованими відповідями кандидата у депутати Верховної
Ради від нашого 96-го мажоритарного округу Ярослава Москаленка, котрий знає міські й районні проблеми
і чимало робить для того, щоб їх поменшало. Докладніше з його програмою можна ознайомитися на сайті
moskalenko2012.com. Банер «Москаленко — Спілкуймося» є на веб-сайті
газети «Вишгород» www.vgazeta.net.

6

20 жовтня

2012 року

Живемо ЗДОРОВО
Віче

Вишгород

Нехай Європа кумкає…

Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
Хто б що не казав, а нинішні передвиборчі перегони найнудніші за останні 10 років.
Це факт. Немає отого драйву, ніхто не ганяє
адреналін, все прісно, сіро і передбачувано. Наочна агітація — казенні держиморди
відглянцьовані і припудрені у фотошопі — на
один кшталт.
іякої тобі фантазії, ніякого гумору. Є на
бігбордах мужик з коровою і вилами, але
й він не пронизує душу виборця. Щоправда, була на бігбордах одна бабуня, яка погрожувала пришелепкуватому онуку переписати хату на
кота, якщо той не так проголосує, але й цей прикол
чомусь хутко зник з рекламного поля України.
Вишгород не розбещений політичною рекламою, бо бігбордами не перевантажений. Але це
не стало на заваді партійним агітаторам. У хід пішли вуличні стовпи. Як завжди.
— Це просто якась напасть! — бідкається директор КПЖ і КГ М. П. Шененко. — Кожні два роки
якісь вибори: до місцевих рад, Верховної Ради,
Президента України. Зазвичай вони супроводжуються агітаційним матеріалом, зокрема, листівками, плакатами тощо. Де їх лише не розклеюють!
На дверях під’їздів, стовпах, деревах, зупинках.
Після виборів комунальникам доводиться
тижнями здирати агітпродукцію. Зараз все повторюється знову. Тому ще раз звертаюся до учасників виборчих перегонів: не засмічуйте місто, не
спотворюйте його обличчя! Є спеціальні місця для
агіток, там і розклеюйте їх.
Цього разу деякі політпропагандисти застосу-

Н

вали таке собі «ноу-хау»: чіпляти плакати на стовпах не нижче трьох метрів. Як вони туди залазять,
спитаєте? Все просто — з драбини. Тому комунальникам доводиться здирати їх за допомогою
автовишки. Не дертися ж по драбині, щоб не приведи Боже, полетіти шкереберть. Цей екстрим під
силу лише членам партій.
А ще комунальники мають дякувати долі, а
точніше партійцям, у яких брак коштів на агітки. А
уявіть собі, що було б, якби 200 партій сипонули
папером? 200 листівок на один стовп! Партія — це
сила!
А если в партию сгрудились малые —
Отдайся, враг, замри и ляг!
Партия — рука милионнопалая,
сжатая в один громящий кулак.
Я переконаний, що кожна партія, кожен кандидат — за європейський вибір. Але хіба в Європі
садять на клей ПВА плакати у під’їздах, хіба дряпаються на дерево, щоб скотчем обмотати листівку з фейсом кандидата? Хто у парижах і лондонах
дозволяє самовільно відкривати в під’їздах поштові скриньки і наповнювати їх глянцевими обіцянками на крейдяному папері?
Думається, що комунальники до сніговіїв в
основному впораються з обшкрібуванням агіток,
подолають наслідки передвиборчої кампанії. До
2015 року місту не загрожуватиме дев’ятий вал
агітпродукції. І це неабияк втішає. А поки що будемо дружно голосувати і обирати.
Нехай Європа кумкає,
У нас одна лиш думка є,
Одним словом — турбація,
Триває агітація.

«На голому ентузіазмі далеко
не запливеш…»
Людина-амфібія

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Олексій Федина — майстер спорту міжнародного класу з плавання, багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор — у Пекіні
(2008 рік) та Лондоні (2012 рік).
У фінальному запливі на 100 м
брасом українець Олексій Федина
виборов золото Паралімпійських
ігор-2012. А на відрізку 50 м вільним
стилем — бронзу.
— Доля чи все ж таки просто життєві обставини привели тебе у спорт?
— Щоліта на канікули їздив до дідуся
в Одесу. Одного разу ми пішли на озеро. Як же дідусь здивувався, коли дізнався, що плавати я не вмію. Отримав від
нього настанову: записатися до секції
плавання. З дев’яти років й плаваю.
— А батьки підтримали?
— Звісно. Вони ж професійні спортсмени — майстри спорту, чемпіони України з легкої атлетики. Тому були раді, що
син пішов у спорт.
— Скільки часу приділяєш тренуванням?
— Приблизно п’ять годин на добу.
Це два тренування по дві-три години. Та
тренування не закінчуються у басейні чи
у спортивному залі. Приділяю плаванню
майже весь свій час, особливо перед
відповідальними змаганнями.
— Яка перемога запам’яталась
найбільше?
— Їх було кілька. Вперше — на новорічних стартах після 3-х місяців занять у
басейні (ще у дитинстві). І це спонукало
мене до професійного плавання. Потім — бронза на юніорському чемпіонаті Європи, після цього до мене почали
придивлятися серйозно. Ну і, звісно, —
Пекін. Це було щось неймовірне — п’ять
медалей!
— Хто для тебе спортивний авторитет? На кого рівняєшся?
— Звичайно, батьки, але найголовніший авторитет — дідусь. Він фактично
навчив мене плавати і впродовж усього
мого спортивного життя всіляко підтримує.
Кумир — Олег Лісогор. Ви навіть
не уявляєте, яка для мене, початківця,
була честь тренуватися із ним у Бро-

варах. Плаваємо одним стилем. Потім
виступали на рівних, а коли Олег був не
у формі, мені вдавалося його перемагати. Це — здорово.
— Як відновлюєшся після виснажливих тренувань?
— Люблю просто погуляти зі своєю
дівчиною чи з братом поспілкуватись.
— Чим захоплюєшся, окрім плавання?
— Обожнюю грати на гітарі, кемпінг,
веслування. Пасивний відпочинок — це
не моє.
— На тебе рівняються сотні починаючих плавців. Поділишся секретом успіху?
— Не можна зациклюватись на чомусь одному. Треба всебічно розвиватися. Звісно, відмовитися від шкідливих
звичок, займатися фізичною культурою,
якщо є можливість, хоча б для себе. І
якщо загорівся якоюсь ідеєю — доводити все до кінця.
— Після перемоги на Паралімпіаді
у Пекіні, які були відчуття?
— Це неможливо передати словами.
Радів за себе, своїх близьких, свою країну…
— Чим запам’яталась Паралімпіада
у Лондоні?
— Там все організували на найвищому рівні. І коли стояв на п’єдесталі,
переповнювали почуття. У такі моменти
щирі емоції, як у дитини, — просто зашкалюють.
Найбільше запам’яталась — підтримка. Це такий заряд, коли чуєш рідну
мову, бачиш блакитно-жовті прапори,
щирі обличчя! Це — неймовірно! Я і досі
під враженнями.
— Плавання в Україні не надто популярний вид спорту. Ти це відчуваєш?
— Я не згодний. Справа навіть не
в тому, що початківцям немає де тренуватися — басейни у нас є. Інший бік
медалі — майже всі вони комерційні.
Тобто, навіть якщо дитина хоче плавати,
не всі батьки мають можливість викласти за це кругленьку суму. Тому віддають
перевагу футболу, волейболу, легкій
атлетиці. А на голому ентузіазмі далеко не запливеш… Енергії у дітей чимало, і вона вихлюпується в інше русло. А
спорт зміцнює організм дитини не тіль-

ки фізично, а й нервову
систему, дисциплінує. У
мене немає відчуття, що
займаючись плаванням,
я себе у чомусь обмежував.
— А як тренуються
за кордоном?
— У Лондоні в басейні
на олімпійській базі я був
шокований — хвилин на
двадцять просто остовпів. Там було три 50-метрові басейни. І кожен з
них я б назвав найкращим! Плюс — басейн
для водного поло і окремий — для синхронного
плавання. Мені стало
не по собі. Так, якщо ти
професійний спортсмен Олексій з дідусем Геннадієм Івановичем
у збірній України і вистуюся і живу зараз у Запоріжжі. Там є чудовий спорпаєш за неї на світових
тивний клуб «Мотор Січ». Але усі кошти спрямовутеренах, — тобі оплачують збори, тренування на
ються на той вид спорту, що підтримує директор,
базі, яка, до речі, у нас лише одна — в Євпаторії.
— гандбол. У Вишгородському районі відкривають
Там умови для олімпійців, параолімпійців… Але
стадіони. Я приємно здивований, що тут є такі палнемає масовості. Початківцям важко пробиватись.
кі прихильники спорту.
Чимало наших плавців для того, щоб поїхати на
— Яким бачиш своє майбутнє?
Олімпійські ігри, продавали машини, квартири,
— Найближчий старт — Чемпіонат світу у Вангаражі й поїхали до США, наймали там за гроші
кувері (Канада). На 10 років наперед не планую. А
тренерів і займались у нормальних умовах. Ось де
ось на чотири — Ріо-де-Жанейро, 2016 рік. Треба
проблема.
добре підготуватися. Впевнений, що мої супер— Олексію, ти стикався з подібним?
— Національний Паралімпійський комітет ро- ники вже готуються, навіть зараз, коли тут з вами
розмовляю. Мені потрібно не відставати. Тому
бить все можливе, аби такої проблеми не було.
часу на політику немає.
— На твою думку, чому у нас інакше?
— Наступного року закінчуєш державну Дні— Гроші! Але справа не в тому, що у держави їх
пропетровську фінансову академію. Спорт і
немає. У нас дуже багато заможних людей. Справа в іншому. Підрахуйте, скільки коштує побудува- фінанси. Як це поєднується?
— Після Київського інституту фізкультури встути басейн, і його рентабельність. Наші бізнесмени
пив до магістратури. Зараз навчаюся у Дніпропекраще куплять землю і продадуть її. А будувати батровську на факультеті «фінанси і кредити». Це —
сейн довго і не так вигідно, потрібен час, аби він
цікаво. Інколи буває нудно, але математика тренує
окупився.
— Як ставишся до політики? Сьогодні модно мозок.
— Якому предмету у школі віддавав перевагу?
із спортсменів — у політики…
— Обожнював геометрію.
— Чесно кажучи, до Пекіну абсолютно не ціка— І нарешті — яке місце у твоєму життя завився політикою. Але, стикаючись із певними проймає Вишгород?
блемами, розширюю свій світогляд. До політики
— Люблю Вишгород. Є тут щось тепле і рідне
поки що не прагну. Надто вже там багато бруду
— жоден басейн його не відмиє. А спортсмен має для мене. Особливо радує, як останнім часом місто просто розквітло на очах.
бути «чистим».
— Є у тебе тут улюблені місця?
Не всі політики однакові. Нещодавно познайо— Звісно. Квартира дідуся і набережна… Не
мився із Ярославом Москаленком і приємно здиодну сотню кілометрів там наплавав. Разом із дівований, що він стільки уваги приділяє спорту. У
дусем на велосипедах їхали до пірсу, а звідти плив
наш час це — рідкість. Він підтримує молодь. Діти
до кам’яної чайки.
мають змогу безкоштовно тренуватись. Це дуже
— Яке твоє життєве кредо?
важливо. Особливо, коли ти живеш у селі чи навіть
— Непереможних не існує. І я не виняток.
у місті, але не маєш можливості дитину записати
— Не страждаєш на осінню депресію?
до секції. Я побував у багатьох містах України, але
— Ні. Я — позитивна людина. Чого і всім бажаю.
з таким, як Москаленко, зустрівся вперше. Трену-
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2+2
09:00 Підсумки тижня
09:15 Про головне
09:40 Спецпроект про
діяльність МВС України
11:55, 20:55 Офіційна хроніка
12:00, 18:20 Новини
12:10, 15:05, 18:55, 21:20
Діловий світ
12:15 Право на захист
12:35 Темний силует
12:45 Армія
13:00 Х/ф «Гедзь»
14:35 Вікно в Америку
15:00 Euronews
15:10 Ближче до народу
15:35 Х/ф «Коли дерева були
великі»
17:05 Х/ф «Крізь вогонь»
18:30 Агро-News
18:45 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Комуністична партія України
19:20 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Третьяков
19:45 Про головне
20:15 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Ляшко
20:45 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Комуністична партія України
21:00 Підсумки дня
21:30 Країну - народові
21:50 Останнє попередження.
Підсумки
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:15, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:40
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:30 Зніміть це
негайно
13:35 Повне
перевтілення
14:35 Не бреши мені
15:40 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Багаті теж
плачуть
21:30 Х/ф «Гола
правда»
00:10 Х/ф
«Приречений на
смерть»

06:40 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
07:40 ФАКТИ ТИЖНЯ з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
НАДЗВИЧАЙНІ
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
10:05 Т/с «Опери»
12:30, 13:00 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
12:45 Факти. День
15:25, 20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
16:25 Т/с «Агент
національної безпеки»
18:45 Факти. Вечір
21:40 Вибори-2012
22:45 Факти. Підсумки
дня
23:00 Х/ф
«Термінатор-4: Нехай
прийде спаситель»

6:00, 8:45, 11:05, 17:40
Мультляндія
7:25, 2:35 Київ. Музико
8:00 СТН. Спорт.
Тижневик
10:15 Прогулянки
містом
13:20, 0:20 Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто прийшов
15:40, 21:25 Гаряча
лінія «102»
16:10, 1:45 У центрі
уваги
16:50, 18:50, 19:20,
20:50, 23:55 Міський
дозор
18:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
19:30 Столиця
21:00 Якісне життя
22:25 Служба
порятунку
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

07:10, 18:20

06:25, 13:30 Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна поРад
08:00 Ваші права
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Понеділок день важкий»
14:20 Будь в курсі
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:20 Дика Америка
18:00 Точки перетину
18:55, 21:30 Економічний
пульс
20:00 Ваша пенсія
21:50 Аутсайдери Африки
22:50 : Х/ф «Хороший
злодій»

07:00, 08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35
Ранок з ІНТЕРом
09:10 Знак якості
09:55 Т/с «Повернення
Мухтара»
12:15 До суду
13:20 Вечірній квартал
15:10 Право на зустріч
16:10 Жди меня
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Земський
лікар»
23:05 Т/с «Зовнішнє
спостереження»

06:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Розлучення»
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
21:10 Т/с «Карпов»
22:10 Х/ф «Книга
Ілая»
00:30 Т/с «Життя як
вирок «

07:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Живуть же люди
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Інспектор
Купер»
20:25 Т/с
«П’ятницький»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с
«Прокинемося
разом?»
00:30 Центр допомоги
«Настасія»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:10 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Розлучення»
23:50 Вечірній Ургант

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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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,

ясний день»

06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
07:40 Екстрений
виклик
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
НАДЗВИЧАЙНІ
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
10:00, 16:30 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:30, 13:00 Т/с
«Сильніше за вогонь»
12:45 Факти. День
13:55, 22:50 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
15:10, 20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
18:45 Факти. Вечір
21:40 Вибори-2012
00:05 Факти. Підсумки
дня
00:20 Т/с «Кодекс
честі»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35, 13:30
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
поРад
08:00 Ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Нові
пригоди капітана
Врунгеля»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 РОНІН з
Дмитром Видріним
18:00 Точки перетину
20:00 Ваші пільги
21:50 Гризлі
22:50 Х/ф «Басейн»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Знак якості
09:55 Т/с
«Повернення
Мухтара»
12:15 До суду
13:20 Судові справи
14:40 СЛІДСТВО
ВЕЛИ... з Леонідом
Каневським
15:45 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 «Земський
лікар»
23:05 Т/с «Зовнішнє
спостереження»

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:35 Т/с
«Повернення
07:00 Ранок з
Мухтара»
«Україною»
08:30, 14:30, 17:30
09:25, 13:10 Т/с
Огляд. Надзвичайна
подія
«Слід»
09:00, 12:00, 15:00,
10:00, 20:00 Т/с
18:00 Сьогодні
«Розлучення»
09:20 Професія 12:10 Нехай говорять репортер
09:55 До суду
15:35 Щиросерде
11:00 Суд присяжних
зізнання
12:25 Т/с «Вулиці
16:00 Право на захист розбитих ліхтарів»
15:25 Прокурорська
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка перевірка
16:40 Говоримо і
18:00 Т/с «Джамайка» показуємо
19:20 Говорить
18:30 Т/с «Інспектор
Купер»
Україна
20:25 Т/с
21:00 Т/с «Інтерни»
«П’ятницький»
21:30 Футбол. Ліга
22:15 Сьогодні.
Підсумки
Чемпіонів УЄФА.
«Шахтар» (Україна) - 22:35 Т/с
«Прокинемося
«Челсі» (Англія)
разом?»
23:50 Т/с «Подружжя» 00:25 Головна дорога

ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:30 Зніміть це
негайно
13:35 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень
14:35 Не бреши мені
15:40 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Міняю жінку
22:00 Мамо, я
одружуюсь?
23:25 Х/ф
«Переможний вітер,

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, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Хроніка тижня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20 5 елемент
10:30, 11:20, 12:15
РесПубліка з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40 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
22:40 Київський час

06:00
СоюзМультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Спецзагін
«Кобра»
09:00 ДАІ. Дорожні
війни
11:05 Сильний
аргумент
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Москва.
Три вокзали»
18:00 Т/с «ППС»
20:00 ШАЛЕНЕ ВІДЕО
по-українски
20:35 Помста
природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Х/ф «Каратель»
23:30 Х/ф «Міцний
горішок»

07:00 Мультфільми
08:50, 12:35
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
10:45 Х/ф «Песчемпіон»
14:15, 18:00 Звана
вечеря
15:15 КВН-2012
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір. Паша.
Зорі
23:00 Розсміши
коміка
00:00 Х/ф «Король
вечірок»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
05:55 Легенди
карного розшуку
06:25 Х/ф «Дій за
обставинами»
07:35 Агенти впливу
08:30, 18:30 Правда
життя
09:00 Т/с «Розкол»
11:00 Т/с «УГРО»
14:45 Т/с «Каменська»
19:00, 23:45 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Я - лялька»

ТЕЛЕРЕМОНТ
(067) 713-12-12

07:20 Малята-твійнята
07:40 Мультик з
Лунтіком
08:00 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:40 Т/с «Усі жінки відьми»
10:40 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:40, 17:05 Маша та
моделі
12:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:25, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:30 Одна за усіх
15:00, 20:35 Дайош
молодьож
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40, 22:50
Вайфайтери
18:50 Богиня шопінгу
19:30 БарДак
21:40 Ка$та
22:05 Рай, гудбай
23:15 Дурнєв + 1
23:50 Т/с «Загублена»

06:50 Секрети
минулого
07:50, 15:30 Загадки
планети
08:50, 14:30 Загадки
Всесвіту
09:50 Фантастичні
історії
10:40, 19:10 Таємні
знаки
11:40, 00:30 Невідома
Південна Америка
12:40 Іван Грозний
13:40 Життя після
людей
16:30 Т/с
«Казнокради»
20:10
Документальний
фільм
21:00 Шукачі.
Таємниче місто
22:00 Х/ф «Корольрибак»

Россия
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 Усе буде добре
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Серце
матері»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Одесамама»
23:20 Городок
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06:35 Мультфільм
06:45 Вчимося разом
06:50, 07:45 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:30 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Третьяков
09:50 Один на один
11:00 Шеф-кухар країни
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:20, 18:50, 21:20
Діловий світ
12:15 Хай щастить
12:35 Крок до зірок
13:15 Х/ф «Калина червона»
15:15 Euronews
15:30 Ближче до народу
16:05 Х/ф «Надбання
республіки»
18:35, 20:45 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Комуністична партія України
19:10 221. Екстрений виклик.
Тиждень
20:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
«Батьківщина»
20:30 Про головне
21:30 Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима

09:00, 19:30, 23:10

06:35, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
Неймовірна правда
06:40 Очевидець
про зірок
07:30, 08:30, 19:00
08:50 Х/ф «Іван
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Не
Васильович змінює
родись вродлива»
професію»
09:55, 17:50, 21:00 Т/с
10:50 Х/ф «Спокута»
«Вороніни»
13:15, 14:20 Kіds Tіme
13:00 Битва
13:20 М/с «Пригоди
екстрасенсів.
Джекі Чана»
Апокаліпсис
14:45, 15:40 Teen Tіme
15:50 Усе буде добре 14:50 Т/с «Друзі»
15:45, 23:00 Т/с
18:00, 22:00 Вікна«Світлофор»
Новини
19:35 Піранії
20:00 Т/с «Щасливі
20:00 Куб-3
22:20 Детектор брехні разом»
22:00 ФБР :)
23:20 Т/с «Доктор
00:00 Т/с «Звабливі і
Хаус»
вільні»

7

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10, 2:10, 5:35
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»

2+2

Хаус»

06:35, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:40 Очевидець.
Найшокуюче відео
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:50, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50, 23:00 Т/с
«Світлофор»
19:35 Піранії
20:00 Т/с «Щасливі
разом»
22:00 Весілля буде
по-моєму
00:10 Т/с «Звабливі і
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

06:00
СоюзМультфільм
07:05 М/с
«Неймовірна Людинапавук»
08:00 Т/с «Спецзагін
«Кобра»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 10:10, 12:25
ДАІ. Дорожні війни
10:55 Помста
природи
11:40, 20:00 ШАЛЕНЕ
ВІДЕО по-українски
12:40 Секретна
територія
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Москва.
Три вокзали»
18:00 Т/с «ППС»
20:35 ДжеДАІ
21:30 Х/ф
«Шибайголова»
00:30 Х/ф «Р.Е.Д.»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
15:10 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Розлучення»
23:50 Вечірній Ургант

06:00 Х/ф «Любов із
привілеями»
08:30 Ранковий
СВІДОК
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Журов»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Полювання
на ізюбра»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Скарби Да
Вінчі»

07:40 Мультик з
Лунтіком
08:00 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:40 Т/с «Усі жінки відьми»
10:40 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:40, 18:50 Богиня
шопінгу
12:20, 17:05 Маша та
моделі
12:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:25, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:30, 22:05 Рай,
гудбай
15:00, 21:40 Ка$та
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40, 22:50
Вайфайтери
19:30 БарДак
20:35 Дайош
молодьож
23:15 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:50 Т/с «Загублена»

07:50, 15:30 Загадки

07:40, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:05 Куб-3
10:55 Х/ф
«Психопатка»
13:40 Битва
екстрасенсів
15:50 Усе буде добре
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Фермер шукає
дружину
22:20 Вагітна у 16
23:20 Доньки-матері
00:25 Т/с «Доктор

07:00 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 Шопінг
монстри
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
08:50, 14:30 Загадки 09:30 Кулагін та
партнери
Всесвіту
10:00, 13:00, 16:00,
09:50, 18:20
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
Фантастичні історії
18:40 Місцевий час.
10:40, 19:10 Таємні
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
знаки
слідства»
11:40, 00:30 Невідома 11:50 Усе буде добре
12:50, 15:45 Вісті.
Південна Америка
Чергова частина
12:40 Петро Перший 13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
13:40 Життя після
14:45 Т/с «Кровинка»
людей
16:50 Т/с «Анжеліка»
19:30 На добраніч,
16:30, 20:10
малюки
Документальний
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Одесафільм
мама»
17:30, 21:00 Шукачі
22:25 Спеціальний
кореспондент
22:00 Х/ф
23:30 Мирний вибух.
«Маньчжурський
Атомний романтизм
00:30 Вісті+
кандидат»

планети
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Телепрограма

2012 року

06:45 Вчимося разом
06:50, 07:45 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:20 Ярослав Гнатюк.
Співаю тобі, Україно
10:50 Один на один
12:10, 15:15, 18:00, 21:20
Діловий світ
12:20 Х/ф «Повернення
Будулая»
15:10 Euronews
15:25 Д/ф «Назад у майбутнє.
Україна»
16:20 Х/ф «В небі нічні
відьми»
17:40 Країну - народові
18:15, 20:40 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Комуністична партія України
18:30 Фестиваль пісні та
гумору в Коблево
20:50 Мегалот
21:30 Один на один.
С.Тігіпко-С.Шустер
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:05, 07:00, 08600,
09:00, 19:30, 23:50
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:30 Зніміть це
негайно
13:35 Повне
перевтілення
14:35 Не бреши мені
15:40 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе
20:15 На ножах
21:40 Футбол. Ліга
чемпіонів. «Порту»
(Португалія) «Динамо» Київ
(Україна)
00:05 Х/ф «Сірі вовки»

06:50 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
07:40 Несекретні
файли
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
НАДЗВИЧАЙНІ
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
09:55, 16:25 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:25, 13:00 Т/с
«Сильніше за вогонь»
12:45 Факти. День
13:50, 22:45 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
15:00, 20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
18:45 Факти. Вечір
21:40 Вибори-2012
00:05 Факти. Підсумки
дня
00:20 Т/с «Кодекс
честі»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35, 13:30
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «У небі
«нічні відьми»
14:25 Цей
дивовижний світ
15:20 Дика Америка
18:00 Точки перетину
20:00 Ваше здоров’я
21:50 Левове дерево
22:50 Х/ф «Божевільні
гроші»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 1:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:10 Знак якості
09:55 Т/с «Повернення
Мухтара»
12:15 Програма До
суду
13:20 Судові справи
14:40 СЛІДСТВО
ВЕЛИ... з Леонідом
Каневським
15:45 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 «Земський
лікар»
23:05 Т/с «Зовнішнє
спостереження»

06:00 Т/с «Єфросинія» 07:35 Т/с «Повернення

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:06,
22:00, 0:00, 1:20 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто прийшов
15:40 Київські історії
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
19:20 Х/ф «Госпіталь
«Британія»
22:25 Зроблено в
Києві
23:00 «Київське Віче»

Мухтара»
08:30, 14:30, 17:30
«Україною»
Огляд. Надзвичайна
подія
09:25, 13:10, 22:10
09:00, 12:00, 15:00,
Т/с «Слід»
18:00 Сьогодні
09:20 Професія 10:00, 20:00 Т/с
репортер
«Розлучення»
09:55 До суду
12:10 Нехай
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Вулиці
говорять. Самосуд
розбитих ліхтарів»
15:35 Щиросерде
15:25 Прокурорська
перевірка
зізнання
16:40 Говоримо і
16:00 Право на захист
показуємо
17:00, 19:00 Події
18:45 Футбол. Ліга
17:15 Критична точка чемпіонів УЄФА.
«Зеніт». (Росія) 18:00 Т/с «Джамайка» «Андерлехт». (Бельгія).
20:55 Т/с «П’ятницький.
19:20 Говорить
Глава друга»
Україна
21:55 Сьогодні
21:10 Т/с «Карпов»
22:15, 00:15 Т/с
«Прокинемося разом?»
23:10 Тридцятирічні
23:40 Ліга чемпіонів
00:10 Т/с «Подружжя» УЄФА. Огляд

07:00 Ранок з
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,

23:20 Х/ф «Блокпост»

07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:30 Ділові факти
07:40 МАКСИМУМ в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
НАДЗВИЧАЙНІ
НОВИНИ з
Костянтином Стогнієм
09:55, 16:25 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:30, 13:00 Т/с
«Сильніше за вогонь»
12:45 Факти. День
13:50, 22:50 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
15:05, 20:15 Т/с
«Надзвичайна
ситуація»
18:45 Факти. Вечір
21:40 Вибори-2012
00:05 Факти. Підсумки
дня
00:20 Т/с «Кодекс
честі»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
поРад
08:00 Ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «713-й
просить посадку»
13:55 В гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Дика Америка
18:00 Точки перетину
20:00 Ваше житло
21:50 Місія: порятунок
амфібій
22:50 Х/ф «Чудова
четвірка»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08635 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Знак якості
09:55 Т/с
«Повернення
Мухтара»
12:15 Програма До
суду
13:20 Судові справи
14:40 СЛІДСТВО
ВЕЛИ... з Леонідом
Каневським
15:45 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 «Земський
лікар»
23:05 Т/с «Зовнішнє
спостереження»

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 Медичні
«Розлучення»
таємниці
09:55 До суду
11:10, 21:10 Т/с
11:00 Суд присяжних
«Карпов»
12:25 Т/с «Вулиці
12:10 Нехай говорять розбитих ліхтарів»
15:25 Прокурорська
15:35 Щиросерде
перевірка
16:40 Говоримо і
зізнання
показуємо
16:00 Право на захист
18:30 Т/с «Братани»
20:30 Т/с
17:00, 19:00 Події
«П’ятницький»
17:15 Критична точка
21:30 Сьогодні.
18:00 Т/с «Джамайка» Підсумки
21:50 Футбол. Ліга
19:20 Говорить
Європи УЄФА.
Україна
«Ліверпуль». (Англія) «Анжи». (Росія). 00:00
23:10 Тридцятирічні
Ліга чемпіонів УЄФА.
00:10 Т/с «Подружжя» Огляд

ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:30 Зніміть це
негайно
13:35 Повне
перевтілення
14:35 Не бреши мені
15:40 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Чотири весілля
21:50 Давай, до
побачення

Хаус»

06:35, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:40 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:50, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:20, 14:20 Kіds Tіme
13:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:00 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50, 23:00 Т/с
«Світлофор»
19:35 Піранії
20:00 Т/с «Щасливі
разом»
22:00 Ближче до тіла
00:05 Т/с «Звабливі і
вільні»

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

06:00 СоюзМультфільм
07:05 М/с «Неймовірна
Людина-павук»
08:00 Т/с «Спецзагін
«Кобра»
09:00, 21:00 Новини 2+2
09:30, 10:10, 12:25,
17:55 Сильний
аргумент. ДАІ. Дорожні
війни
10:55 ДжеДАІ
11:40, 18:10 ШАЛЕНЕ
ВІДЕО по-українски
12:40 Секретна
територія. Битва за
життя
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Москва. Три
вокзали»
18:35 Ліга чемпіонів
УЄФА. Зеніт (СанктПетербург) - Анлерлехт
(Брюссель)
21:20 Борусія
(Дортмунд) - Реал
(Мадрид)
23:40 Про Лігу чемпіонів
+ огляд ігрового дня
00:55 Динамо (Загреб)
- Парі Сент Жермен
(Париж)

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:10 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Розлучення»
23:50 Вечірній Ургант

06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф
«Невизначена особа»
08:30 Ранковий
СВІДОК
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «Журов»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «Полювання
на ізюбра»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Х/ф «Останній
мисливець»

07:40 Мультик з
Лунтіком
08:00 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:40 Т/с «Усі жінки відьми»
10:40 Т/с «Беверлі Гілз
90210 «
11:40, 18:50 Богиня
шопінгу
12:20, 17:05 Маша та
моделі
12:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:25, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:30, 22:05 Рай,
гудбай
15:00, 21:40 Ка$та
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40, 22:50
Вайфайтери
19:30 БарДак
20:35 Дайош молодьож
23:15 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:50 Т/с «Загублена»

07:50, 15:30 Загадки

06:00, 15:50 Усе буде
добре
07:50, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:10 Фермер шукає
дружину
11:05 Х/ф «Знак долі»
13:40, 14:45 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00, 22:40
МайстерШеф
00:40 Т/с «Доктор

планети
08:50, 14:30 Загадки
Всесвіту
09:50, 18:20
Фантастичні історії
10:40, 19:10 Таємні
знаки
11:40, 00:30 Океани
12:40 Правда про
Распутіна
13:40 Життя після
людей
16:30, 20:10
Документальний
фільм
17:30, 21:00 Шукачі
22:00 Х/ф «7 років у
Тибеті»

07:00 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.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Усе буде добре
12:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Анжеліка»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Одесамама»
23:20 Ми родом з
мультиків
00:20 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 07:35 Тема дня
06:30 Православний календар
06:35 Мультфільм
06:45 Вчимося разом
06:50, 07:45 Хазяїн у домі
07:20 Країна on lіne
07:25 Глас народу
07:30 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:0, 21:000 Підсумки дня
09:20 Офіційна хроніка
09:25 Здоров’я
10:05 Х/ф «Повернення
Будулая»
15:00 , 17:50, 21:15Діловий
світ. Агросектор
15:05 Х/ф «Балтійське небо»
18:00 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Зелена
планета
18:30, 20:35 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Комуністична партія України
18:45 Гумористична програма
20:45 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Партія
«Свобода»
21:30 Вибори-2012.
Передвиборна агітація. Партія
Кличка «Удар»
22:00 КВК. Кубок Президента.
Фінал

09:00, 19:30, 23:05

Вишгород
2+2

6:00, 8:45, 11:05,
06:55, 18:20
17:40 Мультляндія
Неймовірна правда
7:25, 2:35 Київ.
Музика
про зірок
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 22:00, 0:00,
08:35 Вагітна у 16
1:20 СТН
10:15 Повнота радості 09:35 Доньки-матері
життя
10:40 Х/ф «Павутинка
13:20, 0:20
Громадська
бабиного літа»
приймальня
12:45 Битва
15:10, 2:10, 5:35
Дивіться, хто прийшов
екстрасенсів. Чорні
15:40 Зроблено в
Києві
та білі
16:10, 1:45 У центрі
15:50 Усе буде добре
уваги
16:50, 18:50, 23:55
18:00, 22:00 ВікнаМіська варта
18:00 Т/с
Новини
«Відчайдушні батьки»
20:00, 22:40 Зважені
19:20 Х/ф»Вінсент,
Франсуа, Поль та інші»
та щасливі
22:25 Прогулянки
містом
01:30 Т/с «Доктор
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112» Хаус»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05, 07:30 Доброго
ранку
07:00 Курбан-байрам
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:10 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с
«Розлучення»
23:50 Вечірній Ургант

2+2

06:00
СоюзМультфільм
07:05 М/с «Неймовірна
Людина-павук»
08:00 Т/с «Спецзагін
«Кобра»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 10:10, 12:25
ДАІ. Дорожні війни
10:55 Облом.UA
11:40 ШАЛЕНЕ ВІДЕО
по-українски
12:40 Секретна
територія. Вбити
марсіанина
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Москва. Три
вокзали»
18:00 Т/с «ППС»
20:00 Убойне відео
20:25 Нереальні історії
21:40 3 матч-день. Ліга
Європи УЄФА. Дніпро
(Дніпроперовськ) Наполі (Неаполь)
00:00 Про Лігу Європи
+ огляд ігрового дня

07:00 Мультфільми

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
Трансмісія-новини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
08:40 Огляд преси
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки
дня
16:15 Рекламна кухня
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 Crime news

06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф «Збройний
опір»
08:30 Ранковий
СВІДОК
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Марш
Турецького»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Журов»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с
«Громадянин
начальник»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:15 Випадковий
свідок

07:40 Мультик з
Лунтіком
08:00 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:40 Т/с «Усі жінки відьми»
10:40 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
11:40, 18:50 Богиня
шопінгу
12:20, 17:05 Маша та
моделі
12:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:25, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:30, 22:05 Рай,
гудбай
15:00, 21:40 Ка$та
15:35 У ТЕТа тато
16:00 Досвідос
16:40, 22:50
Вайфайтери
19:30 БарДак
20:35 Дайош молодьож
23:15 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:50 Т/с «Загублена»

07:50, 15:30 Загадки

08:00 Курбан-Байрам
08:50 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 Усе буде добре
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Анжеліка»
19:30 На добраніч,
малюки
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Одесамама»
22:25 Двобій
00:00 Вісті+

06:35, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:40 Очевидець
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:50, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:15, 14:20 Kіds Tіme
13:20 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:45, 15:40 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:45, 23:00 Т/с
«Світлофор»
19:35 Піранії
20:00 Т/с «Щасливі
разом»
22:00 Парад порад
00:05 Т/с «Звабливі і

планети
08:50, 14:30 Загадки
Всесвіту
09:50, 18:20
Фантастичні історії
10:40, 19:10 Таємні
знаки
11:40, 00:00 Океани
12:40 Володимир
Ленін
13:40 Життя після
людей
16:30, 20:10
Документальний
фільм
17:30, 21:00 Шукачі
22:00 Х/ф «Сахара»

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»

Телепрограма
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2+2
06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 06:35, 07:30, 07:45
Тема дня
06:30, 06:45, 07:20, 07:40
Країна on lіne
06:40 Вчимося разом
06:50 Православний календар
06:55 Хазяїн у домі
07:35 Ера бізнесу
07:40 Глас народу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 11:55 Офіційна хроніка
09:30 Один на один
10:50 Про головне
11:15 Крок до зірок
12:10, 15:10, 21:10 Діловий
світ
12:20 НАДВЕЧІР’Я з Т.
Щербатюк
12:55 Мелодія двох сердець
14:35 Шляхами України
15:05 Euronews
15:20 Бенефіс Ю.Гальцева та
О.Воробей
17:50 Вибори-2012.
Передвиборна агітація.
Комуністична партія України
18:00 Концерт Партії Регіонів
21:15 Шустер-Lіve

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

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

07:00, 08:00, 08:30,

21:00 Служба новин

09:00, 12:00, 18:00

06:35 Мультфільми

Новини

07:00, 16:00 Країна

07:10, 07:35, 08:10,

поРад

08:35 Ранок з

08:00 Ваше житло
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:05 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 17:00 Алло,

6:00,8:45, 11:05, 17:40
Мультляндія
7:25, 2:35 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 22:00, 0:00,
1:20 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:20
Громадська
приймальня
15:10 Історій успіху Г.
Гереги
15:40 Прогулянки
містом
16:10, 1:45 У центрі
уваги
16:50, 18:50, 23:55
Міська варта
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
19:20 Х/ф «Олександр
Великий»
22:25 Ново адреса
23:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

07:20 Х/ф «Молода

00:20 ВусоЛапоХвіст

22:00 Україна чудес

06:00 Т/с «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:10 Т/с
«Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«Розлучення»
11:10 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
21:10 Т/с «Інтерни»
23:00 Х/ф «Чортове
колесо»
00:45 Х/ф «Фрост
проти Ніксона»

07:40 Жіночий погляд.
Барі Алібасов 0+
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Остаточний
вердикт
13:35 Таємнича Росія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Братани-3»
20:30 Т/с
«П’ятницький. Глава
друга»
21:25 Хліб для Сталіна
23:20 Х/ф «Мумія:
гробниця імператора
драконів»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево і
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:10 Фазенда
15:45 Т/с «Убивча
сила»
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Концерт
В’ячеслава Добриніна
23:55 Вечірній Ургант

06:25 Х/ф

07:50, 15:30 Загадки

«Оскаженілий

планети

ІНТЕРом
09:10, 12:35 Т/с
«Захисниця»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя

11:15 Х/ф «Юлька»

20:00 Подробиці

14:00, 21:50 У гостях у 20:30 Подробиці.
Неформат
Дмитра Гордона
21:00 ВЕЛИКА

18:00 Точки перетину ПОЛІТИКА з Євгенієм
20:00 Ваші права
Кисельовим
22:50 Х/ф «Немає

00:00 Х/ф «Адвокат

вістей від Бога»

диявола»

Передплачуйте газету «Вишгород».
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06:00 СоюзМультфільм
07:05 М/с «Неймовірна
Людина-павук»
08:00 Т/с «Спецзагін
«Кобра»
09:00 Новини 2+2
09:30, 12:25, 21:30,
22:15 Сильний
аргумент
10:10 Про Лігу Європи
+ огляд ігрового дня
10:55 Убойне відео
11:40 ШАЛЕНЕ ВІДЕО
по-українски
12:40 Секретна
територія. Битва
планет
13:45 Т/с «Солдати»
15:55 Т/с «Москва. Три
вокзали»
18:00 Т/с «ППС»
19:00 ЧУ, 13 тур.
Арсенал - Волинь.
Під час перерви
- «Новини» та
«Проспорт»
23:00 Т/с «Спартак.
Помста»

07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
06:45, 07:10, 08:05,
07:40 Стоп-10
09:10 Сніданок з 1+1 08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
10:00, 17:10 Т/с
НАДЗВИЧАЙНІ
«Величне століття.
НОВИНИ з
Роксолана»
Костянтином Стогнієм
09:55, 16:25 Т/с «Агент
12:30 Зніміть це
національної безпеки»
негайно
12:30, 13:00 Т/с
13:35 Повне
«Сильніше за вогонь»
12:45 Факти. День
перевтілення
14:35 Не бреши мені 13:50, 22:45 Т/с
«Прокурорська
15:40 Сімейні
перевірка»
мелодрами
15:00, 20:15 Т/с
16:45 ТСН. Особливе «Надзвичайна
ситуація»
20:15 Вечірній квартал
18:45 Факти. Вечір
22:20 Х/ф «Історія
21:40 Вибори-2012
00:05 Факти. Підсумки
лицаря»
дня
01:15 Військова драма
00:20 Т/с «Кодекс
«Блокпост»
честі»
09:00, 19:30 ТСН

лікарю

15:20 Дика Америка

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25, 08:40 Огляд преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка дня
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 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший погляд
18:15 Вікно в Європу
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:30 Crime news

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 Х/ф «Визволення»
10:50 Школа юного
суперагента
11:05 КВК. Кубок
Президента. Перший
півфінал
13:15 КВК. Кубок
Президента. Другий
півфінал
15:30 Золотий гусак
16:00 Світ атома
16:25 Футбол.
Чемпіонат України.
Прем’єр-ліга. «Таврія»
(Сімферополь) «Шахтар» (Донецьк)
17:15 У перерві:
Зелений коридор
18:20 КВК. Кубок
Президента. Фінал
20:50 Мегалот
20:55 Підсумки дня
21:30 Концерт Вітаса
«Мама і син»

06:35 М/ф «Смурфи»

06:00 Країна поРад
06:50 Ф-стиль
07:10 Будь в курсі
07:50, 16:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:50, 16:45 Мультфільми
09:00 Шамварі: територія
диких тварин
09:40 80 островів навколо
світу
10:05 Невідома планета
11:15 Х/ф «Надбання
республіки»
14:25 Арт Cіty
15:00 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:30 Життя в новому
світі
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Великі махінатори
20:45 У гостях у Дмитра
Гордона
21:50 Ціна успіху Леоніда
Філатова
23:00 : Х/ф «Леді
Чаттерлей»

08:00 Позаочі

06:50 Козирне життя
07:30 Останній герой
07:20 Справжні лікарі
08:50 Зірка YouTube
10:00 Дача
08:20 Кулінарна
10:30 Квартирне
академія
питання
11:20 Екстрений
09:00 Хто там?
виклик
10:10 М/с «Чіп і Дейл» 12:20 Несекретні
11:00 Світ навиворіт: файли
13:20 Спорт
Індія
13:25 Дивитися всім
13:35 Світське життя 15:30 Х/ф «Скелелазка
і останній з 7-ї
14:35 Х/ф»Історія
колиски»
17:45 МАКСИМУМ в
іграшок»
Україні
16:20 Вечірній квартал 18:45 Факти. Вечір
18:30 Розсміши коміка 19:00 Х/ф «Про
що розмовляють
19:30 ТСН
чоловіки?»
20:15 Операція краса 21:00 Х/ф «Про що
ЩЕ розмовляють
21:55 Х/ф»А мама
чоловіки?»
23:00 Наша Russіa
краща»
00:00 Х/ф
23:40 Х/ф «Рекетир»
«Чистильник»

09:00 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай
10:50 Сімейний пес
11:50 Найрозумніший
13:50 Х/ф «Зовсім
інше життя»
17:55 Бенефіс
«Кроликів»
20:00 Подробиці
20:25 Ювілейна
«Премія МУЗТВ-2012»
00:30 Х/ф «Улюблена
дочка тата Карло»

08:45 Підйом
дружина»

06:40 Очевидець.
Найшокуюче відео

09:25 Х/ф «Особисте
життя лікаря
Селіванової»

07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:50 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:50, 21:00 Т/с

17:45, 22:00 Вікна-

«Вороніни»
13:15, 14:20 Kіds Tіme

Новини

13:20 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»

17:55 Х/ф «В бій ідуть
лише «старі»

14:45, 15:40 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:45, 23:00 Т/с

20:00, 22:40 Танцюють «Світлофор»
19:35 Піранії
всі

20:00 Т/с «Щасливі
разом»

07:40 Мультик з Лунтіком
08:00 М/с «Ліло і Стіч»
08:35 Т/с «Кремлівські
автобус»
курсанти»
09:40 Т/с «Усі жінки 08:30 Ранковий
відьми»
СВІДОК
10:40 Т/с «Беверлі Гілз
90210 «
09:00 Кримінальні
11:40, 18:50 Богиня
справи
шопінгу
12:20, 17:05 Маша та
10:00 Т/с «Марш
моделі
Турецького»
12:45 Т/с «Хто у домі
12:00 Т/с «Детективи» господар?»
13:25, 17:45, 21:00 Т/с
12:25 Т/с «Журов»
«Моя прекрасна няня»
14:30 Рай, гудбай
14:30 Т/с «Літєйний»
15:00 Ка$та
16:45, 19:00 Свідок
15:35 У ТЕТа тато
17:00 Т/с
16:00 Досвідос
16:40, 22:50 Вайфайтери
«Громадянин
19:15 БАгиня шопінгу
начальник «
19:55 БарДак
22:05 Дайош молодьож
19:30 Т/с «По той бік
22:30 Слава зі Славєком
вовків»
Славіним
23:15 Надто грубо для
00:00 Х/ф
Ю-туб’а
«Московська спека»
23:50 Т/с «Загублена»

07:00 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-2012
21:45 Розсміши
коміка
22:45 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:55 Мусульмани
08:05 1000 дрібниць
08:45 Про
08:50, 14:30 Загадки найголовніше
09:30 Кулагін та
Всесвіту
партнери
09:50, 18:20
10:00, 13:00, 16:00,
Фантастичні історії
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
10:40 Таємні знаки
18:40 Місцевий час.
11:40 Океани
Вісті-Москва
12:40 Д/ф «Карибські 10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
пірати»
11:50 Усе буде добре
13:40 Життя після
12:50, 15:45 Вісті.
людей
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
16:30
14:45 Т/с «Кровинка»
Документальний
16:50 Т/с «Анжеліка»
фільм
19:30 На добраніч,
малюки
17:30 Шукачі
19:40 Прямий ефір
19:10 Таємні знаки
20:30 Т/с «Одеса22:00
мама»
22:25 Х/ф «Тихий вир»
Документальний
00:15 Х/ф «Кодекс
фільм
злодія»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:05 Х/ф «Діти
6:00, 8:30, 11:30,
13:25, 14:50, 16:20
понеділка»
Мультляндія
7:25, 1:45 Київ.
07:50 Караоке на
Музика
8:00 СТН
Майдані
9:30, 0:00 Київські
історії
08:50 СНІДАНОК з
10:00 Якісне життя
10:30, 0:50
Юлією Висоцькою
Прогулянки містом
11:00 Нова адреса
11:50 Актуальна тема 09:00 Їмо вдома
12:50 Повнота радості
10:05 Зважені та
життя
13:45 Час відповідей
16:50 Х/ф «Олександр щасливі
Великий»
15:05 Танцюють всі
19:35 Х/ф»Банани»
21:00, 23:30, 1:15 СТН.
19:00, 23:40 Х-Фактор
Тижневик

07:20 Зроби мені
смішно
09:00 М/с «Кунг-фу
Панда: Дивовижні
легенди»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готуй
11:00 Наші в Раші
12:00 Т/с «Татусеві
дочки»
15:55 ШоумаSтгоуон
19:00 М/ф «Гномео і
Джульєтта»

20:40 Х/ф «Сутінки»
21:30 Х/ф «Прокол»
0:25 Зроблено в Києві 22:15 Моя правда
23:05 Х/ф «Штат
4:45 Дивіться, хто
00:50 Детектор брехні самотньої зірки»
прийшов

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
апельсин
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Золотий ключ
07:00 Ранок з
07:45 Їхні вдачі
08:25 ГОТУЄМО з
«Україною»
Олексієм Зиміним
09:20 Головна дорога
09:00 Щиросерде
09:55 Кулінарний двобій
11:00 Квартирне питання
зізнання
12:20 СОГАЗ - Чемпіонат
Росії з футболу
10:00 Додому на
2012/2013. «Спартак» свята
«Мордовія»
14:30 Буває ж таке .
11:00 Т/с «Варенька. І 15:20 Слідство вели...
16:20 Очна ставка
в горі, і в радості»
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
19:00 Події
18:25 Професія репортер
19:20 Т/с
18:55 Програма
МАКСИМУМ
«Розлучення»
20:00 Російські сенсації
21:00 Ти не повіриш
21:30 Х/ф «Крутий»
22:00 Мітла
23:25 Х/ф «Фартовий» 22:55 Промінь Світла
23:30 Реакція
01:25 Х/ф «Кілька
Вассермана
00:05 Школа лихослів’я.
гарних хлопців»
Юрій Рост

06:00 Срібний

06:35, 07:05, 07:40,

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 17:40 Новини
06:20 Х/ф «Хижаки»
07:50 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики.
Нові пригоди
08:50 Розумниці й
розумники
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Василь Архипов
12:15 Абракадабра
14:15 Так добре
15:15 Народна
медицина
16:25 Чекай на мене
17:50 Людина і закон
19:00 ХВИЛИНА
СЛАВИ крокує
країною
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері
23:05 Що? Де? Коли?

07:20 Т/с «Прямуючи

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Не перший погляд
09:10 Інтелект.ua
09:35, 15:15 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
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 В кабінетах
22:30 МАЙСТЕР-КЛАС із
Наталкою Фіцич

07:35 Малятатвійнята
на південь»
07:55 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:15 Х/ф «Хто ви,
09:00 Мультик з
Лунтіком
пане КА?»
09:40 М/с «Чорний
плащ»
11:30 Речовий дока
10:40 Дикі та смішні
11:05 Т/с «Хто у домі
12:00 Головний свідок
господар?»
11:45, 13:30 Т/с «Моя
13:00 Х/ф
прекрасна няня»
12:50 ТЕТ
«Московська спека»
14:35 Містер Трололо
15:25 Х/ф «Ерагон»
15:00 Т/с «УГРО «
17:35 М/ф «Принцеса
і жаба»
19:00 Т/с «Кулінар»
19:35 Х/ф «П’ятий
23:00 Головний свідок елемент»
22:20 Дайош
молодьож
23:55 Випадковий
22:45 Слава зі
свідок
Славєком Славіним
22:50 Х/ф «Лепрекон»
00:20 Х/ф «Метеор»
00:35 Comedy Woman

2+2

06:00 Телемагазин

07:00, 10:00

08:00 М/с

Мультфільми

«Неймовірна Людина- 08:25 М/ф «Казки
павук»

Ганса Крістіана

10:00 Т/с «Молодий

Андерсена»

Індіана Джонс»

09:00 М/с «Пригоди

12:05 Т/с «Молодий

ведмедиків Гаммі»

Індіана Джонс. Оганга
- повелитель життя»
14:10 УЛЬОТНЕ ВІДЕО
по-російськи
14:45 Секретна
територія
16:55 Х/ф «Мерлін та
книга чудовиськ»
18:55 Х/ф
«Шибайголова»

10:10 М/ф «Веліант»
11:50 Х/ф «Сутичка
в небі»
13:55 Подаруй собі
життя
15:00 Х/ф «Сюрприз»
17:05 Т/с «А щастя
десь поряд»
19:00 КВН-2012

21:30 Х/ф «Міцний

21:40 Т/с

горішок»

«Надприродне»

00:05 Т/с «Спартак.

00:20 Х/ф «Фатальна

Помста»

красуня»

06:05 Діалоги про
тварин
07:00, 10:00, 13:00
смерті
Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час
08:00 Перші
07:20 Військова
програма
винахідники
07:50 Суботник
08:30 Городок
11:00 Глибини океану 09:05 Ми родом з
мультиків
10:20 Вісті. Чергова
13:00 Top Gear
частина
10:50 Чесний
15:00 Перші
детектив
11:25, 13:30 Т/с
«ДАІшники»
винахідники
14:00 Суботній вечір
16:00 Танці з Зірками
18:00 Таємні знаки
19:00 Вісті в суботу
19:45 Х/ф «Час
кохати»
22:00 Надзвичайні
23:25 Х/ф
«Прощення»
історіі
01:15 Гаряча десятка
06:00 В обіймах

20 жовтня
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Вишгород
2+2

06:15 Х/ф»Розтелепа» 07:20 Квартирне
питання
07:50 Маріччин
08:05 Анекдоти по06:10 Мультфільм
кінозал
українськи
06:30 Крок до зірок
08:10 Ремонт +
08:40 Дача
09:30 Дивитися всім
07:15 Моя земля 09:00 Лото-забава
10:30 Наша Russіa
моя власність
10:10 М/с «Чіп і Дейл» 11:30 Козирне життя
07:30 Сільський час
11:00 Кулінарна
12:00 Інший футбол
12:30 Х/ф «Скелелазка
08:00
академія
і останній із 7-ї
Укравтоконтинент
11:25 На ножах
колиски»
08:25 Корисні поради 12:30 Чотири весілля 14:45 Х/ф «Про
08:40 Олімпійський
14:00 Розсміши коміка що розмовляють
чоловіки?»
виклик
15:00 Х/ф «Історія
16:45 Х/ф «Про що
09:00 Спецпроект
ЩЕ розмовляють
лицаря»
«Вибори-2012»
17:20 Х/ф»Чоловік на чоловіки?»
18:45 ФАКТИ ТИЖНЯ з
19:30 Новини
годину»
Оксаною Соколовою
19:50 Спецпроект
19:45 Факти.
19:25, 20:00, 00:15
Спецвипуск.
«Ніч виборів»
Вибори-2012
Вибори-2012
01:20 Трійка, Кено,
19:30, 00:00 ТСН
20:45 Останній герой
Максима
23:00 Світське життя 22:00 Х/ф «Троя»

05:35 Наші улюблені
6:00, 8:30, 14:35
Мультляндія
мультфільми
7:25, 2:00 Київ.
06:20 Х/ф «Вірні друзі»
Музика
08:05 СНІДАНОК з
8:00 СТН. Тижневик
Юлією Висоцькою
9:30 Якісне життя
08:15 Їмо вдома
10:00 Столиця
09:40 Караоке на
11:40 Вчися з нами
Майдані
11:50 Корисна
10:40 МайстерШеф
розмова
14:30 Х-Фактор
12:00, 15:00, 18:00,
19:00 Битва
20:00, 22:30 СТН
екстрасенсів.
3:15 Блага звістка
Апокаліпсис
16:20 Х/ф «Банани»
18:15 Х/ф «Діамантова 21:35 Х/ф
пастка»
«Сонцеворот»
20:30 Х/ф «Це правда, 23:50 Х/ф «Молода
якщо я брешу»
дружина»
23:00 «Київське Віче»
23:50 Х/ф «Прокол»
1:35,5:00 Дивіться, хто
прийшов

06:55, 08:25 Зроби
мені смішно
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте в
лікаря
09:15 М/с «Кунг-фу
Панда»
09:55 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:15 Шара
11:20 Недільний офіс
12:25 Т/с «Щасливі
разом»
15:30 М/ф «Гномео і
Джульєтта»
17:20 Х/ф «Сутінки»
20:00 ШоумаSтгоуон
22:05 Х/ф «Кохання з
повідомленням»
00:15 Х/ф «Грошики»

06:00 Диваки
06:30, 17:25 Мультфільми
06:45, 19:00 Великі
махінатори
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Ціна успіху Леоніда
Філатова
10:00 Шамварі: територія
диких тварин
10:40 Ф-стиль
11:05 80 островів навколо
світу
11:35 Х/ф «Небесні
ластівки»
15:00 За сім морів
15:30 Арт Cіty
16:00 РОНІН з Дмитром
Видріним
17:40, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:55 Будь в курсі
18:30 Світ за тиждень
20:10 Кумири
21:00 Найвпливовіші
жінки світу
21:55 Життя у новому
світі
22:15 Римма Маркова
23:20 Х/ф «Батько»
00:55 Х/ф «Голе
викриття»

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогодні
06:15 Російське лото
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 Перша передача
08:55 Їжа без правил
10:00 Дачна відповідь
11:20 Весілля в
подарунок
12:15 Таємнича Росія:
НЛО. Гості з сусідньої
планети?
13:10 Своя гра
14:20 Розлучення поросійськи
15:20 І знову драстуйте
16:20 Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 Центральне
телебачення
21:15 Х/ф «Квартал»
23:10 Т/с «Гонитва за
тінню»
01:00 Т/с «Основна
версія»

07:15 Т/с «По той бік

06:00 Ранкова
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молитва

07:00 М/с «Вінкс»
08:30 Глянець
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Неділя з
КВАРТАЛОМ
11:05 Свати біля
плити
11:30 Х/ф «Любов і
голуби»
13:55 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
17:50 Х/ф «Наречений
за оголошенням»
20:00 Подробиці
тижня
21:00 Ніч виборів
02:00 Ювілейна
Премія «МУЗ2В-2012»

Терміново продам
ж/б гараж,
кооператив
«Лісний», 5 500 у.
о. Можливий торг.
Тел: (099) 078-64-66

06:00 Срібний
апельсин
06:40 Події
07:00, 08:10 Х/ф
«Крутий»
08:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00,
17:00, 18:00 Події.
Спецвипуск
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екранів
11:00 Найкращий
кухар на селі
12:15 Т/с «Дорожній
патруль»
13:20, 14:15, 15:15
Т/с «Інтерни»
16:00, 17:10, 18:05
Т/с «Поки цвіте
папороть»
18:00 Події.
Спецвипуск
19:00 Події тижня
19:45 Вибори-2012
00:15 Х/ф «Жерсть»

18.10.2012 відсвяткував своє 50-річчя
Олександр Васильович НОВОХАТНІЙ!
У ювілей бажаєм Вам
Здоров’я, щастя і натхнення!
Щоб не корились Ви рокам
У дні святкові і буденні.
Родина, друзі, колеги
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)

Некролог

Пам’яті краєзнавця
Нагла смерть вирвала від нас рідну
людину — трагічно загинув у автокатастрофі КУШНІРУК Віталій Миколайович. Сумуємо, пам’ятаємо.
Рідні
Це була талановита і непересічна особистість. Писав вірші. Мешканець с. Катюжанки, краєзнавець за покликом душі,
найкращу частину свого життя присвятив
історії рідного краю. Був заступником директора Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.», директором
Вишгородського історико-культурного заповідника.
Стояв біля витоків відродження українського козацтва.
Створив музей каменю у Катюжанському вищому професійному
училищі. Ініціював створення музею оборони м. Києва. Його історичні розвідки — підґрунтя для роботи нинішніх фахівців цієї
справи.
Співчуваємо рідним, близьким, усім, хто знав Віталія Кушнірука як людину і як митця.
Колективи Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 р.»,
Вишгородського історико-культурного заповідника

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 Палата
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

06:00 Телемагазин
08:00 Журнал Ліги
чемпіонів УЄФА 20122013
08:40 М/с «Неймовірна
Людина-павук»
10:00 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Атака
людей-ястребів»
12:05 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Пригоди
на таємній службі»
14:10 Штопор
15:20 ЧУ, 13 тур. Дніпро
- Карпати
17:30 Х/ф «Щурячі
перегони»
19:20 ЧУ, 13 тур.
Металіст - Заря
21:30 ПРОФУТБОЛ
22:45 Т/с «Спартак.
Помста»

07:00, 10:00
Мультфільми
07:25 М/ф «Веліант»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:20 Х/ф «Сутичка
у небі»
12:25 Х/ф «Дорога
додому: Неймовірна
подорож»
14:10 Х/ф «Дорога
додому: Загублені у
Сан-Франциско»
16:05 Т/с «А щастя
десь поряд»
18:00 Розсміши
коміка
19:00 КВН-2012
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:20 Х/ф «Брудна
любов»

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 «Пробач
нам, перша любов»
07:30 Смак
08:05 Служу Вітчизні
08:40 Смішарики.
ПІН-код
08:50 Здоров’я
10:10 Непутящі
нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:15 Т/с «Дільниця»
17:00 Великі
перегони. Братерство
кілець
18:35 КВН (Клуб
Веселих та Кмітливих)
21:00 Час
22:00 Настя. Вечірнє
шоу
23:05 Познер
00:10 Х/ф
«Перехрестя»

07:10 М/с «Лунтік»
07:35 Малята-твійнята
07:55 Телепузики
вовків»
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з Лунтіком
11:30 Легенди
09:40 М/с «Чорний плащ»
10:05 М/ф «Незнайко на
карного розшуку
Місяці»
10:35 М/ф «Чарівна
карусель»
12:00 Агенти впливу
12:25 Х/ф «Ерагон»
14:35 Містер Трололо
13:00 Т/с «Розкол»
15:25, 19:00 Альо,
директор?
15:05 Т/с «Кулінар»
16:15 Х/ф «П’ятий
елемент»
19:00 Т/с «Каменська» 20:00 Рай, гудбай
22:30 Слава зі Славєком
23:00 Х/ф «Парадиз» Славіним
22:50 Х/ф «Хлопці з
ТРК
жіночого гуртожитку»
00:45 Comedy Woman
«ВишеГрад»

в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

Асоціація роботодавців
Вишгородщини вітає з
днем народження
Олександра Івановича
БАЛУЄВА!
Достатку, добра, довголіття,
У кожній справі хай завжди щастить;
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В любові, щасті й радості прожить!
Вітаємо із днем народження редактора
ТРК «ВишеГрад» Тетяну КОВАЛЕНКО!
Нехай майбуття буде гарним і світлим
І роки любистком пахучим цвітуть.
Земних тобі радощів, щастя довіку,
Нехай те
тебе люблять, шанують і ждуть.
Редакція газети
«Вишгород»
Вишгородське міське комунальне
підприємство «Водоканал» запрошує на
роботу юриста. Довідки за тел: 23-354
Вишгородському районному
комунальному підприємству
«Комунальник» на постійну роботу
потрібен вантажник на сміттєвоз.
Детальніше за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна, 8-а, ІІІ поверх.
Тел: (04596) 22-003

06:00 В обіймах
смерті
08:20 Перші
винахідники
11:20 Формула
13:30 Top Gear
15:00 Перші
винахідники
18:00
Документальний
фільм
22:00 Секретні історії
01:00 Покер

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

Куплю
квартиру
Тел: (050) 353-29-09

06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
08:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:00, 12:00 Вісті
09:10, 12:30 Х/ф
«Багата Маша»
12:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:40 Рецепт її
молодості
14:15 Сміятися
дозволяється
16:15 Битва хорів
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «Мрії з
пластиліну»
21:30 Недільний вечір
23:20 Х/ф «Шлях
війни»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ

2 лавки соснові.
Довжина 1,2 м. Недорого
(050) 963-46-49

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

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 Ділянку/с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
31 000 у.о. за ділянку 096-9738455
забудову. 62 000 у.о. за ділянку 098-3086090
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

ЗДАМ В ОРЕНДУ

Ліжко-місця. Тел: (067) 455-97-94

2-кім. кв./ Дніпровська, 1. 4/9 цегла. 2-кім. кв. / Берізки, 6. 6/16 цегла, Складське приміщення.
65/40/12. Ремонт/Меблі. 3200 грн. + 85/50/14. Ремонт. Меблі. 4500 грн. + 215 кв. м. Рампа. Світло.
ком. послуги 067-7600073
ком. послуги 067-7600073
098-0741774
Будинок 100 м2/Старі Петрівці, двоповерховий. Ремонт/меблі. 900 у. о. + ком. посл. Тел: (067) 760-00-73
2-кім. квартиру / Шолуденка, 6-в, 6-г. За готівку/ Терміново. 096-9738404

Загублене свідоцтво на право власності на
буд. № 3 по вул. Молодіжна в с. Новосілки
Вишгородського р-ну, видане на ім’я Ольги
Іванівни СТУКАЧ, Миколи Івановича СТУКАЧА,
Людмили Миколаївни СТУКАЧ, Сергія Миколайовича СТУКАЧА, вважати недійсним.

КУПЛЮ

Загублене свідоцтво про право власності на
житло на кв. № 43 в будинку № 4 по вул. В. Симоненка в м. Вишгороді, видане на ім’я Марії
Василівни МЕДВЕДЮК, Уляна Олексійовича
МЕДВЕДЮКА, вважати недійсним.

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

Адміністрація, педагогічний колектив,
учні та батьки технічного ліцею НТУУ «КПІ»
Вишгородської міськради запрошують
на святкування 15-тиріччя 3 листопада о
14:00 до Будинку культури «Енергетик».

1 кімн. квартиру.
квартиру в ЖК «Ольжин Град».
Тел: (093) 499-98-86
Тел: (063) 298-14-88
1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря. 098-0741775
НАЙМУ

ІНШЕ

Сантехнічні/зварювальні роботи,
Ремонт/встановлення/ перетяжка
електрика, лінолеум, ламінат, вагонка дверей, безпіщанка, відкоси, шпалери
(067) 945-06-40
(093) 451-63-04
Супутникове телебачення. Встановлення ремонт. (098) 418-90-69
Щурів, дівчинку та хлопчика,
Таксу чистокровну
1 річні. У добрі руки!
П О Д А Р У Ю коричневу дівчинка 1 рік
(067) 267 -22-90
(093) 487-77-47

Шкільне подвір’я

Вишгород

20 жовтня

2012 року
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Наша ПЕРША школа

Основа знань кількох поколінь
Олександр ВОЗНЮК,
11-А клас, випускник 2010 року
«Школі, в якій я навчався
10 років, виповнюється —
50. Її закінчив і мій батько.
Тож є підстави казати, що
школа № 1 дала основу
знань кільком поколінням.
Зараз у ній навчається моя
сестра Маргарита, тому я
сподіваюся, що школа житиме і навчатиме наступні
покоління і надалі.
ажаю школі №1
процвітання та розвитку, а вчителям,
які працювали і працюють,
насамперед зичу міцного
здоров’я, натхнення та творчого потенціалу у роботі з дітьми. Низько вклоняюсь
усім вчителям, які мене навчали шкільним наукам
упродовж десяти років, насамперед моїй першій
вчительці — Тетяні Анатоліївні Солоніковій та класному керівникові — Софії Іванівні Карпінській. Це не
тільки вчителі, а й прекрасні люди, які показали мені,
що таке доброта, вдячність, повага, справедливість,
щирість, чесність. Ці чарівні жінки підтримували мене
добрим словом і мудрою порадою.
Дорогі мої вчителі! Бажаю вам і вашим родинам
бути щасливими, і щоб у ваших домівках завжди був
мир та злагода, а учні нехай будуть вдячні, не забувають про школу і вчителів після останнього дзвоника.

Б

Спасибі, мої рідні вчителі
Єлизавета ЛОБАНОВА,
випускниця 2011-2012 навч. р.
Вже скоро останній дзвінок продзвенить,
Доросле життя нам простелить дорогу —
І в пам’яті нашій згадається мить.
Коли ми прийшли до шкільного порогу.
В недавнім минулім були ще маленькі,
Тримали невпевнено перший буквар.
Тепер ми — майбутні студенти й студентки,
Й, відверто, прощатись зі школою жаль..
Як свято дитинства, кінчається казка,
Як стрічка кіно, проскакують дні.
За ваші знання, результати й підказки
Спасибі вам, рідні мої вчителі!

Дитинства і юності цвіт

Євгенія РАЧЕЄВА,
випускниця 2011-2012 навч. р.
Рідна школо моя,
Дитинства і юності цвіт,
Мов пташок, відпускаєш ти нас
У перший дорослий політ.
Тільки згадувать будемо ми
Книжки, зошити і уроки,
Як щодня у Країну знань
Крокували упевненим кроком.
Рідна школо моя,
Ти — насичені будні і свята!
Ти — вчителів і учнів сім’я,
На тепло і на радість багата.
Час прощання настав ,
У доросле життя вирушаємо…
А ти, школо, живи! Нових учнів навчай!
Процвітання тобі ми від щирого серця бажаємо!

Рідній школі — п’ятдесят!
Наталія МУСІЄНКО,

Як наша школа увійшла в життя —

учитель основ здоров’я

Уже навколо буйно зеленіє віття,

Життєві уроки
Анастасія ВОЛКОВА, 11-Б клас,
випускниця 2011-2012 навч. р.
Роль учителя у розвитку суспільства завжди була надзвичайно важливою: адже вчителі — носії знань, що передають наступним поколінням. Завдання вчителя в суспільстві не змінилися і зараз. Він так само, як і тисячоліття тому,
повинен донести до учнів коло знань і умінь, виховати їх свідомими, благополучними членами суспільства.
Вони дають нам перший, найважливіший життєвий
урок: урок добра, порядності, чесності, мужності, любові до
рідної землі. Але головне, що я отримала від них, — це бажання вчитися далі, тому що знання будуть моєю опорою в
житті, основою мого професійного успіху, особистого щастя. І я їм дуже вдячна за це.
Я належу до тих молодих, про яких кажуть, що їм пощастило. Мені пощастило з хорошими вчителями. Завжди
тепло згадую своїх учителів, справжніх професіоналів, а
також цікавих, щирих, доброзичливих людей, — Людмилу
Леонідівну Гаврильчину, Лідію Іванівну Шкурко, Мілену Вікторівну Гегельську, Тетяну Василівну Денисову, Миколу
Миколайовича Самсона. Шкільні вчителі дали мені міцні
знання, розширили мій світогляд, допомогли визначити
своє місце в житті.
Ставлення до вчителів завжди є таким же критерієм людяності, порядності, як і ставлення до батьків, Вітчизни. Вчителі — невід’ємна частина нашого буття, вони
об’єднують покоління, бо передають свій досвід і знання
молодшим. Тому треба любити вчителів, пам’ятати їх, допомагати їм, полегшувати їх роботу, щоб якомога більше
отримувати від них розумного, доброго, вічного.
Низький уклін усім вчителям Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1 за те, що навчали нас, підтримували, повчали
і розуміли. Дякую!

Пам’яті вчителів...
Олена РОГОВЕНКО (КОМАШКОВА)

З роками прибавляється сім’я шкільна.
У кожної великої родини

Є ким пишатись нашій рідній школі,

Вони не зникли з пам’яті й донині.

Є круглі дати, ювілеї визначні.

Багато учнів вилетіло із її гнізда.

І очі ваші, й посмішки згадала, -

В цей час лікуються усі душевні рани,

Тож мудрість і добро

Я у шкільне дитинство завітала.

А в спогадах спливають світлі дні.

не можна забувать ніколи,

Світ стає добрішим і привітнішим,

Що дані вчителями для подальшого життя.

Воно минуло, як і все минає.

Під ноги стеляться барвисті килими,

І як впаде на землю лист багряний,

І вас між нами вже, на жаль, немає.

Що виткані із спогадів років невпинних,

Дощем постукає у вікна осінь золота,

Але любов, яку ви дарували,

Коли ще зовсім юні ми були.

Збереться дружно гурт весь наш родинний

Ми, наче вогник, в серці зберігали.

І пам’ять повертає знов до школи,

Й гостей запросить — дата ж визначна.

У безтурботну юність, пору золоту,

Бо п’ятдесят — це вік такий серйозний,

Пробачте всі, до кого ми не встигли,

Де перший раз зустріло нас кохання,

Є чим гордитись, є досягнення значні.

Хто нас чекав, а ми у справах бігли...

А серце так плекало мрію молоду.

Яким би час не був — чи літній, чи морозний —

Якби-то знати, що кінець так близько...

І час летить — і ось вже півстоліття,

Для школи завжди будуть хай лиш світлі дні!

Схиляю голову повинну низько.

«Джерело» (керівник гуртка Валентина ЯКОВЕНКО)

Зі словом «школа» стільки спогадів приємних:
І перший клас, і друзі, перші вчителі.
І рідне все, що в школі є довкола,
І згадую вмить усі смішні історії шкільні.
Кожен рік до школи поспішають малята,
Батьки їхні, рідні, вчителі,
І якже приємно нам був всім разом.
У колі, де тебе підтримують усі.
І кожен день, йдучи до школи,
Лунає в мене думка отака:
«Я дякую за все тобі, моя рідненька школо,
Ти для мене завжди будеш як ніколи,—
Перша, рідна, дорога».

Талант володіння словом

Варя ТЕРЕХОВА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка Ольга ДУМАНСЬКА)
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Важко у міcті знайти людину, яка б не
знала керівника студії «Різні Люди» , художнього керівника ЦТ «Дивосвіт» Олену
Титаренко. Хтось її пам’ятає вчителем
російської мови та літератури, хтось захоплювався її писаним словом на сторінках
місцевих газет, а хтось полюбляє насолоджуватися її виставами, творчими звітами, зрежисованими нею концертами.
а освітою Олена — викладач російської мови та літератури, філолог,
працювала у Вишгородській середній школі № 2 спочатку вчителем, була
класним керівником. Коли випускала свій
клас, зробила для всієї паралелі творчий випускний, своєрідну шоу-програму. Зараз усі
таке роблять, навіть стало нормою, а в той
час це було вперше.
І тоді Олена зрозуміла, що режисура —
більше її призначення, ніж вчителювання.
Викладачем літератури бути зараз справа
невдячна. Не мирилася вона з неповагою до
літератури, не могла зрозуміти, як можна її
не любити. Сама ж вона над усе любить російську літературу, а слово... мова... — це її
захоплення. Чому саме слово? Бо має надзвичайний талант володіння ним, то її зброя,
любить його пестити, добирати, римувати.
Цей талант помітили і вже наступного на-
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Олександра ПОЖДЕМА, 8-А клас,
гурток журналістики міського центру творчості

Побачила обличчя на світлині, -

Молодіжний квартал

Згадую все

вчального року Олена Титаренко працювала
заступником директора школи з виховної
роботи. В той час запровадили в школі клубну систему — літературний клуб, музичний,
театральний, дітям це було дуже цікаво, вони
юрмилися біля талановитого, творчого наставника, розігрували спектаклі, ставили театралізовані вистави.
Попрацювала в школі ще чотири роки і
вирішила змінити професію, пішла в Будинок
культури. Спочатку займалася самодіяльністю, а потім стала художнім керівником.
Постійно займалася самоосвітою, Станіславський, нею прочитаний, безумовно, російська, європейська та американська класика читана-перечитана. Мабуть, тому у неї
свій погляд, своє бачення творчого процесу,
без якихось рамок. ЇЇ вистави не схожі ні на
які інші, вони неповторні і самобутні. Тому,
що сама пише сценарії і сама режисує.
Коли запросили до Центру творчості
«Дивосвіт», погодилась без вагань, щоби
забезпечити молоду сцену цікавим репертуаром. Перша вистава викликала нечуваний
ентузіазм не тільки серед вихованців, а й у
загальноміської публіки, постановка отримала багато схвальних відгуків. Отже, у Центрі творчості склалися сприятливі умови для
розвитку театрального мистецтва. Це надало наснаги і було вирішено створити студію
«Різні люди».
Це такий своєрідний клуб творчого спілкування, в якому Олена Титаренко зібрала
творчий колектив, мислячу молодь, талановитих дітей, які обожнюють свого керівника,

відчувають себе з нею на рівних. Вона — організатор творчого процесу, усі беруть участь
в обговоренні спектаклів, кожний має право
голоса, хтось не згоден — висловлюється
без вагань, хтось щось цікавеньке придумав,
його думку підхоплюють, розвивають і втілюють. І режисер прислухається до їхніх побажань, вона навіть не питає, вона намагається
побачити це. Отак і створюються постановки
під час чаювання з тортиком, в якому беруть
участь як п’ятикласники, так і випускники, що
вже закінчили школу. Такі неформальні посиденьки цементують колектив. Повинно все
бути, як в сім’ї, молодші вчаться у старших.
Досвідчена молодь — малечі за приклад. І
наставниця впевнена, що у них не може бути
негативного прикладу.
У неї всі підопічні читають. Інакше не
можна. Хто не читає, той себе зубожує. Набуте кимось потрібно пропустити крізь себе
і виробити своє бачення — вчить підлітків
вихователька. Все, що вони хочуть відобразити у виставі, мусить бути актуальне, відповідати часу, бути виправданим. Не потрібно
десь поринати в намріяні фантазії, а брати
приклади з буденного життя, надавати їм
витонченого гумору і легко, в ігровій формі,
доносити до глядача — навчає вона молодь.
У них же розігруються не спектаклі у чистому вигляді, а шоу-програми, так звані масові
свята, в яких беруть участь усі творчі гуртки
Центру.
Не тільки діти вчаться у наставниці, й
вона багато чого вчиться у дітей. Є такі підлітки, що можуть розповісти їй те, чого вона

не знає. Завдяки їм вона йде в ногу з часом.
Вміння говорити їхнім сленгом, бути з ними
на рівних — не опускатися до них, але розуміти їхню душу, їхні уподобання, їхню музику — усе це притаманне їй. Таке враження,
що вони — одна велика компанія. А тільки
вона — лідер.
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Лідери опозиції вчаться у Юлії Тимошенко

Наталя ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Не зламатися і не здатися навіть в найскладніших умовах. Залишитися сильним духом та не перестати вірити у перемогу. Все це можна, навіть якщо ти не можеш кроку ступити без охорони, і за тобою цілодобово
стежать. Юлія Тимошенко це довела.
и б ніколи не дізналися, в яких умовах перебуває Юлія Володимирівна та що думає про нинішню ситуацію в Україні. Але їй вдалося
знайти вихід та поспілкуватися з людьми. Спочатку — передати на
волю аудіозвернення до Дня незалежності, в якому вона привітала українців
та запевнила їх, що головна боротьба ще попереду.
Потім в Інтернет потрапив відеоролик з Юлією Тимошенко, знятий на мобільний телефон, в якому видно, що вона не втратила духу. У цьому зверненні

М

Юлія Тимошенко не вдається до сентиментів, а прямо говорить:
якщо люди не зупинять злочинну владу зараз, то завтра вже
може бути пізно.
Нарешті, лідерам опозиції нещодавно вдалося зустрітися з
Юлією Тимошенко прямо у палаті харківської лікарні. Як визнав
один із учасників зустрічі, голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк, він не бачив опозиційну лідерку більше року. Тому
коли зустрілися, це була дуже тепла і дружня зустріч.
Про побачення з Юлією Володимирівною Арсеній Яценюк згадував у нещодавньому інтерв’ю Савіку Шустеру на Першому національному телеканалі. Він кілька разів повторив, що Об’єднана
опозиція, попри наявність у ній стількох поважних партійних лідерів, прислухається до думки Юлії Тимошенко і жодного важливого рішення не ухвалює без її «благословення». Бо знають — від
неї можна отримати тільки добру пораду. А якщо й критикує — то
виключно об’єктивно.
Арсеній Яценюк щиро захоплюється бійцівськими якостями
Юлії Тимошенко. Адже більшості людей не збагнути: як можна
продовжувати бути собою у таких тяжких умовах.
«Розумієте, що таке людина, яка сидить там, вікна не відкриваються, через них навіть нічого не видно, в оточенні таких «приємних» сусідів. У мене таке враження, що вони нащадки тих, які
у 37 розстрілювали. Але вона тримається. Вона має силу волі,
характер, вона молодець. Вона ще зарядить будь-кого своєю
енергетикою», — поділився в інтерв’ю Арсеній Яценюк.
За його словами, єдине, що змінилося у Юлії Тимошенко, —
зникла безперервна націленість на політичну боротьбу, на прагнення комусь щось доводити. Після того, як темп її життя бодай
штучно, не з її волі, уповільнився, у неї було досить часу, аби подумати. Арсеній Яценюк наголошує, що Юлія Володимирівна,
опинившись у такій ситуації, все частіше задумується про долю
інших людей — про їхні біди, ба навіть трагедії.
«Вона ще одну річ таку сказала, так від серця. От прикро, що
тоді, каже, в цій політичній боротьбі вічній, де не було більшості в
парламенті, де була вічна війна з інститутом Президента, з опозицією тодішньою, що, каже, ми якось просто втратили з поля

До 68-ї річниці визволення України у 1944 році

Попіл Бабиного Яру…
Ольга СУБАЧ, завідуюча відділом експозиції Національного
музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.»
Днями в Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у
1943 році» відкрито виставку «Пам’ять Бабиного Яру». Її люб’язно
було надано музею Єврейською Радою України та Національним
історико-меморіальним заповідником «Бабин Яр». Вперше ця
експозиція з’явилась у 1991 році на головній вулиці нашої столиці
— Хрещатику, а потім експонувалась у провідних музеях України,
Чехії, Словаччини, Польщі. У нашому заповіднику охочі зможуть
ознайомитись з нею впродовж місяця.
иставка розповідає про найбільшу трагедію часів окупації Києва — Бабин Яр, де у 1941-1943 рр. було знищено десятки
тисяч євреїв, циган, українців, росіян, поляків… Вбивали заручників, військовополонених, комуністів, українських патріотів, моряків Дніпровської флотилії, душевнохворих. Євреїв і циган убивали лише
за їхню національність.
Розстріли у Києві почалися буквально з перших днів окупації: тільки за 29-30 вересня 1941 року (за звітами окупантів) тут загинула 33
731 людина. Радянські джерела у листопаді 1941 назвали цифру 52
000 розстріляних (більшість з них —євреї). У січні 1942 року закордонні
спеціалісти повідомили цифру 8200. У Бабиному Яру страчували людей
щодня до перших чисел жовтня 1941 року, а потім розстріли тривали
іще два роки (104 тижні) — по вівторках і суботах. Щоб приховати свої
злочини, нацисти змушували радянських військовополонених викопувати та спалювали трупи розстріляних.
Фонд Бабиного Яру зафіксував більше 22 тис. прізвищ розстріляних (50% — діти до 17 років — усі євреї; дітей інших національностей у
Бабиному Яру німці не розстрілювали). На виставці представлено довоєнні фотографії дітей, які вже ніколи не стануть дорослими…
Бабин Яр — інтернаціональна братська могила. Кожен з людей —
індивідуальність, зі смертю якої вмирає цілий світ.
Пам’ять про безвинно загиблих залишиться навічно, ми передамо її
нашим дітям та онукам. Наступні покоління мають знати про попіл Бабиного Яру, щоб не допустити на Землі повторення жахів Другої Світової.
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зору оці людські трагедії, які відбуваються», — згадав Арсеній
Яценюк.
Але й про політику Юлія Тимошенко не забуває. Ані вона, ані її
соратники не сумніваються: навіть роки у тюрмі не здатні відвернути її від того, що у неї виходить найкраще — велика політика. І
вона обов’язково повернеться на цей Олімп — переможницею.
Адже, за словами Арсенія Яценюка, вона вже стала видатною
частиною української історії і невідворотно буде частиною українського майбутнього.
Соратники Юлії Тимошенко, які бачили її під час останньої зустрічі, зізнаються: їхні неприємності у порівнянні з її проблемами
— це ніщо. То ж якщо вона не боїться, не ламається і не здається,
то їм — тим більше не можна. Саме тому лідерів опозиції так надихнула зустріч зі своєю лідеркою, додала сил та аргументів для
закликів до людей.
Як підкреслив Арсеній Яценюк, під час передвиборчого туру
опозиціонери постійно наголошували: боятися не можна! Треба
голосувати за покликом сумління, а не під впливом залякування
чи отримання хабара! Ніхто нікого у кабінці для голосування не
проконтролює, тому можна сміливо ставити галочку за того, кого
вважаєш найдостойнішим.
«Я звертаюсь на кожному мітингу до людей тільки з одними
закликом: ви не бійтеся їх, це вони тільки ззовні страшні — такі,
як міліція, прокуратура. Душа маленька, сили волі нема. Страх
великий, вони можуть зупинити одиниці, але вони не можуть зупинити мільйони людей, жодному режиму не вдавалося зупинити
мільйони, а цим таки і подавно», — закликав Яценюк.
За його словами, Партії регіонів все одно не вдасться залякати усіх. Тим більше, що народ — не стадо і просто не терпітиме
цього тиску.
«Люди реально повстали і сказали: «Ми будемо боротись до
останнього!» І ми боротимемося до останнього. Тому що я відчуваю свою особисту відповідальність перед тими мільйонами
українців, які хочуть змін в країні. Які заслуговують на іншу країну,
на інше життя. І ми як об’єднана опозиція зобов’язані це донести і
захистити результати виборів», — переконаний Арсеній Яценюк.

Цей день в історії

20 жовтня – Всесвітній день статистики; Міжнародний день авіадиспетчера; Міжнародний день
кухаря; Всесвітній день боротьби з раком молочної
залози
1868 — у Києві створено перший в Україні приватний
комерційний банк
1924 — у Харкові відкрито першу в Україні радіостанцію
1967 — на півночі штату Каліфорнія (США) знято на
відеоплівку гігантську снігову людину
1999 — знайдено замороженого мамонта
Народилися:
1949 — Валерій Борзов, український легкоатлет
Іменини: Ірина, Сергій, Юрій, Людмила
21 жовтня – День працівників харчової промисловості
1492 — Христофор Колумб відкрив Америку
1520 — Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названу згодом
його іменем
1991 — здійснено перший у світі політ на повітряній
кулі над Еверестом
Народилися:
1938 — Вірко Балей, українсько-американський композитор, диригент, музичний діяч
Іменини: Таісія, Яків, Олег, Галина
22 жовтня – Міжнародний день шкільних бібліотек;
1938 — виготовлено першу фотокопію паперового
документа
1980 — Папа Римський відмінив вердикт 1633 року,
що засуджував Галілея
Народилися:
1935 — Борис Олійник, український поет, дійсний
член НАНУ, голова Українського фонду культури
Іменини: Максим, Петро, Марк, Пилип
23 жовтня – День працівників реклами
1769 — триколісний паровий візок (предок автомобі-

ля) вперше розвинув швидкість у 4,5 км/год
1814 — в Англії проведено першу пластичну операцію
1946 — перше засідання Генеральної Асамблеї ООН
2001 — Компанія Apple представила перший iPod
Народилися:
1928 — Артур Войтецький, український кінорежисер
Іменини: Андрій, Антон, Світлана, Марія
24 жовтня –Міжнародний день ООН; Всесвітній
день інформації про розвиток
1857— у Шеффілді (Англія) засновано перший у світі
футбольний клуб
1991 — Верховна Рада проголосила без’ядерний
статус України
Іменини: Анатолій, Йосип, Мойсей, Лев
25 жовтня – Міжнародний день боротьби жінок
за мир; День маркетолога
1839 — у Манчестері (Велика Британія) видано перший у світі залізничний розклад
1889
—
у
Парижі
(Франція)
завершено
будівництво
Ейфелевої
вежі
1938 — створено Спілку українських художників
2001— випущено систему Microsoft Windows XP
Народилися:
1951 — Людмила Єфименко, українська актриса, режисер
Іменини: Андрон, Кузьма, Леонід, Едуард
26 жовтня
1900 — у Нью-Йорку відкрито першу лінію метрополітену
1938 — фірма Du Pont розробила новий синтетичний
матеріал — нейлон
Народилися:
1857 — Дмитро Багалій, український історик, ректор
Харківського університету
Іменини: Веніамін, Микита, Остап, Нестор

Перед вибором

Як відомо, жити в суспільстві і водночас перебувати поза цим самим суспільством не можна. Так
само і підприємці — середній клас, як їх останнім
часом звикли називати, — не стоять осторонь суспільних процесів. Ми запросили до розмови голову Спілки підприємців Вишгородщини (СПВ) Олександра СЕМЕНОВА.
— Теперішня влада прийняла досить багато невиважених рішень і законів, які зовсім не сприяють нормальному розвитку підприємництва в країні, — каже
Олександр Ігорович. — Згадати хоча б сумнозвісний
Податковий кодекс, який спричинив масові протести підприємців, податковий майдан і закриття великої
кількості підприємств, які не змогли вижити в умовах
податкового тиску. Лише завдяки величезній кількості
звернень цей документ вдалося «підретушувати», та й
то не до кінця. І у сьогоднішньому вигляді він ще дуже
далекий від досконалості.
Чи не щодня ми зіштовхуємося з фактами корупції. Як до голови Спілки підприємців Вишгородщини до
мене постійно звертаються підприємці з приводу необґрунтованих перевірок чи тиску з боку силових структур. І з цим теж доводиться боротися. Адже система
настільки забюрократизована, що по звичайну довідку
часом доводиться ходити місяцями. Тобто, у підприєм-

ців є чимало питань. Настав час їх вирішувати.
— Давайте перейдемо до теми, яка навряд чи
кого залишає байдужим — майбутніх виборів до
Верховної Ради України. Фаворитом у одномандатному виборчому окрузі № 96, куди територіально
входить і Вишгород, експерти вважають Ярослава
Москаленка. Що можете сказати про нього?
— Це — політик і господарник в одній особі. Знаю
його давно — ще з тих часів, коли він сам був підприємцем. Ми часто спілкувалися. Це були коректні, ділові стосунки. І навіть після того, коли Москаленко став
головою районної ради, пізніше — головою районної
державної адміністрації, а потім — і першим заступником губернатора, тобто вільного часу катастрофічно не
вистачало, контактів з підприємцями він не переривав.
Він вникає навіть в дрібниці нашої непростої праці, підкреслює, що ми однакові, розмовляємо однією мовою і
чудово один одного розуміємо.
Сьогодні я не можу відразу навіть згадати всіх прізвищ тих депутатів Верховної Ради, які працювали в нашому окрузі раніше, що, до речі, теж красномовно характеризує їхню роботу. А Ярослав Миколайович за ці два роки
зумів зробити для району більше, ніж усі його попередники, разом узяті. Нові школи, дитсадки, стадіони, чудові
дороги — такий слід Москаленка на вишгородській землі.
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…А книжка почекає
Анастасія НЕПОКРИТОВА,
Школа журналістики Центру творчості
«Дивосвіт»
(керівник гуртка Ольга Думанська)
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Вихователь-методист Олена Роговенко
понад 12 років працює у Вишгородському
дошкільному навчальному закладі «Ластівка». Вона пише для малечі вірші, сценарії дитячих свят, видає книжки.
оезія Олени Роговенко — це персональні книжечки, поетичні збірки для
найменших. Зараз Олена готує до друку нову поетичну збірку «Я у Світі», до якої юні художники малюють ілюстрації. У цій співтворчості
дітям допомагають і дорослі митці.
Усі малюнки були представлені протягом
тижня у «Дивосвіті» на виставці, присвяченій відкриттю нового сезону та святкуванню Дня вчите-

П

Вернісаж відвідали керівники району, області та міста

ля.
Але ще не всі вірші мають малюнковий супровід. Залучені до цього діти – у творчому процесі.
На виставці побували численні гості, діти,
батьки, керівники району та міста.
Багато хто залишив кошти як благодійну
допомогу на видання збірки. Обіцяли посприяти цьому і перший заступник голови Київської
державної обласної адміністрації Ярослав Москаленко та голова Спілки підприємців Вишгородщини Олександр Семенов.
Майбутні книжки Олена Роговенко передасть дітям онкологічного відділення лікарні
«Охматдит».
Та її добре серце не змогло не відреагувати
на горе Марії Чух — матері хворої на лейкемію
Галинки. Усі благодійні гроші, зібрані для видання книжки, вона передала для лікування дівчинки. А нова книжка ще почекає.

Операція без болю
Сергій КРИЛОВ,
завідуючий відділення анестезіології та інтенсивної
терапії, анестезіолог
Записав Іван БОНДАРЕНКО
Анестезію знали ще у Стародавньому Єгипті,
коли хірурги користувалися настоянками мандрагори, беладоною та опіумом. Ефірне знеболення
(маску) вперше застосував молодий американський дантист Вільям Томас Мортон, який 16 жовтня 1846 року видалив пухлину на щелепі.
настезія – своєрідне навантаження на організм
пацієнта. Кажуть, що вона скорочує життя до
десяти років, проте це – міф. На скільки ж тоді
років скоротилося життя багатьох прооперованих, яким
за місяць зробили кілька наркозів? Будь-які речовини,
що вводяться в організм, є шкідливими для нього. Але
коли пацієнт не в змозі перенести біль від оперативного
втручання, знеболення просто необхідне.
Інколи люди бояться прокинутись під час самої опе-

А

Повернули життя
Дякую медичному персоналу Вишгородської ЦРЛ, в першу чергу — лікарям Олександру Галушку, Сергію Крилову,
Ханказу Джихі, Антолію Коваленку, Олександру Глуговському, медсестрі Тетяні Росік, санітарці Валентині Гутніченко, які
після інфаркту врятували моє життя.
До Миколи КАХНО приєднуються доньки Алла і Олена

Анестезія

рації або навпаки – хочуть бути при свідомості під час неї.
Ми чітко розраховуємо дози препаратів для кожної людини, з урахуванням особливостей її організму. У цьому
нам допомагають самі пацієнти, які краще знають вади
свого організму та алергічні реакції на препарати. Ті, хто
хоче бути в свідомості під час хірургічного втручання,
обирають місцевий наркоз, що блокує лише частину тіла.
Вікових обмежень у застосуванні анестезії немає. Ми
оперували пацієнтів і в 91, і в 94 роки, можемо прооперувати навіть новонароджених. Серцебиття, пульс, тиск та
дихання людини контролює спеціальний апарат.
Є деякі протипоказання до застосування анестезії,
наприклад, інсульт, серцеві хвороби. Але якщо операція має врятувати людину, то ми її робимо ефективно і
безпечно. Адже у нашому відділенні працюють справжні
професіонали: 4 анестезіологи вищої категорії, 4 – першої та 2 – другої.
Щодо звикання…так, для ефективності наркозу і кращого знеболення ми користуємось наркотичними препаратами, проте вони абсолютно очищені, діють всього
15-20 хвилин, не викликаючи ніякої залежності. Зараз є
альтернатива морфінам, тому боятись немає чого.
Особливої підготовки до анестезії людині не треба.
Досить не їсти у день операції. В екстрених випадках
промиваємо зондом шлунок. Самопочуття хворого після
операції залежить не стільки від кількості введених препаратів, скільки від стану здоров’я його печінки і нирок,
які приймають на себе основний удар будь-яких сторон-

Довідка. Види анестезії.
Загальна анестезія або наркоз – повна втрата
всіх відчуттів і свідомості.
Місцева анестезія – втрата відчуттів у деяких
частинах тіла – має підвиди:
– спинальна – блокування передачі імпульсу на
рівні корінців спинномозкових нервів шляхом введення анестетика в субдуральний простір;
– епідуральна – блокування передачі імпульсу
на рівні корінців спинномозкових нервів шляхом
введення анестетика в епідуральний простір;
– комбінована спинно-епідуральна – комбінація
спинальної та епідуральної анестезій;
– провідникова – блокування передачі імпульсу
на рівні стовбуру нерва або нервових сплетінь;
– інфільтративна – блокування передачі імпульсу на рівні больових рецепторів та дрібних нервових гілок.

ніх речовин. Їсти можна вже через 2-3 години після
наркозу (зникнення нудоти). Проте є виключення:
при операціях шлунково-кишкового тракту утримуються від їжі до трьох діб.
Хочу побажати всім вишгородцям і жителям
району вести здоровий спосіб життя, займатися
спортом і не хворіти. Але якщо вже так сталося і
потрібно робити анестезію, покладіться на професіоналізм наших спеціалістів. Не бійтеся себе знеболювати.

Тренер-чемпіон
Ганна БОРТНІК,
директор Вишгородської районної
дитячо-юнацької школи
з водних видів спорту
ФОТО — архів ДЮСШ

Маргарита Бобильова — тренер-викладач з веслування на байдарках та каное (до
речі, заслужений тренер України, майстер
спорту СРСР). Вона працює у нашій школі
з моменту її заснування — з лютого 1992
року. З того ж часу мешкає у Вишгороді.
а понад 20 років тренерської праці
Маргарита Рудольфівна виховала
17 майстрів спорту України, одного
майстра спорту міжнародного класу (Сергій
Климнюк) — фіналіста Олімпійських ігор у
Сіднеї (2000 р.). А також заслуженого майстра спорту України — Інну Осипенко-Радом-

З

Рецепт

ську, володарку всіх олімпійських медалей:
Афіни, 2004 — «бронза»; Пекін, 2008 — «золото»; Лондон, 2012 — два «срібла».
11 жовтня ц. р. голова Державної служби
молоді та спорту України Рпавіль Сафііуллін
на засіданні колегії Держмолодьспорту України вручив Маргариті Бобильовій почесну
державну нагороду.
Адміністрація ВРДЮСШ з водних видів
спорту, тренерський склад, спортсмени та
їхні батьки, колеги, друзі, знайомі вітають
нашу славну землячку з присвоєнням звання
«Заслужений працівник фізичної культури і
спорту України» та з днем народження, який
вона відзначає 23 жовтня. Зичимо Маргариті
Рудольфівні здоров’я, благополуччя, успіхів у
роботі. Нехай Ваші вихованці ще не раз прославлять наше місто, район, область та Україну на змаганнях усіх рівнів.

Знай наших!

Здорові груди раку не бояться
Розпитувала
Ярослава БЕНЬ

Цими днями світ відзначає День боротьби
з раком молочної залози. За даними фахівців
Українського Інституту
раку, ця хвороба лідирує
серед онкозахворювань
жінок, 65% яких виліковується. У Європі та США
цей показник — 90%. Пояснюється це тим, що на
Заході хворобу діагностують на доклінічному
етапі. Про те, яка ситуація у Вишгороді та районі, розмовляла з районним онкологом-мамологом Ларисою БДОЯН:
— За дев’ять місяців цього року на диспансерному обліку

стільки ж людей, скільки було й в минулому. Районний показник нижче за обласний. Прикро, але з кожним роком усе більше хворіє молодих. Це свідчить про те, що молодь не звертає
уваги на своє здоров’я, не проходить регулярні медогляди.
— Як часто це треба робити?
— Залежно від того, де працює людина, медогляди необхідно проходити від одного до чотирьох разів на рік. На жаль,
певний час у нас не працював рентген, але вже закуплено новий цифровий апарат вартістю 1,5 млн грн, який встановлять
найближчим часом. Із закінченням ремонту працюватиме
мамограф, закуплено новий цифровий апарат ультразвукового дослідження. Словом, діагностика в районній поліклініці
буде не гіршою за столичну.
— Яке обстеження потрібне жінці?
— Кожна жінка щомісяця має обстежувати свої молочні
залози. Раз на рік треба відвідати лікаря-мамолога, а після
40-45 років — обов’язково. Усі необхідні аналізи зроблять у
нашій поліклініці. Якщо є якісь підозри — хвору відправляємо
до обласної лікарні.
У нашій поліклініці чітко налагоджений зв’язок з вузькими

фахівцями. Спеціаліст ультразвукової діагностики не зробить УЗД молочних залоз, допоки не огляну пацієнта я. Гастроскопіст біопсію не відправить, допоки не проаналізую я.
Ми це робимо для того, щоб тримати пацієнта у постійному
полі зору.
— Але хіба ж не в інтересах людей самим дбати про
своє здоров’я?
— Знаєте, попри доступність інформації про рак, мені
здається, що люди не цікавляться цим питанням як слід.
Якщо у радянський час медогляди були обов’язкові, то зараз
проводяться вони здебільшого за бажанням, або коли цього
вимагають умови виробництва.
— Яку Ви рекомендуєте профілактику, окрім самообстеження?
— По-перше жінкам не носити бюстгалтери з кісточками
(це призводить до порушень лімфообігу). Спідня білизна має
бути натуральною. Батьки змалечку мають пояснювати це
своїм дочкам. По-друге, треба їсти менше копченого, смаженого, консервованого. І виключити з свого життя алкоголь,
куріння, безконтрольне статеве життя.
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Вишгородська Покрова

Вишгород

…І наче співали стіни храму
Марина КОЧЕЛІСОВА,
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Галина ДОРОШЕНКО, Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Четвертий
фестиваль-конкурс
«Вишгородська Покрова» впевнено
виходить на всеукраїнські і міжнародні терени (за рівнем виконання).
І присутні могли у цьому переконатися 13 жовтня у Соборі Вишгородської Богородиці УГКЦ (пров. Старосільський).
колективів, що змагалися
у номінаціях академічний і
народний спів, представляли Київщину, Дніпропетровськ, Буковину, Житомирщину, Вінницю, Львів,
Івано-Франківщину, Крим.
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Сходи до неба
Небесні дитячі голоси хору «Гармонія», наче на крилах янголів, злітали
догори, а терції спліталися у візерунок
і «Вишиванкою» лягали на серце. Душу
краяла журавлина туга відданої заміж
дівчини, і ту тугу виводили альти й сопрано дитячо-юнацького хору «Надія».
Камерний спів найвищого ґатунку
подарували квартет «Джерела» та капела «Натхнення», могутні баси і баритони якої ніжно доповнювали високі
жіночі голоси у рахманіновських творах
і бентежному «Pater Noster». Вони ні на
йоту не поступалися професійним спі-

вакам церковного хору «Видубичі», соліст якого піснею «Ой, зійшла зоря вечоровая» зірвав шалені аплодисменти
та крики «браво!».
Кожною жилкою руки керівника хору
«Перлина» наче співали — за їх помахом діти виводили: «Дай, Боже, снопа
нашій Вкраїні!». Лебединими крилами
розліталися рукави лляних біло-синіх
поліських вишиванок ансамблю «Мальви» — і першими у виконанні співачок
були «Білі лебеді» О. Білаша. Слухачі
гаряче аплодували «Молитві за Україну» євпаторійських «Дзвінких голосів».
А народно-билинний хорал київської
«Просвіти» шанобливо побоялися перервати оплесками.

Ой, роде мій!
Народний спів розпочали зеленочервоно-бузкові «Деснянські зорі»:
найкращі голоси Вищої Дубечні під
баян і а-капела так виконали «Ой, упав
сніжок» і «Під хрест Твій стаю», що серце завмирало, а на очах присутніх бриніли сльози.
Зелено-сині смуги жіночого вбрання, баяніст у вишиванці — це «Рідний
край» виводить «Повіяв вітер степовий», а потім — жіночий плач над могилою та «Страдальна Мати» (так співають псальми у сільських церквах і на
поминках).
Найчисельніший (за 30 осіб) хор

«Сузір’я» виконав твори у чудовому
аранжуванні. Сходами до Неба піднімалося у промені світла літургійне сопрано, прадавнім голосом української
землі заспівувала молода солістка «ой,
роде мій» — і знову вибух оплесків!
Наче стіни храму співали — це Вінничина, представлена порівну співочими чоловіками й жінками Поділля:
бордові із золотом свитки й очіпки-вінки з бантами, широкеє поле (кант Леонтовича), ліски, гори — і все під супровід
власних музик.
Свої музики були і у рожнятівського хорового колективу Союзу українок,
лейтмотив виступу якого: «Україна — не
грудка землі, а земля з народом». Голоси шістьох жінок і чотирьох чоловіків
ансамблю «Червона калина» тужливо
виводили жовнірську «Моя доле» та завзято — «Україно ти зелена».
Фольклорний гурт «Рідна пісня»
представив чернігівську псальму, трохи
чи не кубанську «сороку коло потока»,
весільний поліський дівочий плач та
давню, вже призабуту «Не ходи, улане».
Чотири жінки у бездоганних костюмах
і коралях: джерельно чистий, широкий
спів — могутній, як у великому хорі.
Пісні-билини та канти, вічні, мов
небо, виводила Козаччина (фольклорно-обрядовий театр «Родослав») — і
вони рвалися на простори. Низький
гортанний звук не старовинної, а немов

щойно народженої пісні виливався із
серця, лунав вільно і потужно.
Ансамбль «Берегиня» — п’ятеро жінок із стомленими життям обличчями
та натрудженими руками — співали автентично, по-колишньому. І берегиням
народної душі-пісні (що, до речі, записали і виконують понад 300 пісень і
20 обрядів) аплодували стоячи — їхнім
козацьким, жниварським і церковним
співам.

Журі
Я дивилась, як слухало виступи журі,
— лише про це можна написати чимало: на обличчях митців позначалися всі
нюанси, всі переливи, підйоми і спади
музики. А ще ж треба було поцінувати
чітку вимову, злагоджене звучання, артистичність виконання, чистоту звуку!
І кожному віддати належне. Та журі
зібралося авторитетне і професійне.
Софія Майданська (голова) — заслужена діячка мистецтв України, член
Національної
спілки
письменників
України, режисер-постановник літературно-музичних вистав.
Ганна Гаврилець — лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка заслужений діяч мистецтв України, доцент Національної музичної академії ім.
П. І. Чайковського.
Отець Петро Жук — кандидат філософсько-богословських наук, голова
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катехитичної комісії Київської архиєпархії УГКЦ, ректор Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ.
Катерина Божко — заслужений діяч
мистецтв України, фольклорист, музичний оглядач НРКУ «Культура».
Віктор Степурко — лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, доцент
Національної академії керівних кадрів
культури та мистецтв.
Ніна Пилипишин — художній керівник Київського обласного центру народної творчості.

Привітання і відзнаки
Результати конкурсу оголосив о.
Петро Жук, а парафіянки Собору додали до відзнак ще й вишукані букети.
Грамоти за участь отримали київський хор «Просвіта» (академічний
спів), а також народний аматорський
хоровий колектив Союзу українок при
Рожнятівському РНД смт Рожнятів Івано-Франківської області (народний
спів).
Дипломи переможців:
у номінації «Академічний спів»
ІІІ місце — хор «Гармонія» Вишгородської дитячої музичної школи (керівник І. Манько);
ІІ — розділили народний аматорський вокальний ансамбль «Мальви» с.
Мар’янівка Васильківського району Ки-

ївської області (керівник М. Луценко) та
дитячо-юнацький хор «Надія» при храмі
свв. Ольги та Єлизавети м. Львова (керівник О. Баглай);
І місце у ансамблю «Дзвінкі голоси»
м. Євпаторія АР КРИМ (керівник Н. Грищенко) та церковного хору «Видубичі»
Святомихайлівського
Видубицького
чоловічого монастиря УПЦ КП м. Київ
(керівник В. Віняр);
у номінації «Народний спів»
ІІІ місце — народний аматорський
хоровий колектив працівників культури
Вінницького району м. Вінниця (керівник І. Кочурський) і народний аматорський колектив «Деснянські зорі» с.
Вища Дубечня Вишгородського району
Київської області (керівник В. Бондаренко);
ІІ — київський фольклорний гурт
«Рідна пісня» (керівник В. Триліс) та народний аматорський хор «Сузір’я» Бердичівського РБК м. Бердичів Житомирської області (керівник В. Пупін);
І місце — фольклорно-обрядовий
театр «Родослав» м. Дніпропетровськ
(керівник Н. Онищенко) та народний
аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль «Берегиня» с. Богданівка
Яготинського району Київської області
(керівник Н. Слабковська).
Традиційні премії Вишгородського
міського голови, які вручав його заступник Леонід Зоренко, одержали

аматорський народний ансамбль народної пісні «Червона калина» смт Лужани Чернівецької області (керівник З.
Мошук), народний аматорський колектив «Рідний край» с. Іванівка Ставищенського району Київської області (керівник А. Правник), народна хорова капела
«Натхнення» м. Славутич Київської області (керівник Д. Прихотчук), жіночий вокальний квартет «Джерела» смт
Гришківці Бердичівського району Житомирської області (керівник Л. Олійник) і християнський дитячо-юнацький
хор «Перлина» церкви Бога Живого м.
Вишгород (керівник І. Беза).
Квітами щиро подякували журі й
«мотору» фестивалю п. Лесі Потіцькій — керівнику «Коралів», освіченій,
творчій, закоханій у музику особистості.

Нам потрібен
ЕТНОГРАФІЧНИЙ центр
Організатори — Вишгородська
міська рада, громада Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ, міський
центр творчості «Джерело» (директор
Наталя Кисіль) та хор «Коралі» (керівник Леся Потіцька) — за інформаційною підтримкою газети «Вишгород» і
ТРК «ВишеГрад» — потурбувалися про
тепле приміщення для виступів і перевдягань, намети і біотуалети надворі,
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Спонсори:
— члени Асоціації роботодавців
Вишгородщини — Валерий Виговський і Юрій Колодзян;
— фізичні особи-підприємці
(ФОП) Віталій Кравчук, Анатолій
Панченко, Тимур Лі;
— депутат міської ради Анатолій
Шока.
гарячий чай і куліш з польової кухні —
глядачам і учасникам було зручно і затишно, бо подбали про все.
Фестиваль відбувся за сприяння
Вишгородського міського голови та за
активною участю обласної й районної
влади. Перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав
Москаленко говорив про сакраментальне значення Покрови для українського народу, про духовність і силу
традицій.
Теплі слова привітання лунали від
голови Вишгородської райради Олександра Носаля і мера Вишгорода Віктора Решетняка. І треба було бачити
їхні обличчя (коли заспівали переможці минулорічного фестивалю), на них
просто було написано: «Час виходити
на міжнародний рівень», «Нам потрібен
власний етнографічний центр!..», «Приміщення церкви замале для подібних
творчих змагань».
Ми — згодні й чекаємо з нетерпінням. Були б раді і диску із записами виступів учасників фестивалю. Хай цвіте
українська пісня!
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Перемогла інструкція

Кузня по суботах

Смерть на дорозі
Федір ГАПІЄНКО,
мешканець с. Гаврилівка
Нещодавно у родині Гончарів сталося велике горе – раптово
помер господар, Іван Несторович, якого у селі знав кожний. Його
колишні учні привели до школи вже своїх онуків, і ті теж знали вчителя і в обличчя, і як поета, і як палкого патріота України. За свої
переконання він у 1960-і роки був засуджений, а потім реабілітований.
иття не повернеш назад, а все, що довелось пережити Івану
Несторовичу, нестерпним болем залишилось у серці навічно. Та біль і проторував йому стежку до могили.
Пішов поет з дружиною збирати буряки, видно, натомився, а як повертались — упав, мов підкошений сніп, прямо на тротуарі центральної
вулиці імені Леніна. Викликали «швидку». Медики констатували смерть і
поїхали, і Іван Несторович лишився просто неба. Біля нього плакала дружина, збіглися родичі, знайомі.
Хотіли віднести мертве тіло додому, але хтось закинув, що не можна
його чіпати до приїзду слідчо-оперативної групи райвідділу внутрішніх
справ. Тільки вона може дати експертний висновок. Рідні побігли до сільради, голова телефонував до міліції — і там відповіли, що не один Іван
Несторович чекає, є ще у районі мерці, мовляв, ждіть!
Біда сталася десь годині о 15-й, а приїхала група, коли село накрила пітьма, — через шість годин. Ось і питається — чи потрібно було
дотримуватись інструкції за таких обставин? Чи можна було просто полюдськи перенести тіло до обійстя Гончара і там чекати групу?
Село обурене. Цей випадок вважаємо неповагою до людей. Невже
так скрупульозно треба виконувати інструкцію, адже бувають і надзвичайні ситуації, такі, яка сталася у нашому селі?!
Редакція зателефонувала до сільської ради, голова якої Олег
Бондаренко підтвердив, що такий факт був і що він телефонував
до міліції — запитував, що робити. Йому порадили не чіпати тіло, може,
людину машина збила (вулиця ж центральна) — потрібна експертиза.
Що ж до власної думки, то ми так і не зрозуміли позицію голови. Напевне, вона збіглася з інструкцією. Інструкція ж у даному випадку перемогла.

Ж

Кредитна спілка
Раїса КРИНИЧКА,
член правління кредитної спілки «Респект»

Народна каса

Кредитна спілка — неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному
кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних
грошових внесків членів кредитної спілки
атьківщиною кредитних спілок вважається Німеччина. Фрідріх
Вільгельм Райффайзен у селі Фламерсфельд у 1849-му році
створив «кредитову кооперативу» для сільських жителів, відому
у всьому світі як «райффайзенка». Вона допомагала незаможнім селянамфермерам, яких немилосердно використовували лихварі. Приблизно у той
самий час для найбідніших жителів, зокрема ремісників та дрібних купців
німецького містечка Деліч утворили міський тип ощадно-позичкової каси,
засновником якої був Герман Шульце-Деліч.
Незабаром кооперативно-кредитовий рух перенісся до Австрії, а згодом —Італії, Франції, Англії та інших країн.
В Україні перше ощадно-позичкове товариство у 1871 утворив Григорій Ґалаган у селі Сокиринцях Прилуцького повіту Полтавської губернії
(тепер Срібнянський район Чернігівської області); в Галичині перше кредитове товариство «Віра» заснував Теофіл Кормош у 1894 у місті Перемишль.
У незалежній Україні перші кредитні спілки відновили свою діяльність
у1992 році (створено перші дві кредитні спілки в м. Кривий Ріг та м. Стрий
(Львівська область). Це відбувалося за підтримки української діаспори з
Канади та США.
1993 року Указом Президента було затверджено «Тимчасове положення про кредитні спілки» — громадські організації, що надають фінансові послуги.
20 грудня 2001 року Закон України «Про кредитні спілки» визначив правовий статус та модель їх роботи.
У 2003 році почалася процедура перереєстрації кредитних спілок, які
змінили статус — з «громадського об’єднання» на «фінансову установу».
Кредитна спілка «Респект» в м. Вишгороді заснована у 1994 році. Ми
вітаємо членів нашої кредитної спілки із 20-літтям відродження кредитного руху в Україні! Нехай довіра громадян, взаєморозуміння, відповідальність та витримка стануть запорукою фінансового благополуччя та гарантією змін на краще!
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Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
20.10.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Вишгород
а-Фішка

У суботу, 20 жовтня, о 12:00 в музеї гончарства (м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 11) — відкриття справжньої
кузні, облаштованої київськими реконструкторами за підтримки коваля Євгена Гордієнка, та чимало цікавого — до 18:00 години. Надалі кузня працюватиме щосуботи (можлива перерва
взимку).
Ви зможете:
— побачити, як народжуються ковані скульптури і традиційні
слов’янські прикраси;
— власноруч виготовити собі щось на згадку під час майстер-класу;
— придбати оригінальні ковані сувеніри та авторські прикраси зі
шкіри;
— ознайомитися з костюмами та озброєнням часів Київської Русі.
Хлопці та дівчата з Молодіжної громадської організації «Клуб історичної реконструкції «Кітеж» (керівник Андрій Басаргін) досліджують
і відтворюють побут, традиції та ремесла Київської Русі періоду IX-XI
сторіч. Коваль Євген Гордієнко передає їм свої вміння.

Споживач

Без газу — нікуди, а з газом…

Вишгородська ФЕГГ ПАТ “Київоблгаз”
Щоб із настанням холодів у наших домівках було
тепло та затишно, потрібно добре підготуватися
до опалювального сезону. Публічне акціонерне
товариство «Київоблгаз» робить усе належне для
безперебійного та безаварійного газопостачання
Київської області.
отуючись до нового сезону, ми відремонтували
газорозподільчі пункти та обладнання, комплексно обстежили підземні газопроводи, вдосконалили роботу аварійно-диспетчерських служб, перевірили стан газового обладнання абонентів. Але, окрім
власних зусиль, потрібна співпраця й з боку наших
споживачів, які повинні уважно й обережно користуватись газовими приладами, щоб не було вибухів, пожеж,
отруєнь.
Перед новим опалювальним сезоном нагадуємо
основні правила безпеки:
• Приміщення, де встановлені газові прилади, постійно провітрюйте. Не закривайте решітки вентиляційних каналів;
• Перед розпалюванням, після включення й періо-
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дично під час роботи газових водонагрівачів, опалювальних печей, котлів та інших приладів, підключених
до димоходів, обов’язково перевіряйте НАЯВНІСТЬ
ТЯГИ. Слабка тяга чи її відсутність — смертельно небезпечні. Подальше користування можливе тільки після
перевірки й очистки димоходів та вентиляційних каналів відповідними службами;
• Не спіть у приміщеннях, де встановлені газові прилади, не обігрівайте домівку за допомогою газової плити, не сушіть над нею білизну, не прив’язуйте до газопроводів мотузки;
• Про несправне газове обладнання або неправильне горіння негайно повідомте працівників газового господарства району (тел. 22-070);
• При появі запаху газу не запалюйте вогонь, не вмикайте й не вимикайте електроосвітлення та електроапаратуру, терміново закрийте газові крани, провітріть
приміщення, викличте аварійну службу газу за телефоном 104!
Детальніше про правила безпеки, тарифи на газ, а
також он-лайн оплата та інша важлива для споживачів
інформація — на нашому офіційному веб-сайті www.
kievoblgaz.kiev.ua.

Бліда поганка: 1:0
Власн. інф.
Потеплення, дощі знову погнали до лісу натовпи любителів тихого полювання. Не кожного року
радіють вони такому великому врожаю зеленок,
польських, білих, опеньок, маслюків, сироїжок, білих та чорних груздів, лисичок — у наших лісах понад 20 видів грибів.
правжні грибники ніколи не покладуть до кошику сумнівну рослину, якою б гарною на вигляд вона не була. Несправжні — збирають
все, крім мухоморів, і часто сироїжку плутають із поганкою, а справжній маслюк із несправжнім.
Принесла додому поганку і 51-річна жителька Вишгорода. Далеко до лісу не ходила, обійшла лісонасадження навколо міського ринку. Швиденько посмажила, запросила подругу, дала попробувати й трирічному
хлопчику.
У результаті — опинились у реанімації. Стільки
зусиль доклали медики, але поганка зробила чорну
справу — жінка померла від печінково-ниркової недостатності. Дитину відправили у Охматдит, а подругу
врятували.
Наша газета, друкуючи поради фахівців, неодноразово попереджала мешканців району, що збирати гриби і споживати грибні страви (крім штучно вирощених
печериць, що реалізуються у торгівельній мережі) —
небезпечно для життя. І не лише тому, що більшість не
може відрізнити справжній гриб від несправжнього, а й
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через перевищений вміст у грибах радіонуклідів (у десятки разів!).
Читачі, напевне, не звертають на такі поради увагу.
Тому знову редакція попросила прокоментувати ситуацію зав. відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Вишгородської ЦРЛ Сергія КРИЛОВА :
— Статистика погана: у вересні-жовтні медики рятували вісім людей, які отруїлися грибами. Одна жінка
від страшної інтоксикації організму померла. Постраждала від недбалості матері й дитина. Хоча всі повинні
знати, що дітям, тим більше — малим — грибні страви
їсти категорично не можна. І взагалі — відмовтесь від
лісових грибів, у нашій місцевості вони небезпечні.
Дослухаймося до рекомендацій спеціаліста!

ШАНОВНІ ВИШГОРОДЦІ
ТА ГОСТІ МІСТА!
Після тривалої перерви знову відчинив
двері для відвідувачів магазин «ЛІЛЕЯ» на
Набережній, 6-в.
Завітайте до магазину!
В асортименті - квіти на будь-який смак,
вази, сувеніри, штучні квіти.
Працюємо щодня, без вихідних і перерви – з 8-ї до 19-ї год.

P.S.

Песиміст —
розмірковує.
Оптиміст — діє!

Жах!
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