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4 лютого о 10:30 у приміщенні районної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи
(вул. М. Грушевського, 7-б, вище
ЗОШ № 1) — турнір з карате
11 лютого
об 11:00 — мітинг біля
пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам (вул. М. Грушевського,
1) до річниці виведення Радянських військ з Афганістану
о 12:00 — концерт у Будинку
культури «Енергетик» (пр. І. Мазепи, 9)
18 лютого з 10:00 у приміщенні будинку адміністрації стадіону «Енергетик» — до Дня захисника Вітчизни стрілецький фестиваль
«Козацькі звитяги-2012» (особисто-командний залік). Довідки та
попередні заявки за тел: (04596)
54-762, (097) 553-08-16
23 лютого у Вишгородській
ЗОШ № 1 (просп. І. Мазепи, 7-а)
— відкриття меморіальної дошки
колишньому учню школи Олександру Сінчуку, який загинув у Афганістані
в усіх школах міста — уроки
пам’яті й мужності
24 лютого о 15:00 у БК «Енергетик» — урочистості й святковий
концерт до 80-річчя утворення Київської області (про цю дату читайте на стор. 4)
25 лютого — Масляна у Вишгороді: відзначає вся Київська область (докладніше — у наступних
номерах)
***
Баскетбольний матч між БК
«Вишгород» і БК «Удар» (м. Переяслав-Хмельницький) у зв’язку з
погіршенням погодних умов перенесено з 29 січня на березень.
Можливі зміни.
Слідкуйте за афішками.

Старший машиніст котельні №3 — Любов Ленда
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ДПІ: Всі податки мобілізовано до бюджету

Звіти
Вікторія ШМИГОРА

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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січня начальник Вишгородського ДПІ Олег Письменний
звітував про роботу у 2011
році та плани і перспективи на 2012-ий.
Були присутні заступник голови Вишгородської РДА Тамара Овчиннікова, голова районної ради Олександр Носаль, заступник Вишгородського міського голови
Олексій Данчин, підприємці та журналісти.
Податкова інспекція, за результатами роботи займає одну із провідних позицій у Київській області.
Про це свідчить і статистика. Так, ДПІ у
Вишгородському районі минулого року до
Держбюджету мобілізовано 374 801,7 тис.
грн, до місцевого бюджету — 164 258,9 тис.
грн. Із них до місцевого бюджету Вишгородського району надійшло 120 437,2 тис. грн
податку з доходів фізичних осіб, що на 24
978,6 грн більше у порівнянні з 2010 роком.
Працівники
управління
податкового
контролю юридичних осіб провели 258 документальних виїзних та невиїзних перевірок,
за результатами яких донараховано 27,2 млн
грн та зменшено збитки на 25,0 млн гривень.

За рахунок проведеної перевірки роботи управлінням оподаткування фізичних осіб
погашено заборгованість по заробітній платі
в сумі 2 903,7 тис. грн та отримано податок
з доходів фізичних осіб у сумі 339,0 тис. грн.
Підвищено рівень сплати податку за рахунок залучення до оподаткування підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання
з податку на прибуток.
(ВПМ) ДПІ у Вишгородському районі постійно проводила перевірки суб’єктів господарювання щодо правомірності заявлених
ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ.
Так, упродовж 2011 року співробітниками податкової міліції встановлено шість необґрунтованих заяв відшкодування ПДВ на суму 1
754,5 тис. грн.
Для зменшення витрат часу й коштів
суб’єктів підприємницької діяльності на ведення податкового обліку й сплату податків
працівниками ДПІ у Вишгородському районі використовується телекомунікаційний
зв’язок. Так, за лютий-січень 2011 року показник подачі звітності в електронному вигляді зріс майже втричі.
Протягом 2011 року до ДПІ надійшло та
розглянуто 22 690 письмових звернень, з них
від підприємств та організацій — 9413, від

громадян — 8 503, від місцевих органів влади
та самоврядування — 4 774.
Упродовж року велика увага приділялась
масово-роз’яснювальній роботі: постійно
проводяться «круглі столи», збори та зустрічі з громадськістю, конференції, працюють
«гарячі лінії» з актуальних тем щодо оподат-

Спогади про Межигірський Спас
Володимир САЮК
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ісля довгоочікуваних реставраційних робіт Ново-Петрівського Будинку культури в останні дні січня ц. р. відбулася
дуже цікава історично-просвітницька подія в історії села.
Сільський голова Радіон Старенький для доброї справи широко відкрив
двері Будинку культури. Подальші за-

Про все потроху

Заборгував за комуналку –
віддай машину
Уряд вніс зміни у порядок тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках. Відтепер міліція
відбиратиме авто не лише у тих, хто
заборгував банкам, а й у тих, хто має
великий борг за комунальні платежі.
Порядок затримання автівок боржників
розроблений для реалізації закону про
виконавське виробництво.

За бурульку
на голову – штраф
У Києві щодня складають до сотні
протоколів на власників будинків (житлові організації), не очищених від бурульок. Ця послуга входить до тарифу за
квартплату. Мінімальний штраф за таке
порушення – 850 грн.

Звідки доходи –
не ваша справа
Відтепер інформація про заробітки
держслужбовців та депутатів є конфіденційною. Таку постанову прийняв
Конституційний суд. Експерти вважають, що вона протирічить антикорупційному закону, який був прийнятий нещодавно і зобов’язав держслужбовців
оприлюднювати свої статки.

Росія добуватиме
газ в Україні
«Газпром» допоможе «Нафтогазу»
освоювати шельф Чорного моря – прийнято програму до 2030 року. За даними «Нафтогазу», всього на цій ділянці
міститься 12,2 млн тонн нафти і 120,7
млрд кубометрів газу.

Вартість ліків встановить
держава
Прем’єр-міністр Микола Азаров до-

ходи відбулися завдяки директору
футбольного клубу «Межигір’я» Роману Буковському. Взяли у них участь підприємець Сергій Дригало та голова парафіяльної ради храму Преображення
Господнього Межигірського Геннадій
Ніколенко.
Запросили й завідуючу відділу краєзнавства Обласного центру охорони
науково-дослідних пам’яток культурної
спадщини Олену Бреяк та старшого

наукового співробітника Українського
центру культурних досліджень Олександра Кузьмука.
Кінонарис було продемонстровано
слайдами. Культові споруди Межигір’я,
прокоментувала Олена Бреяк, розказавши їх історію, починаючи від заснування Межигірського монастиря
до останніх днів. Олександр Кузьмук
згадав видатних осіб України, які в тій
чи іншій мірі були пов’язані з життям

ручив ввести референтні ціни на ліки,
що знизить вартість медичних препаратів на 23-30%.

ЦУМ закрито на ремонт

За підвищення тарифів –
до відповідальності
Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (ЖКГ) змушує місцеві
органи влади зменшити незаконно підвищені комунальні тарифи. Квартплату
вже знизили у Полтаві.
Профільне відомство планує внести
зміни у законодавство, щоб підвищити
квартплату було неможливо без відповідного висновку тільки-но створеної
Державної інспекції з контролю за цінами.

У Криму заробляють на
ожеледиці
За сніг перед офісами місцева
влада штрафує компанії до 1 360 грн.
Власники джипів підробляють тягачами, а безробітні прибирають сніг, за що
отримують від 100 до 300 грн на день.
Дібратися Ялти по слизькій дорозі коштує 750 грн. Сімферопольські водії до
тарифу додають по 10-15 грн.

Комітет проти переведення
стрілок годинника
Голова комітету Верховної Ради
України з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтеєва, покладаючись на висновки вчених та медиків, виступила проти
переведення стрілок годинника на літній час. Адаптація до тимчасових перепадів відбувається довго і важко, —
вважає вона. — Особливо страждають
діти, у яких погіршується пам’ять. До
того ж, загострюються хронічні захворювання. Тому комітет виступає проти
переведення стрілок.
Яке рішення приймуть депутати —
згодом дізнаємось.

Останній день січня був останнім
днем роботи Київського центрального
універмагу.
Після ремонту конфігурація будівлі
не зміниться, збережеться і його профіль, — запевняють у Київській міській
держадміністрації. Та кияни сумніваються, що черговий сучасний торговий
центр збереже традиціі «народного»
універмагу, де можна було придбати
різні товари дешевше, ніж на ринку. Негативний приклад після реконструкції
— торговий центр «Україна» на площі
Перемоги.

Електронний каталог
корупціонерів
Із 1 лютого в Україні діє Єдиний державний реєстр осіб, які здійснили корупційне правопорушення. Вести його
буде Міністерство юстиції за рішеннями судів, які вступили у законну силу.
Держструктури отримають можливість
перевіряти претендентів на державну
службу за цим каталогом.

Кількість авто
для чиновників
З метою економії державних коштів
Кабінет Міністрів вдвічі скоротив кількість службових автівок для обслуговування центральної і місцевої виконавчої
влади. За умови перевищення кількості
легковиків їх доведеться продати або
передати іншому відомству.

Газета «Сегодня»
без керманича?
Нещодавно спостережна рада «Сегодня Мультимедиа», яка входить до
складу СКМ Рената Ахметова, звільнила від обов’язків головного редактора
газети Ігоря Гужву. За нього заступився
колектив редакції. Проблеми виникли,
коли в газеті намагались ввести практику цензурування після публікації про
Межигір’я.

кування на прохання платників податків.
Начальник Вишгородської ДПІ Олег
Письменний розповів про декларування доходів, новий графік роботи та подякував колективу за якісну працю та розуміння своєї
справи. По завершенні відповів на запитання
журналістів.

Нові Петрівці
Межигір’я і Нових Петрівців.
Завершувало розповідь музичне
слайд-шоу про село Нові Петрівці. Три
роки Олег та Геннадій Ніколаєнки збирали фотоматеріали про рідне село.
Зважаючи на те, що глядачі не залишали Будинок культури, можна впевнено
сказати все, що там відбувалося, їм
сподобалося. Щира подяка організаторам — людям, не байдужим до свого
села, до історії рідної України.

Зарплата та їжа киян
У столиці середня зарплата зросла з
3 617 до 4 168 грн. Витрачатися на їжу
і великі покупки кияни стали більше:
м’яса – майже на третину, риби – на 8,5
%, вина — на 5,6 %, пива – на 7,6 %. Авто
купували на 65 % більше, ком’ютери – в
півтора рази, спорттовари – на 75 %.
На думку експерта Олександра Жолудя, це пояснюється підвищенням
зарплати бюджетникам, а збільшення
попиту на алкоголь свідчить про те, що
люди стали жити краще, оскільки це не
продукт першої необхідності.

Боржників
не штрафуватимуть
Кабінет Міністрів України затвердив
законопроект, згідно з яким пропонується ввести механізм розстрочки заборгованості (на 24 місяці без штрафних санкцій) із сплати страхових внесків
до Пенсійного фонду.

ОБЛЕНЕРГО приватизують
У поточному році Фонд держмайна
розраховує продати пакети акцій енергозберігаючих компаній, які є у власності держави. Планують отримати 10
млрд грн надходжень до держбюджету.
«Електроенергетика буде продана повністю», — заявив голова Фонду Олександр Рибченко.

1,3 мільярди гривень –
від гастарбайтерів
Таку суму задекларували українці
минулого року від роботи за кордоном.
Дві третини зароблені у Росії, інші — в
країнах Західної Європи і США. Податківці відзначають, що кількість громадян, які декларують свої доходи,
істотно зросла. До речі, завдяки заробітчанам бюджет України отримав
майже 150 млн грн податку на доходи
фізичних осіб.

Наше місто

Вишгород
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За інформацією керівника апарату виконавчого комітету міськради Ольги Васюк, із заявами до канцелярії міськради у
2011 році зверталися 3482 юридичні особи і 2784 громадянина (у січні ц. р. ця цифра складає, відповідно, 225 і 75). Звернення на особистому прийомі у міського
голови становлять третину від усіх звернень громадян і юридичних осіб.
Вдвічі менше, порівняно з 2010-м, стало повторних і колективних звернень, зо-

«Це тобі не Африка…»
Вікторія ШМИГОРА, Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Це тобі не Африка! Швидше зачиняй двері!» — почула
від дідуся, який підганяв онука,виходячи із під’їзду. Отакої! Скільки бідкалися у грудні: зима, мовляв, а ні снігу, ні
морозів...
Та от і Водохреща позаду із традиційними холодами,
а справжня зима тільки-но набрала обертів. Тема тижня,
звісно, — централізоване опалення.
Вишгород обігрівають три котельні. Наш фоторепортаж —
із котельні № 3 (на вул. Шкільній), яка безперебійно подає тепло у будинки на вул. Ю. Кургузова, Київській, В. Симоненка,
частково Набережній та Луговій.
Цю котельню введено в експлуатацію 1989 року. Нині її обслуговує два десятки працівників, зокрема машиністи, працюють у чотири зміни.
Нагрів постійний упродовж доби: на виході температура
води – 80, а «обратка» – 55 градусів. За словами начальника
котельні Олени Убоженко, цього досить для обігріву приміщень.
Основні ж причини недостатньо теплих квартир, каже вона.
— незадовільний стан внутрішньобудинкових мереж, погана
теплоізоляція стін, вікон і дверей. Батареї менше гріють, якщо
не промиті ізсередини — і тут краще не чекати милостей від
держави чи комунальників, а звільнити батареї від шлаків, а ще
краще — скинутися й придбати нові, більш економічні й енергоємні. (До відома. Металопластикові батареї витримують до
90 градусів за Цельсієм, у них можливі пориви, і у тому вони
поступаються перевіреним чавунним.)

крема від учасників війни та бойових дій,
інвалідів, ветеранів праці та пенсіонерів.
Порушено 2784 питання (на 144 більше, ніж у 2010 році). Громадяни найбільше хвилюють житло та соціальний захист,
питання аграрної політики і земельних
відносин, а також комунального господарства, а Юридичних осіб — адмінпорушення, забезпечення законності та права
та одержання дозволів на підприємницьку
діяльність.

Зазвичай холодніші кутові квартири і помешкання у торцях
будинків. Досвід багатьох років підтверджує — там, де стіни
утеплені зсередини чи ззовні, де вікна метало-пластикові
чи між дерев’яними рамами — поролон і газети, а з кімнати
на вікна наклеєні смужки паперу – там температура суттєво
вища.
Останнім часом популярне збільшення метражу квартири за рахунок балкону чи лоджії та утеплення там підлоги.
По-перше, будь-яке перепланування можна робити лише за
проектом і дозволом. І це не примха влади: самочинне перепланування загрожує будівлі (національне телебачення не
раз демонструвало обвали у житлових будинках). А, по-друге
— розбалансована теплосистема випускає тепло назовні: від
самочинного перепланування в одній із квартир «мерзне» весь
будинок, і першими страждають сусіди по під’їзду, що живуть
поверхом нижче або вище.
Звісно, вистачає і проблем у роботі теплопостачальних підприємств. Упродовж останніх років житлово-комунальна сфера недостатньо фінансується з боку держави. Плюс постійне
зростання вартості електроенергії, води та природного газу.
***
Міські комунальники, скоріш за все, працюватимуть у вихідні, якщо трохи потеплішає. Про це повідомив нам головний
інженер КПЖ і КГ Ігор Свистун.
При температурі, нижчій за мінус 20 градусів за Цельсієм
«замерзає» спеціальна техніка, яка навантажує піщано-соляну
суміш, екскаватори тощо. Теплих боксів у КПЖ і КГ немає, тож
чергові водії цілодобово прогрівають автівки. Бо коли два дні
був поламаний сміттєвоз, іще один день знадобився для того,
щоб відігріти його після ремонту.

У

бутерброди. Продукти та готові страви по
черзі надають Червоний Хрест, Церква
Бога Живого, міські підприємства торгівлі та громадського харчування — за графіком.
Встановлювали намета громада Церкви Бога Живого разом із рятівниками з
МНС, за підтримки Вишгородських РДА,
райради і міськради його підключено до
ліній електромережі. Районна організація Товариства Червоного Хреста України
забезпечила пункт обігріву медикаментами, а Церква Бога Живого — меблями,
світлом, обігрівачами (газовим і повітряними). Одного газового балона вистачає
на добу. За домовленістю з МНС газові
балони заправляють.
Пункт обігріву працюватиме, доки за
вікном круті морози. До нього можуть
зайти погрітися не лише безхатченки, а
будь-хто.
Тепло й милосердя — на особистому
контролі у Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, і відповідні завдання отримали всі його
заступники та керівники комунальних служб.
***
Приборкують не лише морози, а й вогонь. Так, нещодавно у
с. Литвинівка на пожежі загинула дитина. Цей страшний випадок не залишився поза увагою
місцевої влади та відповідних
служб.
Як повідомила нам ст. інспектор сектору наглядово-профілактичного обслуговування Вишгородського району управління
забезпечення діяльності ГУ Держтехногенбезпеки у Київській області, лейтенант служби цивільного захисту Анна Борисова, днями
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Бурульки під
носом

Тема тижня

Теплом – по морозу й знаннями по вогню!
зв’язку з великими морозами
служби міністерств надзвичайних ситуацій і внутрішніх
справ України отримали вказівку посилити патрулювання вулиць в усіх
населених пунктах, виявляти людей,
які потребують допомоги, та разом із
соціальними службами організовувати пункти первинного обігріву (де
можна отримати гарячу їжу і чай). Влада зобов’язала медзаклади приймати
людей для обігріву та лікування.
Такі заходи в основному орієнтовані на безхатченків. У столиці цілодобові
пункти тимчасового перебування оснащені обігрівачами, електрогенераторами, столами та лавами.
У Вишгороді спеціальний намет розташований поряд із Будинком культури «Енергетик» (див. фото на стор. 1).
Цілодобово чергує представник МНС.
Усередині — світло, обігрівач, аптечка,
термоси з гарячим чаєм і супом, пиріжки,

2012 року
Крижані новини

«Слухаю вас…»

У міськвиконкомі
риймальний день у Вишгородського міського голови Віктора Решетняка — середа, з 8:00
до 13:00. записатися за прийом можна
попереднього четверга з 8:00 до 8:30
за тел: (04596) 54-203.
2011 року на прийомі міський голова
вислухав 636 осіб. З них по матеріальну
допомогу звернулися — 299, із земельних
питань — 95, щодо житла — 152, з інших
питань — 190.

4 лютого

у цьому селі відбувся навчально-практичний рейд.
Голова й депутати сільської ради,
представники ГУ Держтехногенбезпеки у
Київській області та Вишгородського районного відділу, Вишгородського РП ПАТ
«АС «Київобленерго», філії ВАТ «Київоблгаз», управління праці та соціального захисту населення Вишгородської РДА розділились на групи і рушили по домівках
неблагонадійних осіб, самотніх людей,
багатодітних родин, аби перевірити, у
якому стані електромережі, пічні витяжки.
Та пояснити їм необхідність дотримання
правил пожежної безпеки, зокрема під
час експлуатації пічного опалення.
Тим, кого не було вдома, залишили
пам’ятки й листівки на протипожежну тематику! А у литвинівській школі учні взяли
участь у тренінгу й іще раз довели прописну істину: «Ніщо краще за знання не
попередить небезпеку!»

Сигнали милосердя

Адміністрація
Вишгородської ЗОШ № 1
ФОТО — архів школи,
спеціально для «Вишгорода»

Т

акі гарні на вигляд
бурульки на дахах
будинків — дуже
небезпечні. Надто — на
дахах дитсадків і шкіл.
Щоб їх зняти — потрібна спеціальна техніка,
якої, на жаль, немає навіть у місцевих рятівників.
І виходить: бурульки буквально під носом — а позбавитися їх ніяк не можна.
Адміністрації навчальних
закладів поєднують мозговий штурм з ініціативою
(ентузіазмом). Так, у нашій
школі частково бурульки
збили через вікна другоготретього поверху (це почав робити працівник школи Олександр Жиленко), а
більшість — зняли спеціальними пристосуваннями, які
виготовив вчитель фізвиховання та захисту Вітчизни
Микола Самсон. Звісно, він
був не один, а у компанії із
вчителем географії й фізвиховання Анатолієм Сахненком, вчителем інформатики Володимиром Дукою і
директором школи Олегом
Тимченком.
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2012 року

Київщині — 80

Вишгород

Як Київська область гуртувалась
Підготував Іван БОНДАРЕНКО

27

лютого Київській області — 80 років. Цифра вісім зазвичай символізує відновлення, відродження.
Також це символ нескінченності, а
тому – вічності існування та процвітання Київщини, яка є обличчям всієї
держави.
27 лютого 1932 року після низки адміністративно-територіальних реформ
та бурхливих подій початку XX ст. народилося обласне адміністративне
утворення. Дата збігається з 1150-м
роком створення Київської Митрополії
та 1130-ою річницею заснування Києва
– столиці Київської Русі.
Як центр України Київщина сформувалась кілька віків тому. На її території знайдено поселення палеоліту та
залишки трипільської цивілізації. Тут
бурхливо розвивались ремісництво,
відкривались бібліотеки та школи, будувалися храми.
Із занепадом Київської Русі територія нинішньої Київщини впродовж
століть була розділена між різними державами на Правобережну і Лівобережну
Україну.
У 20-х роках XX ст. область зазнала
територіальних реформ. На той час Київська губернія мала сім округів, а ті —
ділилися на 14 повітів.
У 1925 році губернії відмінили, і кількість округів скоротилася до п’яти: Київській, Білоцерківській, Бердичівській,
Уманській та Черкаській. У 1932 році до
Київської області входили 78 районів і
два округи.
Столиця УРСР була у Харкові, проте
за два роки — 24 червня 1934 року її перенесли до Києва, що суттєво вплинуло
на загальний розвиток усього Київського регіону.
Сучасна Київська область, розташована на півночі України, – це 25 адміністративних районів, 11 міст обласного
значення, 13 міст районного значення,
30 селищ міського типу і 1127 сільських
населених пунктів. Найбільші міста: Біла
Церква, Бровари, Бориспіль, Фастів.
Область перетинає р. Дніпро. На
півночі Київщина межує з Гомельською
областю Білорусі, на заході — з Житомирською областю, на південному
заході — з Вінницькою, на сході — з
Чернігівською і Полтавською, на південному-сході та сході — з Черкаською
областю України. Більша частина населення Київщини — українці; живуть тут
росіяни, євреї, білоруси, поляки, угорці

та інші.
На території області розташовані
потужні енергетичні об’єкти — Трипільська ДРЕС, Київська ГЕС і ГАЕС.
Економіка області — багатогалузева,
важка індустрія поєднується з легкою
промисловістю, харчовою промисловістю і сільським господарством,
зокрема зерно-бурякового та м’ясомолочного напрямків.
Серед діючих підприємств хімічної
і нафтохімічної промисловості — Білоцерківське виробниче об’єднання шин і
гумо-азбестових виробів та завод гумотехнічних виробів, Броварський завод
пластмас, Трипільський біохімічний завод, Обухівський картонно-паперовий
комбінат.

блеми.
Особливо це стосується віддалених
сіл і дачних масивів. Людям доводиться
добиратися до своїх осель ґрунтовим
покриттям або старою бруківкою.
Серйозною проблемою залишається газифікація населених пунктів. За
статистикою, на Київщині для завершення газифікації необхідно прокласти
80 км газопроводу. На даний час негазифікованими залишаються 20 сіл.
До газифікації залучаються не тільки державні кошти, а й внески населення, щоправда, аби підвести газ до
своєї хати, потрібно оплатити його проведення по вулиці, а потім до будинку.
Крім цього, необхідно придбати труби,
отримати план газифікації приватного

Старовинний Вишгород
Підприємства харчової промисловості в основному базуються в м. Яготин та смт Гребінка. Вони забезпечують
Київську область цукром, крохмалем,
м’ясними, молочними та іншими харчовими продуктами.
Розвинений залізничний транспорт:
в області — понад 1000 кілометрів залізничних колій. Дещо незручними є
деякі напрямки електропоїздів. Ті з них,
що мають пряме сполучення, рухаються
по кілька разів на день, подекуди треба
й пересаджуватися на електропоїзди,
наприклад, на таких вузлових станціях,
як Фастів.
Довжина автомобільних доріг сягає
7760 км. У деяких районах ведеться реконструкція шляхів, в інших – із цим про-

будинку, оплатити монтажні роботи.
Культурна спадщина Київщини надзвичайно багата: 2968 пам’яток археології, 2573 пам’ятки історії, 208 пам’яток
архітектури та містобудування, 257
пам’яток монументального мистецтва.
До речі, 8 населених міст Київської області увійшли до Списку історичних населених місць України, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України
від 26.07.2001 р. № 878. Так, до цього
переліку входять: Біла Церква, Богуслав, Васильків, Вишгород, ПереяславХмельницький, Ржищів, Фастів, Яготин.
Керівництво областю розподілено між головою обласної ради Олександром Сталіноленовичем Качним
та головою обласної державної ад-

Герб Київської губернії
міністрації Анатолієм Йосиповичем
Присяжнюком, які у тісній співпраці
з керівниками всіх районів та міст
роблять помітні кроки для всебічного розвитку області.
На проведеній нещодавно обласній нараді з нагоди ювілею Київщини були обговорені урочисті заходи,
що відбуватимуться цими днями.
Зокрема плануються зустрічі в усіх
навчальних закладах з відомими
людьми області, в бібліотеках та музеях експонуватимуться тематичні
ювілейні виставки.
У ході святкування нагороджуватимуть людей, що зробили вагомий
внесок у розвиток свого населеного
пункту. Також цього дня до України
завітають делегації з Росії, Хорватії,
Польщі, Китаю, Ірану, Криту та посли 57 іноземних держав.
Упродовж лютого на території
Київської області відбуватимуться
різноманітні конкурси, фестивалі та
змагання, а 80-річчя Київщини буде
увічнено на календарях, листівках і
поштових марках.

Карта Київської губернії

Київська ГЕС

ФізкультУРА

Вишгород
Лижі на схилах
ДЖЕРЕЛО: ТРК «ВишеГрад»
ФОТО – Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Н

а
гірськолижному
комплексі
«ВишГора» відкрито сезон, тому
любителі снігового спорту масово підкорюють на лижах і сноубордах стару санну трасу.
Починаючи з минулого року, гірськолижним спортом займаються й сноубордисти
спортклубу «Молода країна». Нині вже набрана група віком від 7 до 20 років. Проте тут
завжди чекають усіх охочих опанувати цей
чудовий спорт.
Завдання школи сноуборду – створення
резерву для Національної збірної команди
України з гірськолижного спорту. Майбутні
чемпіони вже беруть участь у місцевих змаганнях та займають почесні місця.
За словами керівника лижної школи «Буковель» ГК «ВишГора» Артура
Возняка, на даний час у Центральній та Східній Україні нема де гарно покататись на лижах, окрім гірськолижного комплексу «ВишГора». Адже навіть коли снігу в Україні не було – тут постійно оновлювався штучний сніг і
працював підйомник. Саме тому цей гірськолижний комплекс вже має гідну
репутацію, практично ніколи не пустує і готовий завжди прийняти на своїх
схилах вишгородців і гостей міста.

ВишГора ближче
за Буковель

Абетка здоров’я
Геннадій ЖДАНОВ, тренер-інструктор
з оздоровчої роботи
районної комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи
ФОТО — архів родини Жданових

Н

авчити плаванню якомога
більше дітей і дорослих — не
тільки моя робота, а й мета
всього життя. Плавання — не лише
красивий вид спорту, який входить
до програми Олімпійських ігор. Це
насамперед серйозний стимул до
здорового способу життя, до формування в організмі стійкої опірності застудним хворобам, зміцнення хребта, на якому часто виникають усілякі
грижі, що отруюють існування, вкладають у ліжко іще молоду людину.
Систематичні заняття плаванням позитивно впливають на серцево-судинну
систему, на весь організм, адже вода загартовує, протистоїть численним інфекціям, які особливо активізуються восени
та взимку.
На мій погляд, усі види спорту — гарні
та корисні. Але не вміти плавати – значить втратити впевненість у собі, приректи себе на постійну боязнь водного
середовища. У стародавній Греції люди-

Із сином — на лижню!
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У Вишгородському районному ЦЕНТРІ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ, ЮНАЦТВА
ТА МОЛОДІ «ДИВОСВІТ» у Школі юних журналістів учні 7-11 класів дізнаються про роботу кореспондента, теле- та радіожурналіста, фотокореспондента та більдредактора, креативного редактора та копірайтера.
Юні кореспонденти не лише опановуватимуть теорію, а й набуватимуть досвіду в
редакціях газет, на районному радіо та міському телеканалі «ВишеГрад».
Редакція газети «Вишгород» погодилася надрукувати перші доробки юнкорів на
своїх сторінках.
Молодіжний квартал
Ольга ДУМАНСЬКА, керівник гуртка

Жодного дня без руху
Валентин ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ,
учень 8 класу Технічного ліцею
ФОТО — автор

У

мене серед них є друг, і я бачу, як він щодня
відточує свою майстерність.
Інколи себе запитую, чи хотів би я так
само щодня по три-чотири години тренуватися, – і не можу відповісти. А ось щоб навчитися це фотографувати в русі, прийшов на
заняття Школи журналістики у «Дивосвіт». І
мої перші спроби перед вашими очима.

се частіше на вулицях Вишгорода ми помічаємо крутих пацанів, які виконують різноманітні
трюки, перестрибують через перешкоди, крутять сальто у повітрі, бігають по
різноманітних покриттях. Дорослі люди
похитують головами, а молодь, навпаки,
від побаченого у захваті, з цікавістю спостерігає за кожним рухом трейсерів (так
себе називають молоді люди, які займаються паркуром).
Паркур, або міський екстрим – це сьогодні наймодніший молодіжний рух. Він зародився у Франції. І в останні роки став популярним у Росії та Україні – нещодавно у
Хлопці виконують бланш –
нашій країні з’явилася офіційна спортивна
відкрите заднє сальто
федерація паркуру.
Хоча трейсери вважають, що
паркур не спорт, а, швидше, мистецтво володіння своїм тілом. Та
якщо потрібно перестрибнути будинок, то справжній трейсер зможе
це зробити.
Для хлопців це не лише спосіб
похизуватися, а філософське кредо. «Жодного дня без руху» – таке
їхнє гасло.
Я у захваті від цих пацанів, які
не поступаються професіоналам. У Дружня команда «Рух майбутнього»

Диваки

Амфібіями народжуються всі!
на, яка не вміла плавати, вважалась не
просто малоосвіченою — безграмотною,
неписьменною.
Особисто я почав освоювати грамоту
плавання у 1962 році, коли батьки привели мене в один із перших басейнів м.
Києва, що був розташований перед центральним стадіоном. Відтоді закохався у
цей вид спорту на все життя, яке вже й не
уявляю без води.
Щоразу не лише відкриваю для себе
чудовий підводний світ, а й треную свій
організм, загартовую його. За всі роки
навчання у школі хворів один раз – саме
плавання допомогло мені швидко подолати хворобу. І по сьогодні щиро дякую
батькам, які не прагнули зробити з мене
чемпіона, а просто хотіли, щоб я був здоровою людиною.
Батьки, приводячи дітей на тренування, часто мене запитують – з якого віку
треба займатись плаванням. Відповідаю:
з перших днів життя малюка треба привчати до води — часто купати, загартовувати водними процедурами.
Діти люблять воду. Напевне, спрацьовує інстинкт, закладений в людині з
глибини віків, адже вчені доводять, що
людина вийшла з води. Ви подивіться, як
природно почувається немовля у ванні,

наповненій водою! Воно плаває, хоча новонародженого ніхто цього не вчив.
Вода сама по собі приносить оздоровчий ефект, а плавання у ранньому віці
особливо корисне для розвитку дитини.
Розвиваються всі системи організму –
серцево-судинна, дихальна, опорно-рухова. Займаючись плаванням хоча б тричотири рази на тиждень, але регулярно,
ви подовжуєте своє життя, формуєте
свою зовнішність, культуру тіла – плавці
ніколи не відчувають себе незграбними,
дивлячись у дзеркало.
Вишгородцям пощастило – адміністрація міста та району зробила для
них безцінний подарунок: збудовано
плавально-оздоровчий комплекс. Саме
комплекс, адже у цій споруді можна вирішувати масштабні завдання.
Перше: навчання плаванню дітей
5-6-річного віку; друге – удосконалення набутих рухових навичок в обраному
виді спорту, доведення їх до високого
спортивного рівня; третє – заняття оздоровчих груп з елементами формування
спортивних способів плавання.
Варті щирої подяки не лише будівельники цієї прекрасної споруди, а й
весь персонал басейну — медики, техніки, працівники господарчої частини, які
утримують у відмінному стані всі приміщення.
Тренерський склад докладає всіх
своїх фахових умінь і зусиль для того,
щоб тренуватися і підтримувати себе у
нормальній фізичній формі було зручно
усім, хто сюди приходить. За два місяці, що я працюю в басейні, на власні очі
побачив, що приходить займатися все
більше дітей і дорослих. Значить — наша
нація буде здоровою!
Басейн чекає на вас! Не пропустіть
чудову можливість завжди бути здоровими. А той, хто полюбить плавання посправжньому, ризикує присвятити цьому

виду спорту подальше життя – щоб почуватись у воді людиною-амфібією та встановлювати нові світові рекорди.
Регулярні фізичні навантаження максимально відсувають біологічний вік від
паспортного — і далеко за п’ятдесят
можна не лише почуватися, а й бути набагато краще підготовленим і тренованим за двадцятирічного. Я це перевіряю
на собі щодня впродовж уже 23 років.
Регулярні заняття бігом, лижами,
плаванням, підводною охотою дозволяють мені відчувати себе молодим не тільки духом, а й фізично.
Це — наочний приклад можливостей
людського організму. Я став срібним
призером міжнародних змагань ветеранів з плавання у Будапешті 2000-го року,
екс-рекордсменом України 2002-го і багаторазовим чемпіоном і призером ветеранських чемпіонатів України.
«Хто хоче — шукає спосіб, хто не хоче
— шукає причину», — кажуть люди. Межі
неперевершеності немає. Намагайтесь
сьогодні бути кращими, ніж ви були вчора. А завтра — кращими за сьогоднішніх.
І будьте здорові!

Головна нагорода — здоров’я
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Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА
(Національна спілка журналістів України)

підсобним робочим на будівництві, вантажником, а згодом – різальником паперу на поліграфкомбінаті «Молодь».
років Вишгородську парафію
Час був нелегкий, довелось трохи попраУкраїнської Греко-Католиць- цювати й на Півночі. Та потяг до знань заликої Церкви очолював митро- шився, і в 1984 році я розпочав заочне навчанфорний протоієрей Сергій Прудко. За цей ня у Львівському поліграфічному інституті ім.
час від спротиву вишгородці перейшли до Івана Федорова на факультеті журналістики.
мудрого сприйняття та неабиякої поваги Закінчив навчання 1990 року, здобувши фах
до цієї церковної громади. І не в останню редактора наукової, технічної та інформаційчергу — завдяки особистим якостям свя- ної літератури. Однак за фахом попрацювати
щеника.
не довелось, бо на той час в моєму житті стаНині о. Сергій служить у Патріаршому лись великі зміни.
Соборі Воскресіння Христового у Києві,
— Які саме?
та залишився нашим сусідом по планеті
— Власне, зміни почались набагато раЗемля й цілком заслуговує, щоб про його ніше. Похресний батько моїх синів, світлої
життєвий шлях знали докладніше.
пам’яті п. Ігор Бондар — людина сильної віри
й ревної молитви з когорти справжніх патріотів, котрих тоді йменували «буржуазними
націоналістами», — став і моїм духовним
батьком і вчителем, що повернув мені, зрусифікованому киянину, Україну й привів до Бога.
Згадую кілька рядків, що їх написав у ті
роки:
«Ти так ждала, хоч я і не просив,
Зростаючи під твоїм щедрим небом.
Я повернувсь до тебе – блудний син,
Безпомічність свою приніс до тебе…».
Або ще:
«Міцний скафандр потрібний космонавту
Для тіла сильного, що враз стає слабим,
Коли земля, здригнувшись після старту,
Ракету огорта в прощальний дим.
Якби ж душа моя отак злетіла
До Того, хто талан наш виріша.
Ховається в скафандрі мого тіла
Яремче-Буковель
Невірою отруєна душа».
А вона таки злетіла! Ми з дружиною мали
— Панотче, бути пастирем — велика честь стати співзасновниками відновленої
відповідальність…
греко-католицької громади м. Києва, були
— ...Головне завдання пастира — допо- причетні до відродження «Пласту» (Органімогти людям стяжати Святого Духа. Та свя- зації української молоді для патріотичного
щеник на парафії — і вчитель, і лікар, і адво- й всебічного виховання й самовиховання)
кат, і вихователь, і економіст, і завгосп, який та створення станиці Київ, отримавши на це
несе повну відповідальність за її фінансово- благословення світлої пам’яті митрополита
майновий стан.
Володимира Стернюка.
Це нелегко. Коли важко, згадую слова,
— Чому саме греко-католицької?
якими сам Господь втішив Апостола Павла
— Звісно, не тому, що вона «наша» або
«Вистачить тобі Моєї благодаті».
«рідна», але тому, що вона — Христова, і водПастир ніколи не є один, завжди має по- ночас тому, що завдяки їй мій народ зберіг
мічників. Апостоли допомагали Христу. А свя- свою духовну й національну ідентичність. Це
щеник на парафії має тих, хто помагає своєю був час, коли Українська Греко-Католицька
працею й молитвою.
Церква щойно готувалась оголосити про свій
— У кожного свій шлях до Бога. Яким вихід з підпілля. Свого душпастиря в Києві ми
був Ваш? І, власне, трохи Вашої біогра- не мали й один раз на місяць до нас приїздили
фії…
ієромонахи-студити зі Львова.
— Народився у Києві в 1955 році (в лікарні
Скажу щиро, справжньою несподіванна бульварі Шевченка). Того ж року прийняв кою для мене стала пропозиція ієромонаха
Святу Тайну Хрещення у Володимирському Севастіяна розпочати навчання в підпільній
соборі. До 1991 року моє життя пов’язане з семінарії нашої Церкви. Тепер, гадаю, Ви рорідним містом.
зумієте, чому за фахом попрацювати не доНавчався у школі-інтернаті № 23, котру велось – останні роки навчання в інституті позакінчив 1972-го. Після цього два роки пра- єднував із навчанням у семінарії. У липні 1990
цював слюсарем механо-складальних робіт року склав державні іспити, а вже у вересні
на дослідно-експериментальному заводі № митрополит Володимир уділив мені диякон20 громадянської авіації. У війську не служив ські свячення — і я розпочав дияконське слу(комісували за станом здоров’я).
жіння у київській, а згодом і у вишгородській
1974-го вступив на філологічний факуль- громаді, котрими тоді опікувався київський
тет Київського Державного університету ім. Т. священик о. Валерій Шкарубський.
Г. Шевченка, студіював рідну мову й літератуУ Вишгороді Служби Божі відправлялись
ру. Навчання завершив у 1979 році на 4 курсі, у парохіян вдома і на цвинтарі, і в примібо мав рік академвідпустки, але якби завер- щенні районної організації Всеукраїнського
шив повністю, то й життя склалось би інакше. товариств «Просвіта». Тим часом старанняТоді я ще не був свідомий, що це – Божий про- ми старшого братства (дорадчого органу,
мисел.
котрий допомагає пароху організовувати й
— Чи вчилися десь іще, де працювали, провадити парафіяльне життя) громаді була
яким було Ваше особисте життя?
передана в довічне безкоштовне користу— У 1979 році одружився з Лілією Миро- вання земельна ділянка площею 1,5 га для
нович. Господь благословив нас двома си- будівництва храму й духовно-реколекційного
ночками – Тарасом і Олесем.
комплексу й збудована каплиця. Дяка Богові,
Пробував себе у багатьох професіях, що перед своїм відкликанням я встигнув попрацював і сторожем-двірником, і техніком- міняти старий тимчасовий акт на акт нового
електриком, і заступником директора Будин- взірця, котрий вже має кадастровий номер і
ку культури заводу «Червоний екскаватор», і чітко визначені межі ділянки.
— Коли розпочалось Ваше священиче
служіння у Вишгороді?
— Священиче рукоположення я прийняв
з рук світлої пам’яті
Патріярха Мирослава
Івана
Любачівського
на Покрову 1991 року.
Свою першу Божественну Літургію служив у Вишгороді 21
жовтня — й відтоді 20
років мого життя й праці
пов’язані з Вишгородом.
— Чим знаменні
ці два десятки років?
Що було зроблено?
— Найперше й найВідкриття каплички у дитячому відділенні Вишгородської
важливіше:
створена
центральної районної лікарні

Сусіди

Вишгород

«Вишгородська Покрова». Виступає «Перлина» (керівник Ірина Беза)
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Пастир
жива спільнота вірних, що збудувала новий
храм — Собор Вишгородської Богородиці,
котрий став центром нашої праці для Бога й
для людей. І водночас із прощами до Святих
Місць України й до Вишгорода стали приїздити віряни. Вже відбулись молодіжні прощі й
дві прощі Київської архиєпархії УГКЦ у 2010 і
2011 р.р. (пішки, на велосипедах чи автотранспортом), різдвяні й великодні нічні чування
(роздуми й молитви) у храмі, які зміцнювали
Віру.
Собор Вишгородської Богородиці став
культурно-освітнім центром і місцем збереження народних традицій: на Великодні гаївки, концерти та автентичні танці просто неба
приходять вишгородці. Чимало гостей міста побували у храмі УГКЦ під час заключних
змагань «Формули-1 на воді», які відбулися у
Вишгороді у липні 2011 р.
Із вишгородської парафії вийшов такий
чудовий колектив, як хор «Коралі», відомий в
Україні та за її межами.
— У Вишгороді Вас особисто, Вашу родину і греко-католицьку парафію загалом
добре знають по роботі з молоддю: пластові дитячі літні табори у місті й районі, у
Карпатах і Криму; уроки есперанто, французької й англійської мов; гірськолижна
секція; поїздки по Україні й за кордон — до
Чехії, Польщі, Франції, Італії, Іспанії (і не
лише дітей парафіян, а й малих вишгородців із багатодітних, неповних та малозабезпечених родин); спортивні змагання
і туристичні походи; подарунки, що привозили додому дітям-інвалідам помічники Святого Миколая…
— … До речі, про подарунки дбав Благодійний фонд «Межигірський Спас», створений при нашій парафії. А допомагала Міжнародна благодійна асоціація «Тріумф Серця»,
з котрою нас єднала багатолітня плідна співпраця.
Ми відкрили капличку у хірургічному відділенні Першої дитячої київської міської лікарні,
капличку у дитячому відділенні Вишгородської ЦРЛ.
Щодо есперанто… 26 липня 2012 року в
усьому світі відзначатимуть 125-річчя виходу
у світ першого підручника мовою есперанто.
Мова ця — дуже компактна. Я переклав на есперанто літургію Іоанна Златоуста (опубліковано у збірнику «Адору»). З дітьми парафіян,
що вивчали есперанто, ми їздили до Польщі
на міжнародний конгрес християн-есперантистів.
Дуже тішуся тим, що у Соборі Вишгородської Богородиці — за сприянням Вишгородської міської ради — вже третій рік поспіль
проходить фестиваль-конкурс духовних, історичних і народних пісень «Вишгородська
Покрова» завдяки ревній праці учасниць ансамблю та особистій харизмі його керівника
п. Лесі Потіцької. Він уже вийшов із міського
й районного рівнів на обласний і всеукраїнський…
—… За це і за багато іншого Вам особисто подякував у своєму звіті за 2011 рік
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк.
— Міська влада — дуже мудра і співпрацює з пастирями церковних громад міста,
зокрема УГКЦ, на різних теренах. Наслідуючи
її приклад, співпрацюють і керівники освітніх
(шкільних і позашкільних закладів) і громадських організацій міста й району. Серед духовно-спортивних заходів хотів би відзначити і
вітрильницькі змагання «Біля Межигірського
Спаса», на честь Св. Княгині Ольги, що вже
років із 10 відбуваються у Вишгороді.
— Трохи про Ваше нинішнє життя-буття, вашу родину…

— Зараз заочно продовжую навчання в
Івано-Франківській теологічній духовній академії. Після відкликання з Вишгорода мене
іменували співробітником Патріяршого Собору Воскресіння Христового УГКЦ в Києві,
а мешкаю в садовому кооперативі «Дружба»
біля с. Раківка Вишгородського району — в
невеличкому садовому будиночку. Він збудований ще на початку 1990-х, загальна площа
першого поверху й горища — 61 кв. м. Але позаминулої осені нам нарешті підключили газ,
вода є, хоч іноді трохи замерзає, але зимувати можна.
— Діти живуть разом із Вами?
— Старший син Тарас з дружиною Антоніною й онуком Іваном — у нашій двокімнатній
квартирі у Києві. Тепер такі квартири називають «хрущоби», а коли моя мама в 1963 році
отримала її, то після кімнатки площею 12 кв.
м у напівпідвальному приміщені, де ми мешкали до того, нам із сестрою ця квартира видавалась величезною.
Молодший син Олесь з дружиною Анною
й онуком Ярославом мешкає у Вишгороді, в
квартирі мами нашої невістки.
— А де живе Ваша мама?
— У Вишневому, разом із моєю сестрою
Наталкою, в однокімнатній квартирі, котру як
ветеран війни отримав другий чоловік мами.
— Чи маєте якісь інші посілости, власність?
— У тому ж садовому кооперативі маю
з синами по шість соток землі. Перші шість
соток ми отримали від профспілки ще 1987
року, коли дружина працювала економістом
у НДУ «Укрпродхарчомаш». Власне, це й усе.
Автомобіля ніколи не мав і не маю, а той, що
ним послуговуюсь зараз, – службовий (церковний).

Перепоховання Стуса, Логвина й Тихого. Тут зароджувалась Вишгородська
парохія УГКЦ
— Чого б Ви хотіли побажати читачам
газети «Вишгород»?
— Завершивши свою душпастирську працю у Вишгороді, хочу скласти щиру подяку
всім парафіянам й усім вишгородцям за роки,
що минули, й за все, що було в цих роках. Дякую всім — і тим, хто й далі підтримує мене, і
тим, чиїми стараннями я тепер маю змогу набувати новий душпастирський досвід. Водночас користаюсь нагодою й хочу перепросити,
якщо мав необережність когось ненароком
образити словом чи ділом.
На порозі — одне із дванадцяти великих
церковних свят — Стрітення. Зичу усім, хто
цього ще не має, зустріти у своєму житті Бога,
Божу ласку й Боже покровительство.
У мене було іще кілька запитань до двадцятилітнього очільника однієї з потужніших церковних громад Вишгорода: про
пенсійне забезпечення священиків, умови
їх проживання, оплату праці… Та це вже,
скоріше, — до нового адміністратора вишгородської парафії УГКЦ. Тож далі буде.

Телепрограма

Вишгород

4 лютого

2012 року
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09:20 «Змінимо світ на
краще»
11:00 Шеф-кухар країни
12:30 Хай завжди буде
сонце
13:20 «Cвіт талантів –
цвіт нації»
15:45 Діловий світ.
Агросектор
16:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
17:20 Т/с «Ставка більша
за життя»
19:05 After Lіve (За
лаштунками ШустерLіve)
19:25 Нові пісні про
головне
21:00 Підсумки дня
21:30 221. Екстрений
виклик
21:45 Діловий світ
22:35 Про головне
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі
23:00 Підсумки

06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10, 23:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:25 Т/с «Щур»
13:45 Х/ф «Забута
мелодія для флейти»
16:10 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:50 Х/ф «Кохати поросійськи»
20:15, 20:50 Т/с
«Інтерни–2»
21:15 Х/ф «Контракт на
любов–2»
23:25 Х/ф «Екзамен»
01:10 Х/ф «Арабські
пригоди»

06:20, 07:35 Ділові
факти
06:30, 09:25, 19:20
Спорт
06:35 Т/с «Таксі»
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 12:45 Факти
09:30 Море по коліно
09:55 Т/с «Менти»
12:05. 13:00 Х/ф
«Золоте дитя»
14:20, 20:25 Т/с
«Даїшники»
16:35 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:25, 00:50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00 СТН
Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз.
програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Х/ф «Ренегат»
19.20, 20.50 Міська
варта
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:35, 14:50

07:05, 14:30 М/с
«Нез’ясовно, але факт» «Пригоди Джекі Чана»
07:30 09:00, 19:00, 00:45
06:20 «Документальний
Репортер
детектив»
07:50 Очевидець:
06:45, 02:00 Т/с
смішно до болю
09:10, 22:45 Т/с
«Адвокат»
«Бальзаківський вік, або
08:45, 18:10
Всі мужики сво...»
«Неймовірна правда про 10:10 Здрастуйте, я
зірок»
ваша мама
11:50 Т/с «Татусеві
09:45 Х/ф «Знайди
дочки»
мене»
12:50, 19:35 Т/с «Третя
11:50 Х/ф «Втікачі»
планета від сонця»
13:50, 19:10 Т/с
13:55 М/с «Аладдін»
14:45, 15:50 Teen Tіme
«Черговий янгол»
14:50 Т/с «Дрейк і
15:50 «Битва
Джош»
екстрасенсів»
15:55 Т/с «Кадети»
18:00, 22:00 «Вікна17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
Новини»
19:15 Спортрепортер
20:10 «Куб»
21:50 Аферисти
21:15, 22:25 «Х-Фактор. 23:50 Т/с «Щоденники
Революція»
вампіра–2»

06:00 Програма передач 08:10 «Цілком таємно.
Гастрабайтери»
06:01 «Час-Тайм»
09:00 Т/с «Офіцери»
06:30 «Ранок на 5-му»
14:35 Т/с «Солдати–4»
09:10 «Бізнес-час»
16:20 «Цілком таємно.
09:25, 13:20 «5 елемент» Лондонські дахи»
17:15 «Ударна сила.
10:30 «Життя цікаве»
Соло для Фагота»
11:30 «Велика політика» 18:00 «Ударна сила.
12:30 «Машина часу»
Легка броня»
18:35 «Репортерські
15:20 «Час інтерв’ю»
історії»
17:25 «Територія
19:00 «Таємниці світу з
закону»
Анною Чапман»
20:20, 21:10 «Ульотне
18:15 «Енергонагляд»
відео по-російськи»
18:45 «Київський час»
21:00 «Час пік»
19:36 «Час: важливо»
21:30 Х/ф «Чужий–3»
23:30 «Автопілот-тест»
23:45 Т/с «Пригадати
майбутнє–3»
23:55 «Огляд преси»

08:00 Соціальний
статус: ваші права
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13:55 Найкрасивіші
острови світу
15:00, 18:30, 21:00,
00:15 «Соціальний
пульс»
15:15 Таємниці
світобудови
16:00 Країна порад
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:30 Економічний пульс
21:35 80 островів
навколо світу
22:15 Шамварі:
територія диких тварин
22:40 Х/ф «Бабій»

07:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
Подробицях»
08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
09:10, 12:15 Т/с «Люба.
Любов»
13:15 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів–5»
14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Судові справи»
16:15 «Чекай на мене»
18:10 Т/с «Кровинушка»
18:55 Т/с «Свати»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «На край світу»
22:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів–11»
23:30 «Позаочі»
00:30 Х/ф «Забираючи
життя»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ментовські
війни–6»
11:00, 20:15 Т/с «СОБР»
12:00 «Нехай говорять.
Єгорине горе»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
22:10 Х/ф «Неймовірний
Халк–2»
00:20 Щиросерде
зізнання

08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Огляд.
Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «ППС»
19:25 Т/с «Кодекс
честі–5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Чесний понеділок
22:25 «Школа
лихослів’я»
23:10 Головна дорога
23:45 Центр допомоги
«Настасія»
00:35 «В зоні
особливого ризику»

05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
10:55, 01:10 «Право на
захист»
12:15, 04:05 «Модний
вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:00 «Поле чудес»
17:05 «Воля та
справедливість»
18:15 Вибори - 2012
18:45, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:50, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Жуков».
22:40 «Закриті за
кордоном»

08:00 Телепузики
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
09:50 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:30 Секс-битва
11:55, 16:05, 20:15
Дайош молодьож!
12:25, 19:20 Одна за всіх
12:55 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:35, 21:10 Т/ с
«Універ»
18:55, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
22:30 Т/с «Зайцев +1»
23:00 Т/с «Бути
Людиною»
23:50 Дурнєв + 1
00:25 Х/ф «Фонограма
пристрасті»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:20 «Уроки тітоньки
Сови»
06:45, 16:50 Х/ф
«Державний кордон»
08:25 «Легальний дохід»
08:30 «Правда життя. У
полоні»
09:00 Д/с «Православні
святі»
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Х/ф «4 таксисти та
собака–2»
15:25 Х/ф «Росія
молода–1»
18:30 «Агенти впливу»
19:00, 23:30 «Свідок»
19:30 Т/с «Літєйний»
20:30 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю–8»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:30 Невідомі Кариби.
Рифи та затонулі кораблі
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Хижаки
13:20 Top Gear
14:20 В обіймах смерті
15:10 Таємні знаки.
Друге народження
16:10 Фантастичні
історії. Секрети океану
17:10 Таємниці пірамід
18:00 Жива історія. Дачі
19:00 Шукачі. Золоті
ворота Володимира
19:50 Скарб.ua. Золото
степовиків
20:40 Фантастичні
історії. Технології магії
21:40 Жива історія.
Джинси
22:30 Невідомі Кариби.
Зона ураганів
23:30 Тюрми Америки.
Народна в’язниця

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:35 Світло
10:00 ВІДКРИТТЯ СЕСІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ
12:20 Хай щастить
12:40 Темний силует
12:50 Д/ф «Звичайний
фашизм»
15:00, 18:20 Новини
15:50 Про головне
16:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
17:20 Т/с «Ставка більша
за життя»
19:00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19:55 «Новорічний жарт»
з О. Степаненко
20:55 Офіційна хроніка
21:15 Плюс-мінус
21:30 «Адреналін»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:35 ТСН
07:15 Дісней! «Чіп
і Дейл: Бурундукирятівники»
10:20, 16:10 «Давай
одружимось»
11:15 Х/ф «Контракт на
любов»
13:05, 13:55 Т/с «Клон2»
14:45 Т/с «Світ Соні»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-3»
20:15, 20:50 Т/ с
«Інтерни»
21:15 «Міняю жінку-3»
22:40 «Гроші»
23:55 Х/ф «Відкрите
море»

06:10, 07:35 Ділові

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:30
«Соціальний пульс»
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13:55, 21:35 80 островів
навколо світу
14:35, 22:15 Шамварі:
територія диких тварин
15:15 Таємниці
світобудови
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
22:40 Кінофан: Х/ф
«Банзай»

06:10, 13:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
Подробицях»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «На край світу»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
14:20, 22:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
15:20 «Судові справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Кровинушка»
18:55 Т/с «Свати»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «На край світу»
23:30 Д/ф «Секретні
території»
00:30 Х/ф
«Афроіталієць»

06:30 «Документальний

знищити»

6.00, 7.00 СТН
Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз.
програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.10 Х/ф «Ренегат»
19.20, 20.50 Міська
варта
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:40 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:00 Т/с «Ментовські
війни-6»
11:00, 20:15 Т/с «СОБР»
12:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Зайві діти»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
22:20 Т/с «Подружжя»
23:15 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»
00:15 Х/ф «Неймовірний
Халк»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 «Увага, розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо». Ток-шоу
17:30 Т/с «ППС»
19:25 Т/с «Кодекс
честі-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 «Круті нульові»
22:30 Т/с «Детектив
Раш»
23:30 Квартирне
питання
00:35 «У зоні
особливого ризику»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
10:55, 01:05 «Право на
захист»
12:15, 04:05 «Модний
вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:00, 21:30 Т/с «Жуков»
17:05 «Воля та
справедливість»
18:15 Вибори - 2012
18:45, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:50, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Холод. У пошуках
безсмертя»
23:50 Нічні новини

факти
06:25, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:30, 22:30 Т/с «Таксі»
07:45 Під прицілом
08:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с «Менти»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:10 Т/с «Таємниці
слідства»
14:10, 20:25 Т/с
«Даїшники»
18:45 Факти. Вечір
22:55 Факти. Підсумок
23:10 Х/ф «Наказано

детектив»
07:00 Т/с «Адвокат»
09:00, 18:10
«Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:05 «Куб»
12:15 Х/ф «Пригоди
Вєрки Сердючки»
14:00, 19:10 Т/с
«Черговий янгол»
15:00 «Нез’ясовно, але
факт»
16:00 «Битва
екстрасенсів. Війна
світів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
20:10, 22:25 «Х-Фактор.
Революція»
02:10 Тс «Лікар Хаус»

06:20, 18:55, 23:20 «Час
07:05 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
спорту»
07:30, 09:00, 19:00,
06:30 «Ранок на 5-му»
00:45 Репортер
09:10, 19:30, 23:10
07:50 Очевидець:
«Бізнес-час»
смішно до болю
09:25, 13:20, 14:20 «5
09:10, 22:55 Т/с
елемент»
«Бальзаківський вік, або 10:00, 11:00, 12:00,
Всі мужики сво...»
13:00, 14:00, 15:00,
10:10 Здрастуйте, я
16:00, 17:00, 19:00,
ваша мама
20:30 «Час новин»
11:50, 19:35 Т/с
10:30 «Автопілот«Татусеві дочки»
новини»
12:50 Т/с «Третя планета
11:30, 12:30, 19:36 «Час:
від сонця»
важливо»
13:55 М/с «Аладдін»
15:20 «Мотор-ТБ»
14:30 М/с «Пригоди
16:20 «Життя цікаве»
Джекі Чана»
17:25 «Своїми очима»
14:45, 15:50 Teen Tіme
18:00 «Час новин»
14:50 Т/с «Дрейк і
18:15 «Агроконтроль»
Джош»
18:45, 23:00 «Київський
15:55 Т/с «Кадети»
час»
17:55, 20:40 Т/с
21:00 «Час»
«Вороніни»
21:55 «Портрети» з
19:15 Спортрепортер
Сергієм Дорофеєвим
21:50 Парад порад
23:30 «Територія
23:50 Т/с «Щоденники
закону»
вампіра»

06:20 «Уроки тітоньки
Сови»
06:50 «Друга смуга»
06:55, 16:55 Х/ф
«Державний кордон»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 23:30
«Свідок»
09:00, 21:30 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю-8»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:40 Х/ф «Росія
молода»
18:30 «Речовий доказ».
Злодійка в законі
22:30 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Х/ф «Полювання
на динозаврів»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів».
10:40 Comedy Woman
11:30 Секс-битва
11:55, 20:15 Дайош
молодьож!
12:25, 19:20 Одна за всіх
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05, 22:30 Т/с «Зайцев
+1»
16:35, 21:10 Т/с «Універ»
18:55, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
23:00 Т/с «Бути
людиною»

08:00, 19:50 «ДАЇ.
Дорожні війни»
08:10 «Цілком таємно.
Лондонські дахи»
09:00, 21:00 «Час пік»
09:15 «Ударна сила.
Соло для Фагота»
10:00 «Ударна сила.
Легка броня»
10:25, 19:00 «Таємниці
світу з Анною Чапман»
11:15, Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:55 Х/ф «Трілленіум»
14:35, 15:25 Т/с
«Солдати-4»
16:20 «Цілком таємно.
Авторське беззаконня»
17:15 «Ударна сила.
Танк великої перемоги»
18:00 «Ударна сила.
Зірковий навігатор»
18:35 «Репортерські
історії»
20:20, 21:10 «Ульотне
відео по-російськи»
21:30 Х/ф «Чорний пес»
23:05 Х/ф «Чужий»

08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Невідомі Кариби.
Зона ураганів
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Сан-Антоніо
13:20 Top Gear
15:10 Таємні знаки.
Домовик. Інструкція з
єксплуатації
16:10 Фантастичні
історії. Безсмертя
17:10 Теорія змови.
Енергетики
18:00 Жива історія.
Дефіцит в СРСР
19:00 Шукачі. Втрачена
свобода
19:50 Таємні знаки.
Люди майбутнього
20:40 Фантастичні
історії. Родові прокляття
21:40 Жива історія. Дачі
22:30 Невідомі Кариби.
Таємничі береги
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09:25 На зв’язку з
урядом
09:50 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 У гостях у Д.
Гордона
12:20 Наша пісня
13:00 «Зимовий жарт»
13:30 Х/ф «Сто днів
після дитинства»
15:00 Новини
15:50, 19:00 Про
головне
16:10 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
17:20 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:20 Новини
19:30 Магія цирку
20:20 «Новорічний жарт»
з Г.Хазановим
20:55 Офіційна хроніка
21:30 221. Екстрений
виклик
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:30 ТСН
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:20 «Давай
одружимось»
11:15 «Не бреши мені-2»
12:10 «Гроші»
13:05 Т/с «Клон-2»
14:45 Т/с «Світ Соні»
16:10 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-3»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 «Пекельна
кухня-2»
22:30 «Потойбічна
Україна. Вбивця розуму»
23:50 Х/ф «Селище»

06:10, 07:35 Ділові
факти
06:25 Спорт
06:30 Т/с «Таксі»
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:25, 12:55, 19:20
Спорт
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:45 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:25 Т/с «Таємниці
слідства»
14:25, 20:25 Т/с
«Даїшники»
18:45 Факти. Вечір
22:35 Т/с «Таксі»
23:00 Факти. Підсумок
23:15 Х/ф «Солдат»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
— бізнесу
10.15 Повнота радості
жита
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

06:30 «Документальний

07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13:55, 21:35 80 островів
навколо світу
14:35, 22:15 Шамварі:
територія диких тварин
15:15 Таємниці
світобудови
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
22:40 Х/ф «Закохатися у
братову наречену»

06:10, 13:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
07:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10 «З новим ранком»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «На край світу»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
14:20, 22:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
15:20 «Судові справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-2»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
20:30 Т/с «На край світу»
23:30 Д/ф «Парк
автомобільного періоду»
00:10 Х/ф «Велика риба»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:00, 22:20 Т/с
«Подружжя»
10:00, 20:15 Т/с «СОБР»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай говорять.
Трохим: А мені - 45!»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
23:15 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»
00:15 Т/с «Платина»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:35
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 «Увага, розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «ППС»
19:25 Т/с «Кодекс
честі-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Гончі-4»
23:35 Дачна відповідь
00:40 «В зоні
особливого ризику»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
09:45 «Жити здорово!»
10:55 «Право на захист»
12:15, 04:05 «Модний
вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:00, 21:30 Т/с
«Жуков».
17:05 «Воля та
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:15 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Палений»
товар»
23:50 Нічні новини

Вишгород
2+2

06:45 М/с «Джуманджи»
07:10, 14:30 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
07:00 Т/с «Адвокат»
07:30, 09:00, 19:00
09:00, 18:10
Репортер
«Неймовірна правда про 07:50 Очевидець
09:10, 22:55 Т/с
зірок»
«Бальзаківський вік, або
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
Всі мужики сво...»
11:45 Х/ф «Репетитор»
10:05 Здрастуйте, я
13:45, 19:10 Т/с
ваша мама
11:50, 19:35 Т/с
«Черговий янгол»
«Татусеві дочки»
14:45 «Нез’ясовно, але
12:50 Т/с «Третя планета
факт»
від сонця»
15:45 «Битва
13:55 М/с «Аладдін»
14:45 Teen Tіme
екстрасенсів. Війна
14:50 Т/с «Дрейк і
світів»
Джош»
18:00 «Вікна-Новини»
15:55 Т/с «Кадети»
20:10 «Х-Фактор.
17:55 Т/с «Вороніни»
Революція»
19:15 Спортрепортер
20:40 Т/с «Вороніни»
22:00 «Вікна-Новини»
21:50 Ревізор
22:25 «Х-Фактор.
23:50 Т/с «Щоденники
Революція»
вампіра»

06:00 Програма передач
06:01, 21:40 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10,
00:35 «Бізнес-час»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:30 «Автопілотновини»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Лісовий патруль»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Акцент»
22:20 «Особливий
погляд»
23:30 «Драйв»

09:00 «Час пік»
09:15 «Ударна сила.
Танк великої перемоги»
10:00 «Ударна сила.
Зірковий навігатор»
10:25. 19:00 «Таємниці
світу з Анною Чапман»
11:15 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:05 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:55 Х/ф «Трілленіум»
14:35 Т/с «Солдати-5»
16:20 «Цілком таємно.
Тваринний бізнес»
17:15 «Ударна сила.
Зброя Титана»
18:00 «Ударна сила.
Снайперський акорд»
18:35 «Репортерські
історії»
19:50 «ДАІ. Дорожні
війни»
20:20. 21:10 «Ульотне
відео по-російськи»
21:00 «Час пік»
23:15 Х/ф «Чорний пес»

06:30 «Уроки тітоньки
Сови»
07:00 «Друга смуга»
07:05, 17:10 Х/ф
«Державний кордон»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 23:30
«Свідок»
09:00, 21:30 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю-8»
10:00, 22:30 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:45 Х/ф «Росія
молода»
18:30 «Правда життя».
Помста за зраду
00:00 Х/ф «Месник»

07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
09:50 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:30 Секс-битва
11:55, 20:15 Дайош
молодьож!
12:25, 19:20 Одна за всіх
13:20, 17:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:05, 22:30 Т/с «Зайцев
+1»
16:35, 21:10 Т/с «Універ»
18:55, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
23:00 Т/с «Бути
людиною»
23:55 Дом-2.
Спецвипуск
00:15 До світанку

09:30 Невідомі Кариби.
Таємничі береги
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Народна в’язниця
13:20 Top Gear
15:10 Таємні знаки.
Влада прокляття
16:10 Фантастичні
історії. Святі та демони
17:10 Майор «Вихор».
Правдива історія
18:00 Жива історія.
Джинси
19:00 Шукачі.
Казанський скарб
19:50 Таємні знаки.
Згоріти заживо
20:40 Фантастичні
історії. Телепатія
21:40 Жива історія.
Дефіцит у СРСР
22:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Високо
в Андах

детектив»

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

ЧЕТВЕР 9 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

2+2
09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:55 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 Здоров’я
12:25 Аудієнція. Країни
від А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:35 Х/ф «Три доби
після безсмертя»
15:00 Новини
15:50, 19:00 Про
головне
16:15 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
17:25 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:20 Новини
19:30 Нові пісні про
головне
20:55 Офіційна хроніка
21:30 221. Екстрений
виклик
21:45 Богатирські ігри
22:25 Обережно,
модерн!

06:50 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:15 ТСН
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:10 «Давай
одружимось»
11:05 «Не бреши мені-2»
12:05 «Потойбічна
Україна. Вбивця розуму»
13:05 Т/с «Клон-2»
14:45 Т/с «Світ Соні»
16:10 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-3»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 Т/с «Костоправ»
23:30 «Козирна unreal
party-2011»

06:10, 07:35 Ділові
факти
06:25, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:30, 22:25 Т/с «Таксі»
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:30 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05 Т/с «Даїшники»
18:45 Факти. Вечір
20:25 Т/с «Лють»
22:50 Факти. Підсумок
23:05 Х/ф «Посейдон»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13:55, 21:35 80 островів
навколо світу
14:35, 22:15 Шамварі:
територія диких тварин
15:15 Таємниці
світобудови
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
22:40 Х/ф «Кохання в
повітрі»
00:45»Соціальний
пульс»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
Подробицях»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05, 20:30 Т/с «На
край світу»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
14:20, 22:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
15:20 «Судові справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-2»
20:00 «Подробиці»
23:30 «Розбір польотів»
00:30 Х/ф «Нульовий
ефект»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 18:00,
19:00 Події
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:00, 22:20 Т/с
«Подружжя»
10:00, 20:15 Т/с «СОБР»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай
говорять. Депутатська
недоторканність»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
23:15 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»
00:15 Т/с «Платина»

20.00 Т/с «Руда»

05:45 «Нез’ясовно, але
факт»
06:30 «Документальний
детектив»
07:00 Т/с «Адвокат»
09:00 «Неймовірна
правда про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:35 Х/ф «Кохання під
наглядом»
13:40 Т/с «Черговий
янгол»
14:35 «Нез’ясовно, але
факт»
15:40 «Битва
екстрасенсів. Війна
світів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна
правда про зірок»
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:10 «Х-Фактор.
Революція»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Х-Фактор.
Революція»

06:45 М/с «Джуманджи»
07:10, 14:25 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00,
00:50 Репортер
07:50 Очевидець
09:10, 22:55 Т/с
«Бальзаківський вік, або
Всі мужики сво...»
10:05 Здрастуйте, я
ваша мама
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
13:50 М/с «Аладдін»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Світлі голови.
Зимові ігри
23:55 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:00 Програма передач 09:00 «Час пік»
09:15 «Ударна сила.
06:01, 06:30, 21:40 «ЧасЗброя Титана»
Тайм»
10:00 «Ударна сила.
Снайперський акорд»
09:10, 19:30, 23:30,
10:25 «Таємниці світу з
00:35 «Бізнес-час»
Анною Чапман»
09:25, 13:20 «5 елемент» 12:55 Х/ф «Трілленіум»
14:35, 15:25 Т/с
10:30 «Автопілот«Солдати-5»
новини»
16:20 «Цілком
таємно. Професія —
11:30, 19:36 «Час:
переговорники»
важливо»
17:15 «Ударна сила.
15:20 «Лісовий патруль» Стратегія успіху»
18:00 «Ударна сила.
16:20 «Драйв»
Смертельний град»
18:35 «Репортерські
16:40 «Трансмісія»
історії»
17:25 «Життя цікаве»
19:00 «Таємниці світу з
18:15 «Акцент»
Анною Чапман»
19:50 «ДАІ. Дорожні
18:45 «Київський час»
війни»
21:00 «Час»
20:20, 21:10 «Ульотне
відео по-російськи»
22:00 «РесПубліка з
21:00 «Час пік»
Анною Безулик»
21:30 Х/ф «Ланцюгова
реакція»
23:40 «Час спорту»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 «Медичні
таємниці»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «ППС»
19:25 Т/с «Кодекс
честі-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Т/с «Гончі-4»
23:35 «Завжди
попереду.
Новосибірський
Державний
університет»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
10:55, 01:05 «Право на
захист»
12:15, 04:05 «Модний
вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:00 Т/с «Жуков»
17:05 «Воля та
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Жуков».
22:40 «Людина і закон»
23:50 Нічні новини

06:30 «Уроки тітоньки
Сови»
07:00 «Друга смуга»
07:05, 17:15 Х/ф
«Державний кордон»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00 «Свідок»
09:00, 21:30 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю-8»
10:00, 22:30 Т/с «Закон і
порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:45 Х/ф «Росія
молода»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Сталін.
Прощання з Титаном
23:30 «Свідок»
00:00 Х/ф «Підступний
ворог»

06:15 Модний вирок
07:05 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з
Лунтіком
09:00 Дикі та смішні
09:55 Домашній
ресторан
10:45 Т/с «Усі жінки –
відьми»
11:35 ТЕТ
12:25 Бабуни & дідуни
12:50 Твою маму!
13:45 Бабуни & дідуни
14:15 Дом-2
15:05 Х/ф «Я, знову я та
Ірен»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:20 Одна за всіх
20:15 Дайош молодьож!
20:45 Т/с «Універ»
22:30 Т/с «Зайцев +1»
23:00 Т/с «Щоденники
Темного»

17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта

09:30 Амазонка з
Брюсом Перрі
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Мисливці та жертви
12:30 Руйнівники міфів
13:20 Top Gear
15:10 Таємні знаки.
Згоріти заживо
16:10 Фантастичні
історії. Технології магії
17:10 Скарб.ua. Золото
степовиків
18:00 Жива історія.
Курорти
19:00 Шукачі. Дві смерті
княжни Тараканової
19:50 Таємні знаки.
Влада прокляття
20:40 Фантастичні
історії. Безсмертя
21:40 Жива історія.
Москва 80-х.
Олімпійський спецназ
22:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Шамани
та нафта

Телепрограма

Вишгород

4 лютого

2012 року

9

П’ЯТНИЦЯ 10 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

2+2
09:00 Підсумки дня
09:25 Д/ф «Олександр
Грін. Крим. Останні дні»
10:05 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 «Віра. Надія.
Любов»
12:10, 21:20 Діловий світ
12:25 «Надвечір’я»
12:55 Околиця
13:30 Біатлон. Кубок
світу. Спринт (чоловіки)
15:00, 18:20 Новини
15:55 Біатлон. Кубок
світу. Спринт (жінки)
17:25 Т/с «Ставка більша
за життя»
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:45 «Новорічний жарт»
з В. Данильцем та В.
Моїсеєнком
20:40 After Lіve
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:10 «Давай
одружимось»
11:05 Т/с «Костоправ»
13:05, 13:55 Т/с «Клон2»
14:45 Т/с «Світ Соні»
16:10 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені-3»
20:15 «Велика різниця
по-українському»
21:10 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
23:10 Х/ф «Плоть і кров»

06:15 Ділові факти
06:25, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:25 Т/с «Таємниці
слідства»
14:25 Т/с «Лють»
18:45 Факти. Вечір
20:25 Т/с «Лють»
22:25 Х/ф «Теорія
змови»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 В центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

05:55 «Документальний

07:30, 09:00, 19:00,
00:50 Репортер
детектив»
07:50 Очевидець
09:10, 22:55 Т/с
06:20 Х/ф «Скринька
«Бальзаківський вік, або
Марії Медичі»
Всі мужики сво...»
10:10 Здрастуйте, я
08:00 Х/ф «Інше
ваша мама
обличчя»
11:45 Т/с «Татусеві
10:05 Х/ф «Мій генерал» дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
18:15 «Вікна-Новини»
від Сонця»
13:50 М/с «Аладдін»
18:25 Х/ф «Королева
14:25 М/с «Пригоди
бензоколонки»
Джекі Чана»
14:45, 15:50 Teen Tіme
20:10 «Х-Фактор.
14:50 Т/с «Дрейк і
Революція. ГалаДжош»
15:55 Т/с «Кадети»
концерт»
17:55 Т/с «Вороніни»
22:00 «Вікна-Новини»
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Ластівчине
22:25 «Х-Фактор.
гніздо»
21:50 Україна чудес
Революція. Гала23:55 Т/с «Щоденники
концерт»
вампіра»

06:00 Програма передач
06:01, 21:40 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10,
00:35 «Бізнес-час»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:30 «Автопілотновини»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з
Анною Безулик»
18:15, 22:00 «Хроніка
тижня»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:25 «Фактор безпеки»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»

08:00 Соціальний
статус: ваше житло
08:55 Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13:55 80 островів
навколо світу
14:35 Шамварі:
територія диких тварин
15:15 Будь в курсі!
15:50 Мультфільми
16:00 Країна порад
17:50 Майстер
подорожей
18:55 Економічний пульс
20:00 Соціальний
статус: ваші права
21:30 Економічний пульс
21:35 Шалена зірка
Ірини Аллегрової

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
Подробицях»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «На край світу»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
14:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
15:20 Т/с «Судові
справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Т/с «Свати-3»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Байки Мітяя»
22:35 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 14:00 Т/с «Слід»
09:00, 22:10 Т/с
«Подружжя»
10:00, 20:15 Т/с «СОБР»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай говорять.
Гірка DolceVіta»
13:00, 19:20 Т/с «Катіна
любов»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
21:10 «Тільки один»

07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 «Жіночий
погляд». Лада Денс
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Х/ф «Мій дім —
моя фортеця»
19:25 Т/с «Кодекс
честі-5»
21:30 Х/ф «Той, хто
гасить світло»
23:15 Х/ф «Список
Шиндлера»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
10:55 «Право на захист»
12:15 «Модний вирок»
13:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20, 05:30 «Хочу
знати»
15:15 «Слід»
16:00 Т/с «Жуков»
17:05 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Дві зірки»
23:15
«Прожекторперісхілтон»
23:55 Х/ф «Вогні кубла»
02:50 Х/ф «Нікудишня»

07:05 Телепузики
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з
Лунтіком
09:00 Дикі та смішні
09:55 Домашній
ресторан
10:45 Т/с «Всі жінки —
відьми»
11:35 ТЕТ
12:25, 13:45 Бабуни &
дідуни
12:50 Твою маму!
14:15 Дом-2
15:10 Х/ф «Чоловік мрії»
17:00, 20:45 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
19:20 Одна за всіх
20:15 Дайош молодьож!
22:30 Т/с «Зайцев +1»
23:00 Т/с «Щоденники
Темного»

06:25 «Уроки тітоньки
Сови»
06:55 «Друга смуга»
07:00 Х/ф «Державний
кордон»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 23:30
«Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю-8»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Літєйний»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:45 Х/ф «Через Гобі та
Хінган»
19:30 Х/ф «Небезпечна
комбінація»
21:30 Х/ф «Рись»
00:00 Х/ф «Сталевий
кулак»

09:00, 21:00 «Час пік»
09:15 «Ударна сила.
Стратегія успіху»
10:25, 19:00 «Таємниці
світу з Анною Чапман»
11:15 Т/с «Мисливці за
старовиною»
12:55 Х/ф «Ланцюгова
реакція»
14:35 Т/с «Солдати-5»
16:20 «Цілком таємно.
Астрологи про вождів»
17:15 «Ударна сила.
Зоряна катапульта»
18:00 «Ударна
сила. Народжений
перемагати»
18:35 «Репортерські
історії»
20:20. 21:10 «Ульотне
відео по-російськи»
23:00 «На коня»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Шамани
та нафта
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Виживання
12:30 Руйнівники міфів
13:20 Top Gear
15:10 Теорія змови.
Енергетики
16:10 Фантастичні
історії. Родові прокляття
17:10 Віддані помсті
18:00 Жива історія.
Москва 80-х.
Олімпійський спецназ
19:00 Шукачі. Рокова
помилка Наполеона
19:50 Таємні знаки.
Сила думки
20:40 Х/ф «Король:
страшне пророцтво»
22:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Контакт

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

СУБОТА 11 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

2+2
06:20 Факти
06:55 Козирне життя
07:20 Х/ф «Месники»
09:05 Люди, коні,
кролики…і домашні
ролики
10:05 Квартирне
питання
11:00 ЄвроФуд-2012
11:55 Утриматись у
кріслі
12:55, 18:55 Спорт
13:00, 21:55 Наша Russіa
13:40 Стоп-10
14:40 Провокатор
15:40 Максимум в
Україні
16:40 Х/ф «Нічого
втрачати»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с
«Далекобійники-3»
22:55 Самозванці
23:55 Х/ф «Теорія
змови»

08:00 Шустер-Lіve
12:00 After Lіve
12:25 Біатлон.
Кубок світу. Гонка
переслідування
13:15 Наша пісня
13:55 Обережно,
модерн!
14:25 Біатлон.
Кубок світу. Гонка
переслідування (жінки)
15:20 Зелений коридор
15:30 «Зимовий жарт» з
групою «ЕКС-ББ»
15:55 У гостях у Д.
Гордона
16:50, 19:05 Ювілейний
вечір Андрія Демиденка
18:35 Золотий гусак
20:50 Зворотній зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:35 Міжнародний
легкоатлетичний турнір
«Зірки жердини»
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30 М/ф «Смурфи»
07:25 «Справжні
лікарі-2»
08:10 «Світське життя»
09:05 Квартирна
лотерея «Хто там?»
10:00, 10:25 М/ф «Тімон
і Пумба»
10:50 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
11:40 «Пекельна
кухня-2»
13:00 «Голос країни-2:
нова історія»
15:15 Х/ф «Доктор
Дуліттл-3»
16:55 «Велика різниця
по-українському»
17:45 Х/ф «Кохати поросійськи-2»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Дублерка»
23:30 «Зірки в опері»

08:30 Сильні світу сього
09:15, 23:05
Найкрасивіші острови
світу
10:20 Шалена зірка
Ірини Аллегрової
11:25 Х/ф «Дерсу Узала»
13:20 За сім морів
15:15 Щоденник для
батьків
15:40 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
16:45, 21:35 Нові пісні
про головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Карнавал долі
Ірини Муравйової
00:10 Х/ф «Темний
полудень»

05:35 «Велика політика з 06:00 Срібний апельсин
Євгенієм Кисельовим»
08:25 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»

07:00, 19:00 Події
07:15 Х/ф «Бетховен-4»

10:00 «Україно,
вставай!»

09:00 Х/ф «Папараца»

10:45 «Вирваний з
натовпу»
11:20 «Найрозумніший»

11:10, 00:45 Т/с
«Платина»

13:20 Х/ф «Іван Бровкін
на цілині»

13:10 Х/ф «Любов до

15:20 «Велика різниця»
16:30 «Пороблено в
Україні»

запитання»
15:10 Т/с «Дорожній

17:30 Т/с «Байки Мітяя»
20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Вечірній
квартал»
22:30 Х/ф «Фатальне

патруль-5»
17:00, 19:20 Х/ф «Чужі
мрії»

захоплення»
00:50 «Подробиці»

21:00 Х/ф «Любов Надії»

6.00, 7.00 СТН

2.00 Муз. програма

05:00 М/ф «Пригоди
капітана Врунгеля»
06:10 Х/ф «Вам і не
снилося»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11:40 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
12:40 Х/ф «Синьйор
Робінзон»
14:55 Х/ф «Маша і
море»
16:55 Х/ф «Кохання
Аврори»
19:00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
20:45 Х/ф «Осінній
вальс»
22:55 Х/ф «Інше
обличчя»

08:20, 19:15, 20:50
«Тема тижня»
Ріплі
08:30 «Світська кухня»
06:45 Х/ф «Інформатор!» 09:20, 15:20 «Інтелект.
ua»
08:45 Казки братів
10:15 «Здорові історії»
Гримм «Злодій і його
10:35 «Не перший
погляд»
вчитель»
11:20 «Трансмісія-тест»
10:00 Ревізор
12:15 «Хроніка тижня»
13:20 «Драйв»
11:05 Аферисти
14:15 «Історія успіху»
12:05 ТОП-100
14:25 «Гра долі»
16:20 «Арсенал»
13:15 Новий погляд
17:25 «Феєрія мандрів»
14:15 Кухня на двох
18:00, 00:00 «Час новин»
15:15 Дайош молодьож! 18:15 «Особливий
погляд»
16:25 Україна чудес
18:45, 23:00 «Київський
час»
17:30 Х/ф «Золотий
19:30, 20:05 «Час
компас»
інтерв’ю»
19:55 Х/ф «Аферисти Дік 21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
і Джейн розважаються» 22:00 «Машина часу»
22:25 «Майстер-клас із
21:50 Х/ф «Парубочий
Наталкою Фіцич»
вечір у Вегасі»
23:30 «Хроніка тижня»
23:55 Х/ф «Інформатор!» 23:55 «Огляд преси»

08:00 Сильний аргумент:
«Угон»
08:50, 16:00 «Кумедне
домашнє відео-2»
09:00 Мультфільми
10:20, 10:45, 11:05 М/с
«Бен-10: Інопланетна
сила»
11:30 Т/с «Навколо світу
за 80 днів»
12:20, 13:10 Т/с
«Пригоди Мерліна»
14:00, 14:35, 15:00,
15:35 Т/с «Два з
половиною чоловіки-6»
16:15, 17:10, 18:00,
18:50, 19:45, 20:40 Т/с
«Офіцери-2»
21:30, 22:35, 23:10
«Ульотне відео поросійськи»
22:00
«ПрожекторПерісХілтон»
23:20, «Спартак. Боги
арени»
00:20 Т/с «Теорія
брехні-2»

06:00, 08:00, 11:00,
14:00, 17:00 Сьогодні
06:45 «Академія краси»
07:20 «Готуємо»
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний двобій
10:00 Квартирне
питання
11:20 Своя гра
12:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
14:20 Слідство вели....
15:20 Очна ставка
16:20 Огляд.
Надзвичайна подія
17:25 Професія —
репортер
17:55 «Програма
максимум.
Розслідування, які
стосуються кожного»
19:00 «Російські
сенсації»
19:55 Ти не повіриш!
20:55 Х/ф «Союз
нерушимий»
22:50 Т/с «Час Волкова»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 «Генії та лиходії»
06:35 Х/ф «Заметіль»
08:00 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:15 «Смак»
10:50 «Олексій Мішин.
Поміж зірок»
12:15 Середовище
проживання. «Ціна
краси»
13:10 «Єралаш»
13:25 «Маленькі гіганти
великого кіно»
14:25 Х/ф «Осінні квіти»
18:15 «В чорній-чорній
кімнаті...»
19:25 «Мульт
особистості»
19:55, 21:25 «Кубок
професіоналів»
21:00 «Час»
22:35 «Перший клас»

05:50 «Уроки тітоньки

06:00 Дізнайся — як
06:15, 12:30 ТЕТ
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30, 15:00 Єралаш
10:05, 15:45 Одна за всіх
10:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
11:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:20 Х/ф «Смачна
штучка»
16:40 Дайош молодьож!
17:10, 21:35 Т/с «Універ»
19:00 Х/ф «Добриня
Никитич та Змій
Горинич»
20:10 Дайош молодьож!
20:40 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:30 Валєра TV
23:00 Х/ф «Прокляття-2»
00:50 До світанку

06:00, 07:00 Тест на
виживання. Північні ліси
08:00, 09:00 За мить до
катастрофи
10:00, 11:00, 12:00
Руйнівники міфів
13:00, 14:00, 15:00 Top
Gear
16:00 Таємні знаки.
Магія чисел
16:50 Таємні знаки.
Паралельні світи
17:40 Таємні
знаки. Прибульці.
Неоголошений візит
18:30 Фантастичні
історії. Святі та демони
19:30 Фантастичні
історії. Телепатія
20:30 Фантастичні
історії. Паралельні світи:
посланці
21:20, 23:00 Х/ф
«Король: страшне
пророцтво»
00:30 Іграшки для
дорослих

6.30 Столиця
7.25, 16.55 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі
господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 13.25, 14.30,
16.20, 0.00, 5.00
Мультляндія
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
19.35 Х/ф «Біля тихої
пристані»
21.00, 23.30 СТН.
Тижневик
21.30 Х/ф «ЛедіЛ»

06:00 Неймовірні історії

Сови»
06:20 «Легенди
бандитської Одеси»
06:45 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:05 Х/ф «Гра всерйоз»
11:30 «Речовий доказ».
Злодійка в законі
12:00 «Головний свідок»
12:55 Х/ф «Рись»
15:00 Т/с «Захист
Красіна-3»
18:00 Т/с «Таємниці
слідства-4»
21:55 «Чемпіонат
Європи з міні-футболу».
Фінал
00:00 Х/ф «Багряні
ріки-2»
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09:05 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Смішний і ще
смішніший
11:00 Кумири і
кумирчики
11:25 Атака магії.
Мистецтво за брамою
11:50 Караоке для
дорослих
12:30 Ближче до народу
13:35 Шеф-кухар країни
14:25 Біатлон. Кубок
світу. Змішана естафета
15:20 Х/ф «Доля
людини»
17:00 Маю честь
запросити
17:45 «Щасливі долоні»
20:40 Головний
аргумент
22:00 Фольк-musіc:
народні пісні про
кохання

06:00 Х/ф «Десяте
королівство»
07:00 Х/ф «Десяте
королівство–2»
08:30 Маріччин кінозал.
Мультфільм
09:05 Лотерея «ЛотоЗабава»
10:00, 10:25 М/с «Тімон
і Пумба»
10:50 «Дикі і смішні»
11:15 «Хованки»
12:10 «Я так живу»
12:35 «Шість кадрів»
12:55 Х/ф «Молодята–1»
14:40 Х/ф «А мама –
краща!»
16:05 Х/ф «Дублерка»
19:30, 23:50 «ТСНтиждень»
20:15 «Голос країни–2:
Нова історія»
22:25 Т/с «Інтерни–2»
22:50 «Світське життя»
00:40 Х/ф «Правда на
вибір–2»

05:25 Факти

08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:35 Мультфільми
09:00 Найкрасивіші
острови світу
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:40 Карнавал долі
Ірини Муравйової
11:45 Х/ф «Дерсу Узала»
13:40 За сім морів
14:15 Мультфільми
14:40, 18:50 Цивілізація
Incognіta
14:50 Ф-стиль
16:00 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
21:05 Х/ф «Свято
кохання»
23:15 Світські хроніки

06:55 «Найрозумніший»
08:30 «Формула любові»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
11:15 Т/с «Свати»
14:15 Т/с «Свати–2»
16:55 Т/с «Свати–3»
18:00 Х/ф «Сліпе щастя»
20:00 «Подробиці
тижня»
21:00 Х/ф «Сліпе щастя»
23:00 «Музична Премія
«ЮНА». Церемонія
нагородження
00:55 Х/ф «Ідеальний
незнайомець»
03:30 Д/ф «Ігор
Кирилов. Посмішку
ширше, ти в ефірі!»

06:00 Срібний апельсин

05:45 Квартирне
питання
06:25 Анекдоти поукраїнськи
06:45 ЄвроФуд-2012
07:35 Т/с
«Далекобійники–3»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Х/ф «Кенгуру
Джек»
14:15 Х/ф «Нічого
втрачати»
16:15 Х/ф «Обладунки»
18:05 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Володар
перснів: Дві вежі»
23:15 Х/ф «Пастка»

07:00 Події
07:20 Х/ф «Бетховен–5»
09:15 Прем’єра!
Ласкаво просимо
10:15 Т/с «Платина»
11:15 Х/ф «Чужі мрії»
15:00 «Жити будете!»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль–6»
18:00, 19:30 Т/с
«Ментовські війни–6»
19:00 Події тижня
22:15 Х/ф «Сорок»
00:00 Х/ф «Любов Надії»
03:15 Т/с «Платина»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03

Центр «Кано» при Благодійному фонді святої Ольги (м. Вишгород) надає послуги: гувернанток, репетиторів, нянь, домробітниць,
сиділок, кухарів, помічників по господарству. Послуги можуть надаватись як постійно,
так і одноразово.
Тел: (04596) 5-24-25, (093)626-50-64

КПЖ і КГ потрібен робітник
з комплексного прибирання — оклад —
1 600 грн + нефіксована доплата.
По довідки звертатися до відділу кадрів
за адресою: м. Вишгород, вул.
Ю. Кургузова, 9-а, тел: (04596)54-8-85
Загублений студентський квиток на ім’я Ольги
Андріївни ПАПОНОВОЇ, виданий Національним
університетом харчових технологій, вважати
недійсним.
2 лютого відзначає день народження — 95 років
Марина Єгорівна КОМЛЄВА!
Твій ювілей — то мудрості пора.
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі —
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові.
Родина Одинокіних, Шпаків
2 лютого відзначає своє
95-річчя
Марина Єгорівна КОМЛЄВА!
Щиро ВІТАЄМО
з ювілеєм рідну матусю
та бабусю!
Тебе, рідненька,
раді ми вітати
І в будні, і в святкові дні,
Бо ти ж у нас одна-єдина
І кращої немає на землі.
Живи, шановна, довго-довго
І не лічи свої роки,
Хай щастя, радість і здоров’я
Тобі всміхаються завжди!
Донька, онук, правнуки

6.00, 7.00, 23.10 СТН.
Тижневик
7.30 В гостях у Д.
Гордона
9.10, 15.55, 2.00, 5.00
Мультляндія
9.45 Корисна розмова
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз.
програма
12.55 Блага звістка
13.30 Актуально —
насущно
16.15 Х/ф «Леді Л»
18.15 Українська мрія
М. Поплавського
18.55, 0.40 Х/ф
«Дорослий син»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Х/ф «Вперед,
хлоп’ята!»
23.40 Громадська
приймальні

07:00 Х/ф «Баламут»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:10 «Неймовірні історії
кохання»
11:10 «Караоке на
Майдані»
12:10 Х/ф «Осінній
вальс»
14:40 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і
Лікаря Ватсона»
17:55 «Паралельний
світ»
18:55 «Битва
екстрасенсів»
21:00 Х/ф «Була тобі
кохана»
01:10 «Неймовірні історії
кохання»
02:05 Х/ф «Скринька
Марії Медічі»

06:05 Неймовірні історії
Ріплі
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте в лікаря
08:25 Дайош молодьож!
09:00 М/ф «Скубі-Ду!
Пірати на борту!»
10:45 Світлі голови
11:55 Парад порад
13:05 Шоуманія
14:00 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
15:55 Х/ф «Золотий
компас»
18:10 Х/ф «Аферисти Дік
і Джейн розважаються»
20:05 Х/ф «Година пік»
22:05 Х/ф «Чоловік за
викликом–2»
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф «Парубочий
вечір у Вегасі»

06:00 Програма передач
06:40 «Технопарк»
07:10 «Тема тижня»
07:20 «Клуб 700»
08:15 «Історія успіху»
08:30 «Своїми очима»
10:15 «Майстер-клас із
Наталкою Фіцич»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:15 «Світська кухня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
18:45 «Київський час»
19:30 «Велика політика»
21:00 «Час: підсумки»
22:25 «Хроніка тижня»
23:20 «Бізнес-час»
23:55 «Огляд преси»

08:00 «Угон»
08:25 «Кумедне
домашнє відео–2»
09:00
«ПрожекторПерісХілтон»
09:35 Мультфільми
10:20 М/с «Бен-10:
Інопланетна сила»
11:30 Т/с «Навколо світу
за 80 днів»
12:20 Т/с «Пригоди
Мерліна»
14:00 Т/с «Два з
половиною чоловіки–6»
16:00 «Кумедне
домашнє відео–2»
16:30 Т/с «Амазонки»
18:50 Т/с «Офіцери–2»
21:30 «Comedy club»
22:45 «Ульотне відео поросійськи»
23:20 Т/с «Спартак. Боги
арени»
00:20 Т/с «Спартак. Боги
арени»

06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 «Перша
передача»
08:55 «Розлучення поросійськи»
10:00 Дачна відповідь
11:20 Своя гра
12:10, 01:30 Т/с
«Повернення Мухтара»
14:20 Слідство вели....
15:20 І знову
здрастуйте!
16:20 Огляд.
Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень.
17:00 «Сьогодні.
Підсумкова программа»
18:00 Щиросерде
зізнання.
18:50 «Центральне
телебачення»
19:55 «Таємний шоубізнес»
21:00 «НТВшники».
Арена гострих дискусій.
22:05 Х/ф «Злодії і повії»

06:10 «Генії та лиходії»
06:35 Х/ф «Здається
квартира з дитиною»
07:55 «Смак»
08:30 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Єралаш»
12:35 Х/ф «Пірати ХХ
століття»
14:10 «Народна марка»
у Кремлі
15:15 Т/с «Мисливці за
діамантами»
19:10 «Хвилина слави.
Мрії здійснюються!»
21:00 «Час»
22:00 «Громадянин
Гордон»
23:10 «Yesterday lіve»
00:20 Х/ф «Осінній
марафон»

06:00 «Уроки тітоньки
Сови»
06:30 Х/ф «Небезпечна
комбінація»
08:30 Т/с «Захист
Красіна–3»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Сталін.
Прощання з Титаном
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Д/с «Православні
святі»
14:00 «Бушидо».
Найкращі бої
Г.Олбрайта
15:00 Т/с «Таємниці
слідства–4»
19:00 Х/ф «Підривник»
21:00 Х/ф «Останній
легіон»
23:10 Х/ф «Зграя»
01:10 Х/ф «Сталевий
кулак»
03:00 «Речовий доказ»

06:15 ТЕТ
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30 Х/ф «Смачна
штучка»
11:10 Єралаш
11:40 Одна за всіх
12:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:35, 20:10 Дайош
молодьож!
15:05, 21:10 Т/с «Універ»
16:55 Х/ф «Добриня
Никитич та Змій
Горинич»
18:05 Х/ф «Принцеса
спецій»
19:45 Валєра TV
20:40 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:30 Х/ф «Небо. Літак.
Дівчина»

07:00 Тест на
виживання. Північні ліси
09:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники міфів
13:00 Top Gear
16:00 Шукачі. Країна
щастя
16:50 Шукачі. Рокова
помилка Наполеона
17:40 Шукачі. Підземне
царство Залізного
канцлера
18:30 Скарб.ua. Скарби
Тамплієрів: Україна
19:30 Теорія змови.
Фармацевти
20:30 Таємні знаки.
Допомога з того світу
21:20 Таємні знаки.
Цілюще диво
22:10 Таємні знаки.
Сила думки
23:00 Мікеланджело
00:00 Мікеланджело

ПОСМІХНІТЬСЯ
Оголошення в метро: «Шановні пасажири! Поїзд далі
не їде: прохання підштовхнути вагони»
***
– Хочу як маленька дівчинка залізти під стіл, обійняти
себе за коліна і плакати ... Плакати ...
– Дімон, що сталося ?
– Дружина машину розбила!
***
У більшості випадків причиною поганої керованості
автомобіля взимку є не лід, а те, у що він був доданий.
1-й тур — 29 лютого — 7 березня 2012 року:
Паломницькі тури до Ізраїлю — Святої Землі
(Єрусалим, Віфлеєм, Назарет, Тель-Авів…
Храм Гробу Господнього,
церкви, мечеті, синагоги…
відпочинок на Мертвому та Червоному морях)
По довідки звертайтесь:
м. Вишгород, просп. Т. Шевченка, 7-а, приміщ. 122,
БФ святої Ольги.
Тел: (044) 579-24-44, (04596) 5-24-25,
(098) 410-51-57, (093) 626-50-64
Світлані Михайлівні СОБОЛЄВІЙ
Дорога матусю!
Все, до чого ти торкаєшся, оживає,
все, що робиш, — талановито!
Ти — як симфонія!
Все в тобі гармонійно і співзвучно
наймпотаємнішим струнам
наших душ.
Спасибі тобі, рідна!
Бажаємо здоров'я і щастя!
З любов’ю Костя, Аня, Юра і Олексій
Дорога Світлано Михайлівно!
Від усієї душі вітаємо Вас з Ювілеєм!
Бажаємо Вам здоров'я і довгих років життя!
З вдячністю згадуємо Ваші уроки англійської мови, Вашу
строгість і справедливість, Вашу доброту і розуміння!
Як добре, що саме Ви вчили нас англійської мови.
В житті ці знання нам дуже стали в нагоді!
Будьте щасливі!
З повагою
випускники Вишгородської ЗОШ № 1

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Погріб (цегла), шир. 1,40, дов. 2,10. Кооператив «Весна».
Тел: (097) 433-06-45

Новий котел. Вугілля, дрова, газ парапетний «Берізка В».
Дешево. Тел: (099) 602-66-20
Ділянку під забудову, 8 сот., Хотянівка.
Тел: (066) 44-22-111, (066) 210-56-98
Погріб. Кооператив «Осінь». Терміново!
Тел: (099) 326-91-40
ІНШЕ

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
Встановлення дерев’яних Юридичні послуги,
дверей, МДФ,
будь-які правові
гіпсокартон, лінолеум.
питання.
Адвокат.
Тел: (067) 889-21-26,
(050) 277-07-17
Тел: (067) 184-18-55

Ремонт дач, квартир.
Усі внутрішні роботи.
Тел: (098) 924-38-48

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Сіамська кішка чекає на сіамця.
Тел: (096) 12-71-997, (096) 127-19-87, 5-16-78

Ремонт, встановлення/перетяжка Сантехнічні, зварювальні роботи,
дверей, безпіщанка, відкоси,
електрика, лінолеум, вагонка.
шпалери. Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40

Компанії «Гротто Груп» на постійну роботу
(за трудовою книжкою) потрібен:
— водій категорії С. Оплата 3 000 грн/міс.
Дзвоніть за тел: (093) 751-14-17
Робота в м. Вишгороді, вул. Київська, 10

Вишгород
Тітка Юзефа

Спогади Теофілії КОТВИЦЬКОЇ
записала Марина КОЧЕЛІСОВА

ФОТО — родинний архів п. Теофілії

В

она — не герой, не дисидент, не
учасниця руху опору. Вона — звичайна жінка з незвичним ім’ям,
що означає «Божа дитина». Та життя цієї
досі гарної, попри її 82 роки, жінки — таки
подвиг.
БОЖА ДИТИНА
Народилася Теофілія 28 вересня 1929
року на станції Рихальськ Ємільчинського району Житомирської області у польській родині Павла й Михайлини Котвицьких — сьомою
дитиною (у сім’ї вже було четверо хлопців і
двоє дівчат).
Батька Тофіля (так її звали у дитинстві)
не пам’ятає — помер, коли була ще малою.
А щойно виповнилося сім років — втратила й
маму. Старший брат уже був одружений, шістьох сиріт порозбирали родичі.
Тофілю пригріла рідна батькова сестра
Юзефа. Із семи років дівчинка жила у селі
Абрамок Новоград-Волинського району. Там
ходила до початкової школи. Закінчила чотири класи — далі освіта була вже на городі, у
стайні, на полі й пасовищі (із 14 років пасла
колгоспних телят).
АРЕШТ
Заміж вийшла рано, не було і 18-ти. У неповних 19 народила дочку Доміцелю. Тішилася дитям недовго — місяців п’ять. Спочатку
арештували чоловіка — за компанію з дядьком і тіткою, потім прийшли по молоду жіночку
з немовлям.
Завезли обох до Новоград-Волинського.
О першій ночі викликали на допит. Дитя залишалося у камері. Коли мама повернулася,
донечки вже не було. Як не плакала, як не кричала, ніхто не сказав — куди забрали.
НА СИБІР
Докричалася, що повезли її до Житомира
— у в’язницю. Після місяця нічних допитів й
суду відправили на Сибір, у вагоні для худоби.
Суд призначив 10 років у таборах, а за що
— Теофілія Павлівна не знає й дотепер. Звинувачували, начебто, тітку, що годувала вояків
УПА у 1945 році. Було те чи ні — молода жінка
не знала, бо на власні очі того не бачила, і тітка нічого ніколи не казала.
Потяг ішов довго — кілька діб. Люди мерзли у неутеплених вагонах — жінки і чоловіки
нарізно. «Годували» двічі на день сухарями
й водою, раз на тиждень давали цукор. Жінки робили з сухарів і води «тюрю», бо гризти
було вже несила — вилиці судомило.
Дірка у кутку правила за туалет. Спали тут
же поряд, на промерзлих дошках підлоги. Дівчата тулилися купками, щоб зігрітися — підстеляли одяг однієї, одягом іншої вкривалися.
НА ЄНІСЕЇ
На Єнісеї людей завантажили на баржу і
відправили на 523-тє будівництво до Красноярського краю. На баржі у трюмі, вщерть переповненому, була сама Житомирщина. Там
Теофілія познайомилася із землячками, далі
трималися одна одної.
Вивантажили засуджених із баржі прямо
у болото. По болоту добрели на горбочок,
розпалили багаття і спали під відкритим небом. Навкруги — охорона: із собаками та на
вишках.
За тиждень-два ув’язнені чоловіки побудували бараки. На здоровезний барак — одна
маленька «буржуйка». Холодно було так, що
коси примерзали до стіни.
Красноярський край — простори, краса
невимовна. Та милуватися не було коли —
працювали цілий світловий день, від темна до
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«За що?»
темна.
Розвантажували важелезні чавунні «чушки», які підняти несила — в очах темніло. А
дівчата передавали їх ланцюжком із барж на
берег. Вивантажували й деревину. Ловили
«сплав» на Єнісеї у будь-яку погоду: чи вітер,
чи мороз — на роботу.
Тут уже була не лише вся Україна, а, здавалося, половина радянської імперії. Тофілі
пощастило — відбувала покарання не з кримінальним елементом, а з «політичними». Та
політікою серед загнаної на каторжний безкоштовний труд молоді і не пахло.
Напівдіти, що росли під час війни, відірвані від шкільної парти, не розуміли, за що
були покарані, за що опинилися в нелюдських
умовах. Так, одна з них — Надя, 1926-го року
народження, родом із сусідньої Карпилівки,
була засуджена (так само, як і її брат) на 25
років + 5 років позбавлення прав. Якщо перекласти людською мовою, — вірна смерть.
ПНЕВМОНІЯ
Тофіля була найслабшою з дівчат. Води
поп’є з Єнісею — запалення легенів. «Захопила» й малярію: лікували в ізоляторі — там
трохи відігрілася. Вийшла на роботу — знову
запалення легенів. Дівчата принесли до бараку на руках, а в неї температура була така, аж
в очах усе червоним здавалося.
Два місяці провела у медсанчастині. Спасибі лікарю-латишу й медсестрі (обидва з
ув’язнених) — витягли з того світу!
На будівництві зустріла ще одну подругу
— Люду з Черкащини. Загнану окупантами до
Німеччини дівчину, яка патріотично повернулася додому, в Україну, зустріли, як зрадницю, і заслали в глушину.
ВІЧНА МЕРЗЛОТА
За два роки 523-тє будівництво закрили,
ув’язнених розформували. Старших чоловіків
відправили у Красноярськ. А молодших та жінок — у Норильськ.
Чоловіків поставили на каторжну роботу в
рудниках. А жінки працювали всюди, де треба. Років зо два-три копали котловани під будівництво, а потім були на загальних роботах
по місту.
Землю довбали кирками — бо мерзла.
Жили у зоні, в бараках – у кожному по 100
осіб. Годували в’язнів уранці і ввечері — супом-рататуєм, в якому крупинка за крупинкою ганялася з дубинкою, пайка хліба на день
складала в середньому 200 г, на додачу шматочок цукру. (По звільненні вже були й цибуля, морква, буряки й картопля — щоправда,
сушені.)
Милися раз на місяць. «Лазня» — такий
самий холодний барак, вода швидко ставала
літньою. Окрім холоду, дошкуляла темрява —
півроку, з жовтня до квітня, довга ніч; а потім
— такий же довгий день. Тож і робота була незалежно від часу доби.
РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК
Усіх 10 років Теофілія не відсиділа — 24
грудня 1954-го ввечері, годині о шостій, коли
збиралися на роботу, викликали її до медсанчастини. Молодий військовий почав розпитувати, як сюди потрапила, де рідні. Теофілія
почала розповідати й заплакала. А він приголомшив: «Вас реабілітовано».
Зайшла бригадир — і отримала суворий
наказ: «Теофілію завтра ж звільнити!».
Отак і вийшла репресована Теофілія Котвицька на волю — 25 грудня 1954 року, якраз
на католицьке Різдво. Поселилася у знайомої, яку звільнили раніше. Працювала на ДОЦ
(деревообробний цех) – вантажником. Потім
познайомилася із своїм майбутнім чоловіком,
українцем Анатолієм.
СІМ’Я
Він родом із Київщини (с. Путрівка Васильківського району). Теж із багатодітної
родини: дві сестри і чотири брати. Теж потрапив на заслання, не знаючи — за що. Мав ту ж
саму статтю 58.10 і такий самий термін, як у
Теофілії. Так само його реабілітували по шести роках каторжних робіт у Норильську.
(Перший чоловік Теофілії вже був удома,
на Житомирщині. Гадав, що дружина пропала
на засланні, одружився вдруге. Родичі написали Теофілії, що її дитя померло у НовоградВолинському сиротинці. Тож із Анатолієм почала нове життя.)
Чоловік закінчив вечірню школу і курси
механіків. Вона не вчилася, бо у родині було
вже троє дітей.
У 1963-му захворіла старша донька — лікарі порадили змінити клімат. Подалися спершу на Житомирщину, до родичів Теофілії.
105 РОКІВ НА ДВОХ
Із вересня 1964-го вони у Вишгороді: спочатку — на квартирі, потім — у вагончику, піз-
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Тато й мама у парадних капелюхах, дочка із святковим бантом, син у матроській
шапочці. І поруч — Люда, в якої Теофілія й Анатолій познайомилися (подруга цієї родини на все життя)

ніше — у двокімнатній квартирі.
Весь вік трудилися — на роботі (чоловік
— механіком, а дружина — компресорником
холодильних установок) і вдома, ще й на дачі
(манюсінька ділянка — ілюзія власної землі,
до якої так тягне сільську людину, де б вона
не жила).
На двох мають 105 років загального трудового стажу: Анатолій Володимирович — 46,
а Теофілія Павлівна — 61 рік (про її материнський стаж годі й говорити, що це таке — зрозуміти може тільки багатодітна мати).
ДУМИ МОЇ…
Помер Анатолій Володимирович у 2005
році. Та Теофілія не сама — біля неї нині дві
дочки й син та четверо онуків. Бог дає трохи
сил на домашню й дачну роботу.
У довгі зимові вечори її оточують спогади
й думки.
Про донечку Доміцелю. Таке ж утішне
було дитя. Здорове, розумне, гарне. Давало
мамі й поспати, і зробити, що треба, вдома й
на городі. Для молоденької жінки, що не знала ляльок і розваг у дитинстві, донечка стала
найбільшою розрадою у житті.
Теофілія й дотепер молиться за неї, не
хоче вірити, що дитинки вже немає. Молиться
польською, хоча рідної мови не знає: тітка не
дозволяла розмовляти, казала, що під вікнами ходять «активісти». Молиться й плаче, бо
фізично відчуває, як ручки немовляти обнімають її за шию…
Про війну. Поряд із поляками жили українці, німці, євреї, цигани…
У 1942-му за те, що партизани вбили німецького офіцера, спалили ціле село — Майданок: загнали цілими родинами у клуню й
підпалили, а хто вибігав із вогню — поліцаї із
місцевих стріляли.
Була там її старша сестра Ельжбета із чоловіком і дітьми. Отямилася на згарищі, почула, що чиєсь дитя пищить — і виповзла разом
із ним на дорогу.
Їх знайшли люди, переповіли родичам.
Довго загоювала Єльжбета рани, та так і залишилася інвалідом.
Тітчина хата за селом врятувала родину
від Голодомору 1933-го. Та вона ж стала і горем під час війни.
У ковельських і житомирських лісах тоді
кого тільки не було — навіть китайці зустрічалися… Всі називали себе «партизанами» і всі
хотіли їсти.
Хтось привозив із собою харчі та змушував господарів готувати, а хтось забирав усе,
що було у хаті й коморі (харчі, збіжжя, навіть
білизну — і спробуй не віддай!).

Теофілія пам’ятає, як зерно закопували у
землю. Як забирали молодь до Німеччини (її
родичі записали роком менше). Як у тітчиній
хаті переховувалися одну ніч партизани самого Сидора Ковпака.
Про повстання в’язнів у Норильську. Із табору в табір на крилах тоді летіла звістка про
це. Охорона подвоїла пильність. Чоловікам
майже не давали спати; жінок — за ніч разів зо
три піднімали, виводили з бараків, шикували
й перераховували.
Порт Дудинка — під охороною, на роботу
водили в оточенні лютих собак (вона й досі
собак дуже боїться) — не втечеш. Та один усе
ж втік, його спіймали і стратили при всіх.
Про рідню. Дядько Теофілії помер на засланні, а тітка Юзефа повернулася додому і
навіть діждалася, коли до їхнього села провели електрику. Один брат загинув на фронті.
Другого забрали німці — та й по ньому (дотепер ніхто не знає, де він). Двоє працювали й
жили у Рихальську, та обидва вже у кращому
із світів. Так само, як і старші сестри.
Про людей. Теофілія ніколи не ділила людей за національністю. Пам’ятає, як сусідканімкеня Берта (нащадок катерининських колоністів) врятувала їхню родину. Як німецький
офіцер через перекладача говорив: «За що
нас сюди пригнали? Мені сюди не треба. У
мене все є вдома». Як друг її чоловіка, росіянин Володимир Третьяков (родич засновника Третьяковської галереї у Москві) — вже на
поселенні захищав і підгодовував дисидентів,
а серед них і Чорновола й Лук’яненка — націоналістів у радянських таборах сприймали
далеко не всі. (Кадровий військовий, майор і
орденоносець Третьяков був репресований
за фронтовий анекдот. Звання й нагороди
повернули лише у часи перебудови, та вони
йому були вже не потрібні.)
ЗА ЩО?
Згадує Теофілія Павлівна — і течуть сльози. Почула якось від одного із «колишніх», що
працював із зеками: мовляв, із таборів виходили з повними кишенями грошви. Жінка
зажурливо хитає головою: жодна з жінок, які
були навколо неї, не отримали нічого — ні за
надлюдську роботу у нелюдських умовах, ні
якихось компенсацій по реабілітації.
Та й якими компенсаціями повернеш
здоров’я, сили, зганьблену віру в світлі ідеали? Так, в останні роки СРСР пенсіонерові жити було легше, ніж зараз. Але Теофілія
— ЗА незалежну Україну й нізащо не хотіла б
повернутися у минуле, в свою молодість, знівечену невідомо за що (на довідці про реабілітацію навіть статтю не зазначено).

Норильськ, травень 1953. Прибирали вулиці від снігу репресовані. Будували місто теж вони (аж до начальника будівництва включно)
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Календар

Цей день в історії
4 лютого — Всесвітній день
боротьби проти раку
1824 — винахідник і бізнесмен
Гудрич представив публіці гумові калоші
1941 — Рой Планкетт отримав
патент на виготовлення тетрафторетіленового полімеру — тефлону
2004 — запущений Facebook
Іменини: Гаврило, Георгій,
Йосип, Яків, Емануїл
5 лютого
1861 — Коулмен Селлерс запатентував кінематоскоп
1919 — перша в Європі регулярна авіалінія зв’язала Берлін і
Веймар
1928 — штучно синтезований
вітамін D
2009 — сомалійські пірати
звільнили українське судно «Фаїна»
Іменини: Володимир, Серафим, Федір, Геннадій
6 лютого — Міжнародний
день бармена
1957 — Дадлі Аллен Бак представив кріотрон — надпровідниковий перемикач
1945 — створена Всесвітня
федерація профспілок
Іменини: Герасим, Діонісій,
Микола, Тимофій
7 лютого — Всесвітній день
безпечного Інтернету
1889 — Герман Голлер запатентував першу електричну обчислювальну машину
1906 — сигнал SOS вперше був
запропонований як міжнародний
сигнал про допомогу
Іменини:
Євген,
Дмитро,
Марк, Мойсей
8 лютого — День юного героя-антифашиста
1910 — у США заснована організація бойскаутів
1924 — у США уперше
для
страти
злочинця
застосовано
отруйний
газ
1994 — Україна підписала рамковий документ програми НАТО
«Партнерство заради миру»
1929 — Микола Камов називав
винайдений ним апарат новим
словом «вертоліт»
Іменини: Гаврило, Давид, Петро, Семен
9 лютого — Міжнародний
день стоматолога
1960 — на Голлівудській алеї
слави закладена перша зірка,
що належить Джоан Вудвард
1895 — день народження волейболу
1948 — у Токіо заснований
Всесвітній центр айкідо «Айкікай»
Іменини: Анна, Катерина,
Світлана, Євгенія
10 лютого
1995 — підписано меморандум
про збереження миру і стабільності у державах СНД
1996 — розпочався перший
шаховий
матч
між
суперкомп’ютером IBM Deep
Blue і Гаррі Каспаровим (з рахунком 4:2 переміг Каспаров)
2009 — на орбіті Землі вперше за всю історію космонавтики
відбулося зіткнення непошкоджених штучних супутників Космос-2251 й Iridium-33
Іменини: Варфоломій, Ісаак,
Гнат, Єфрем, Феодосій

Свічка-«громовиця»

Християнство

2

Вишгород

лютого — за григоріанським
календарем, а 15 лютого — за
юліанським християни відзначають Стрітення Господнє — одне із
дванадцяти найбільших церковних
свят. У цей день віруючі зазвичай відвідують церкву, щоб послухати Слово
Боже та освятити свічку-«громовицю».
За Біблійною розповіддю, коли минуло 40 днів від народження Ісуса, Марія та
Йосип принесли немовля до храму. Назустріч Пресвятій Родині вийшов праведний Симеон, який чекав цієї хвилини все
життя. «Тепер я можу спокійно помирати,
— сказав старенький Симеон, узявши Ісуса на руки, — бо мої очі бачили Спасителя Світу.»
Ісус Христос став істинним світлом
для людей. Після урочистої служби священик освячує свічки та благословляє

присутніх.
За народними віруваннями,
свічки-«громовиці»
мають велику силу: при
стихійних лихах, громі та
блискавці їх запалюють та
щиро моляться, а ще тримають над важко хворими.
Прикрашають свічки густою
зеленню, миртом, живими
квітами з вазонів, які зацвіли
напередодні, аспарагусом.
Та найбільшу силу Стрітенська свічка має запаленою, коли перед нею моляться.
Після Стрітення починається Великий Піст, який триває аж до
Великодня. Це — час для того, щоб ми
могли подумати над своїм життям, щоб із

допомогою ревної молитви і посту побороли в собі усяке зло, заздрість, корисливість, а також попросили вибачення у рідних за образи і щиро покаялись.

Тримай міцніше прихмливу Музу!

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

З

автра, 5 лютого, виповнюється 54 роки нашому постійному авторові, поету
від Бога — Віктору Кучеруку. Почав він вирішувати ще у сьомому
класі. Бориспільська «районка»
чи не щономера радувала читачів творами юного автора.
Віктор надсилав до газети вірші
з армії. Писав й у Вишгороді, де
батьки отримали квартиру, а Віктор
працював у «Гідромонтажі» — зварником. У Вишгороді зустрів своє
перше кохання — Олю зі Львова.
Молода родина 12 років прожила
у Литві, куди Віктора відрядили по
роботі. У Литві народилися їхні син
і донька.
До Вишгорода повернулися у
1995-му. Місце роботи Віктор не
міняв, так само. як і теми віршів —
справжній поет пише про все.
Вітаємо Віктора Анатолійовича з
днем народження і зичимо міцно
тримати примхливу Музу в обіймах!
А нашим читачам — і надалі насолоджуватись його творчістю. Ось
дещо із останніх творів Віктора Кучерука.
***
Невже не відчуваєте між рим
Мажору чи мінору ноти в творі?
Буваю я веселим і сумним,
Умію бути ніжним і суворим.
Здаюся друзям надто говірким,
А недругам –
на нелюдима схожим…
Я можу всім здаватися будь-ким,
Байдужим уявитися не можу.
(15.12.11)
***
ШАРУДИТЬ СНІЖИНКАМИ ЗИМА...
Н. К.
Шарудить сніжинками зима
Уночі й потріскує морозом.
Відчуваю нині, що дарма
До цих пір не вірив у прогнози.
Не сніжок, а міжпланетний пил
За віконням піниться й клекоче.
Докладаю максимум зусиль,
Та заплющить не вдається очі.
Споглядаю сумно сивизну
Хмурої, як сутінь, заметілі.
Я ніяк узимку не засну,
А весною – спати не хотілось.
Шарудить сніжинками зима
Уночі потріскує морозом.

Ти сидиш, напевно, теж сама,
У весну закохана до дрожу?..
(26.12.11)
***
БІЛЯ ЯЛИНКИ
Приваблює наївних диваків
Із року в рік залюблена картинка:
Опівночі сіяє від вогнів
Прикрашена гірляндами ялинка.
Тече від неї світло в темну вись
І освітляє невідомі далі,
Куди думками прагнем дотягтись,
Крізь радощі сьогоднішні й печалі.
Сховатись там од нудності сльоти
Густої, наче смуток, не уявно,
А через рік і знов сюди прийти
У ніч морозну, сніжну та забавну…
Коли у зблисках і димах петард
Покірно заховається ялинка,
Під стовбуром маскую,
наче скарб,
Комусь із вас
духмяну мандаринку.
(31.12.11)
***
НЕВИПРАВНІ
О.Т.
Лиш романтикам сивим властиво
Від початку життя до кінця
Сподіватися щиро на диво,
Коли сум обгортає серця.
Часу нам залишилося обмаль,
Усвідомлюємо наяву,
Тож у мріях лишаємо обміль,
Щоби бути завжди на плаву.
Хоч попутної хвилі не видно,
Щоб відчалити од берегів,
Нам чекання її не набридне
До смеркання безжалісних днів.
Обминає нас щастя примхливе
У байдужості вічно сліпій,
А ми віримо вперто у диво
Незбагненною силою мрій!
(01.01.12)
***
ІРОНІЧНІ РЯДКИ
Допоки майбутнє в уяві
Моїй неспокійно бринить,
За крок до пошани та слави
Присяду спочити на мить.
Не в бронзу, а спокій закутий,
Самотнім побуду між вас.
Радію тому, що не чути
Ніяких прохань повсякчас.
Ніхто не канючить автограф,
Ніхто не бере інтерв’ю.
Байдуже минає фотограф
Натуру безцінну мою.
Не хоче впізнати кумира
Красуня свого у мені
Й обходить увага задири
Звичайно мене день при дні.
Сьогодні являється плюсом
Прихований потенціал,
Розкрию його і примусять
Піднятися на п’єдестал.
А поки немає причини
Для втілення згаслих надій,
Дозвольте – я ще відпочину
В багатій уяві своїй.
(05.01.12)
***
НАВЧАННЯ
Застугонів ще з ночі вітер
Морозним пилом і затих.
Мабуть, зима на сплату мита

Від мене досі жде за сніг?
Хуртечі піняться в Карпатах,
І Суми снігом замело,
А тут, дурний, купив санчата
Своїй онуці, як назло.
Бродили вчора по калюжах,
Які покрив уже льодок.
У кожну з них зробити дуже
Дівча старається хоч крок.
Од них її не відокремлю
Тепер спокусами всіма,
Зате показую, як землю
Потроху сковує зима.
(06.01.12)
***
РАДІСТЬ
Боже мій — яка краса навколо!
Слів замало, хисту і снаги
Змалювати сонцем ясночолим
Чудно позолочені сніги.
Вся земля
в шаленстві білосніжнім,
Голуба й прозора далечінь
Різко розгорнулася – і ніжно
Затремтіла, наче волосінь.
Радуються свіжості та щастю
Снігурі в снігу, і їм під стать
Хочеться бездумно нині впасти
Вже самому в білу благодать.
Віхоли сріблястої відбитки
Затопили чорне тло землі,
Вам тепер відомо, певно, звідки
Радощі зявляються малі?..
(06.01.12)
***
СУМ
Чи слів його погасли звуки,
Чи звукам тим забракло слів,
Але, немов надії мука,
В мою оселю він забрів.
Присів навпомацки навпроти,
Відбитком тіні на стіні,
Його запитував я: – Хто ти,
Чому з тобою ми одні,
Такі байдужі й охололі
В житті на радощі та злість?..
Але сьогодні, як ніколи,
Ніхто на це не відповість...
(13.01.12)
***
МАТЕРИНСЬКІ НАСТАНОВИ
Проводжаючи сина в дорогу,
Мати голосом, повним журби,
Промовляла мені: “Віру в Бога
На важкому шляху не згуби!..”
Витираючи сльози на віях,
Повторяла щомиті своє:
“Пам’ятай, що людині надія
Помирати в житті не дає!..
Може, довгою буде розлука,
Бережи у душі ненасить
До найвищої в світі науки –
Україну всім серцем любить!..”
(22.01.12)
***
ЗАЧАРОВАНІСТЬ
Я так тебе ще мало знаю,
Та, хоч мої знання малі, —
Моя любов не знає краю
До української землі.
В пориві творчої жадоби
Я не прохав ніде жаги,
А просто змалку гнав худобу
На приозерні береги.
Всі кольори в піснях і звуки,

Ліра

Які у мене на устах,
Подарували теплі луки
Або знаходив у струмках.
На дні студеної криниці,
Неначе у казковім сні,
Купалось сонце, як жар-птиця,
І клаптик неба там яснів.
Гули джмелі навколо в травах,
Немов у небі літаки,
А я відринуто гугнявив
Не вірші ще – якісь рядки.
Про синю далеч неозору,
Та неслухняну череду,
Про маму добру і сувору,
Тоді ще зовсім молоду.
Шуміли приязно дерева
Мені здивованому вслід,
Коли у спеку полудневу
Вертав корів я на обід.
Я бачив це не раз, не двічі,
Не із віконця звіддалік,
Тому й кажу усім у вічі,
Чим зачарований повік.
(22.01.12)
***
ЗИМОВІ РОЗДУМИ
Марніє день, як присмерк синій,
Згасивши всі свої вогні.
Жбурляє снігом хуртовина,
В обличчя цілячись мені.
Неначе двір обносять муром
Сніжинки хутко звідусіль,
Коли громадить кучугури
Вздовж тину дужа заметіль.
Сховаюсь, певно, за снігами
Од вас я, друзі, до весни,
Бо, як ведмідь, давно затямив,
Що взимку час пірнати в сни.
(22.01.12)
***
Я живу зачарований світом,
Не закутий у панцири стін.
Добротою людською зігрітий –
Віддаю вам свій спів узамін.
В ньому радість одвічна надії,
Та прожитого довга жура —
Все, що з пам’яті час не розвіє
Й забуття не сховає чадра…
(28.01.12)
***
В ЗИМОВОМУ ПОЛОНІ
Ну, як мені замовкнути, коли
Тріщить на річці полохливо крига,
А хмарка посіває з-під поли
Сніжком принишклий
у задумі вигін.
Тремтять навкруг налякані сади,
Адже завидна
передчасно бачать,
Що завірюха пробує лади
Зі стогоном
та сміхом нетерпляче.
Судомить навіть волохатий сніг,
Підхоплений вітрами із обочин,
Уздовж яких тихенько глід заліг
У кучугурах, наче потороча.
Під стріхами туркочуть голуби,
Скорившись мимоволі
примхам долі,
Бо зголоднілі мерзнуть півдоби,
А так би десь гуляли на роздолі.
Пливе зими холодна течія,
Штовхаючи хвилину по хвилині.
Дрімає в сні натомлена земля,
А я ніяк заснуть не можу нині.
(30.01.12)

КОЛО жінки

Вишгород
Червонохресні новини

Служба розшуку
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Товариства Червоного Хреста України
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років тому закінчилася Друга світова. Та конфлікти у різних регіонах світу і нині продовжують розлучати родини.
Люди завжди шукатимуть один одного. Невідома доля
близьких — це вічно живий біль у серцях матерів і батьків,
сестер і братів.
В Україні безкоштовну допомогу надає Служба розшуку Товариства Червоного Хреста України, створена у червні 1992
року. Вона співпрацює з Міжнародним Комітетом Червоного
Хреста, службами розшуку закордонних товариств, іншими організаціями — як в Україні, так і за кордоном.
Майже шість мільйонів наших співвітчизників загинули у
концтаборах і гетто, пропали безслідно. 2,4 мільйона були депортовані до Німеччини, з них 200 тисяч із різних причин не повернулися на Батьківщину, залишились на чужині. Доля тисяч

Ракурс

4 лютого

2012 року
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невідома і досі.
Червонохресна служба:
* розшукує та з’ясовує долі роз’єднаних родин, які постраждали внаслідок Другої світової війни, сучасних збройних конфліктів, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій;
* розшукує документи, які підтверджують перебування громадян у нацистських таборах, гетто, у полоні та на примусових
роботах;
* розшукує військові поховання;
* відновлює родинні і встановлює консульські зв’язки.
Не втрачайте надію розшукати своїх рідних та налагодити з
ними зв’язок, звертайтесь до Київської обласної організації Товариства Червоного Хреста!
Адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 51-б;
контактний телефон: (044) 234-43-85.
***

Сімейний лікар
У медико-соціальному центрі (м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5; тел: (04596) 52-638) можна зробити необхідні
ін’єкції, поставити крапельницю і т. інш. Із 9:00 до 13:00 у робочі
дні (понеділок — п’ятниця) консультує й проводить загальне обстеження сімейний лікар.

«Бармен — це друг, брат, лікар і психолог»

М

и звикли бачити цих людей лише за
стійкою бару. А як вони — нас? Чим живуть? Про що думають? На ці та інші мої
запитання відповів яскравий представник цієї
професії Діма Кучеренко.
— Як ти став барменом?
— Посприяла цьому криза, і за це я їй — вдячний!
У банку, де працював, скорочували штат і мені відверто сказали: «Можеш робити, але грошей не платитимемо». Я ще молодий, щоб займатись благодійністю,
так, власне, і потрапив на співбесіду щодо посади
бармена!
Спочатку міркував, що перекантуюсь кілька місяців, максимум — півроку, відкладу гроші на школу DJ
(дуже хотів стати діджеєм). Навіть не уявляв, що настільки прикиплю до барної стійки!
Зараз працюю у міжнародній школі барменів
«Flairbar», викладаю флейрінг (це — жонглювання
пляшками).
— А де ж навчався цієї професії?
— Найкраще навчання — практика. Вчився за барною стійкою. Спочатку було важко, мені майже ніхто
нічого не пояснював, але це й було для мене цікаво...
День бармена відзначається
6 лютого у День святого Аманда.
Святий Аманд, єпископ Маастрихтський (584-679), — офіційний покровитель виноробів, торговців
вином, пивоварів, власників барів
і ресторанів і, врешті, працівників
барів (від барменів до посудомийок) тощо, і не тільки у Франції.
Отже, вітаємо всіх барменів і
рестораторів зі святом! Спасибі
за бризки шампанського і сонячні
коктейлі, за ваші гостинні посмішки!

Якщо чесно, мене відговорювали від барної стійки. Аргументи: «Які перспективи, а кар’єрний ріст? Що
далі …?» На що я відповідав, що досягну всього, чого
захочу, якщо робота подобається. Ніколи б не став
ученим-математиком. І хоча за фахом я — бухгалтер
(у мене — дві вищі освіти) — зараз працюю на своєму
місці, і навряд чи працюватиму за фахом. П’ять років
за барною стійкою, пара-трійка закладів — і я набрався хорошого і не зовсім досвіду, яким ділюся зараз
із своїми учнями. Заклади бували різні — від крутого
ресторану, нічних клубів до малобютжетних пабів і караоке-барів.
— Бармен — обличчя закладу. Які якості у нього мають бути?
— Я вам скажу так: «У ЗАКЛАДУ НЕМАЄ ОБЛИЧЧЯ».
Вірніше, обличчя — це інтер’єр, музика, тематика... А
класний бармен — це Людина, яка робить цей заклад
незабутнім. Я до того веду, що яким би віртуозом бармен не був, які б класні коктейлі не змішував, а якщо
заклад некомфортний — відвідувачів ТАМ НЕ БУДЕ.
Коли влаштовувався на першу роботу без жодних
знань, мене серйозний дядько у дорогому костюмі (я
не знаю, ким він був, менеджером з персоналу, певно)
запитав: «Які якості мають бути у бармена?». Недовго
думаючи, видав: «Міцні ноги, тверезий розум і легка
рука». Він посміхнувся і сказав: «Молодець».
Але зараз розумію, що це не зовсім так, точніше, —
це не головне. Барменами не народжуються — ними
стають, але стають не всі.
— Кажуть, що бармени — гарні психологи. Чи
справді це так?
— Бармен — це друг, брат, лікар і психолог... Він
умить зрозуміє, що за людина перед ним.
У пабі працювати не дуже цікаво. Там лише пиво,
пиво, пиво… Значно цікавіше працювати у нічному
клубі або коктейль-барі. Майже в усіх клубах і барах
флейрінг — це тільки плюс, але не всі заклади мають
відповідні умови для цього.
— Як оцінюєш рівень барної справи в Україні?
— Ситуація не з кращих. Лише деякі бари мають
професійне обладнання. Зарплати у барменів — копійчані, а це стимулює до розумової діяльності…
— Чи трапляються якісь курйози та кумедні випадки?
— …Їх настільки багато, що я і половини не
пам’ятаю. Робота за барною стійкою — це одна суцільна істерика.
— Як би ти охарактеризував типові гурманські
смаки киян? Що скажеш про смаки вишгородців,

Цікаві історичні факти
* Як свідчать археологічні розкопки, ще сім тисяч років до н. е. у Південній
Америці гарбуз не тільки збагачував місцеву кухню, але й використовувався,
як ємність для змішування напоїв.
* У стародавньому Єгипті ще 3,5 тисячі років до н.е. знали, що брага із
зерен набагато смачніша, якщо змішати її з різними приправами. Таку рецептуру знайшли у піраміді Хеопса.
* У 1520 році легендарний завойовник Кортес у листі до іспанського короля Карлоса V згадує: «Темношкірі готують у золотому циліндрі якийсь дурманний шипучий напій із зерен какао».
* У 1800 р. якийсь бармен придумав вставляти більш вузьку склянку в
більш широку — прототип сучасного шейкера.
У 50-х ХХ ст. широко почали застосовувати електричні міксери і блендери, що на деякий час затьмарили популярніть шейкера.

наскільки мені відомо, ти працював і у Вишгороді…
— У нас зі смаками не все гаразд. Тенденції такі, що
перевагу віддають пиву... Хоча і до коктейлів не всі байдужі.
— Кожна країна славиться своїми етно-коктейлями. Який, на твою думку, справжній український
коктейль?
— Найкращий колоритний коктейль — це горілка і
сало.

Історія флейрингу (бармен-шоу) почалась в XIX
ст. близько 150 років тому, коли вперше була реалізована ідея зробити приготування коктейлю феєричним
шоу. Бармен Джері Томас вперше застосував ефективний трюк у приготуванні коктейлю.
Що ж до виникнення поняття «коктейль», версій
набагато більше. Є британська, французька та іспанська легенди та кілька історій з класичної світової
літератури. Деталі у легендах відрізняються, але всі
вони зводяться до прямого перекладу з англійської:
«Cocktail» — «півнячий хвіст». У нью-йоркському виданні «The Ballance» 1806 р. читаємо: «Коктейль —
стимулюючий напій, що містить різні міцні алкогольні
напої, цукор та гіркі настоянки».
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Сторінка здоров’я

Вишгород

Увага!

Відкриття

Бережіть себе у морози

С

товпчики термометрів опустилися до позначки мінус 29 градусів за Цельсієм. Головне управління МНС України в Київській області закликає громадян
берегти себе від переохолодження.
• Вдягайтесь так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло.
• Не вживайте алкогольних напоїв, адже сп’яніння викликає ілюзію комфорту і водночас
сприяє втраті тепла.
• Під час ожеледиці, сильних снігових опадів відмовтесь від тривалих поїздок автомобілем.
• Якщо ж вирушили у дорогу, дотримуйтесь кількох правил:
— Обов’язково візьміть теплі речі та їжу;
— Заправте повний бак пального;
— Мобільні телефони мають бути повністю заряджені;
— Не забудьте трос, лопату;
— Намагайтесь їхати групами, хоча б із двох осіб;
— Обираючи маршрут, віддавайте перевагу дорогам державного й обласного значення.
• Під час погіршення погодних умов не виходьте з приміщення без потреби.

Зупинити рак

Г

рупа вчених Ізраїлю відкрила у рослинах «вимикач»,
здатний зупинити метастазування раку. Хоча рослини і
тварини — різні організми, у них чимало загальних біологічних механізмів, вважають вчені.
Це насамперед жирова молекула, необхідна для функціонування
ROP. Дуже схожі на неї білки існують і в організмі людини. Вони подають хімічні сигнали, що повідомляють раку, коли він повинен метастазувати.
Тепер, коли вчені знають, як регулювати активність молекули в
рослинах, вони вважають, що знаходяться в одному кроці від можливості задіяти такий «вимикач» в організмі людини, тобто попередити пухлинний ріст.
«Завдяки генній інженерії цими білками можна керувати, — пояснює професор Яновський, — аби прискорити заживлення тканин
або — навпаки — зупинити ріст пухлин».

Сьогодні — Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями

Два синочки і квіточка-дочка
Марта КВІТКА

Щ

е кілька років тому лікарі, що ставили діагноз
«рак», не повідомляли
про це хворому з етичних міркувань, бо навіть саме слово викликало жах і звучало як вирок. Сьогодні
вони переконані у тому, що людям
з таким діагнозом не треба піддаватися страху і втрачати дорогоцінний час, бо на ранній стадії рак виліковний.
Саме про це йшлося на засіданні
«круглого столу», що відбулось у редакції газети «Известия» в Украине»
31 січня ц. р. На запитання: «Чому
українці стали більше хворіти на рак?»
відповідали головний онколог України
Дмитро Косинський, світила науки.
Про деталі можна дізнатися на інтернет-сайті газети.
Нам є чого тривожитися. Тільки у
столиці зареєстровано 68 000 онкологічно хворих. А у світі щороку від злоякісних пухлин гине 10 мільйонів людей.
РАК (іще КАРЦИНОМА, з грецької
та латинської) – злоякісна пухлина з
епітеліальної тканини, яка своєю формою нагадує кліщі. Чимало різновидів
раку. Одні піддаються лікуванню і на
ранній стадії повністю виліковуються,
з іншими важче і хворим, і лікарям.
Ми розповімо про випадок, що
стався у Вишгородському районі кілька років тому. Він об’єднав сотні людей
у єдиному прагненні – допомогти дитині. Батьки Мирослави Молочко з с.
Литвинівка були у відчаї – на їхніх очах
згасало життя чотирирічної зеленоокої
улюблениці родини, і вони нічим не могли їй допомогти.
Пам’ятаю, як у сесійну залу адмінбудинку увійшла голова районної ор-

ганізації Товариства Червоного Хреста
України Таміла Орел і попросила у президії слова. Вона дуже хвилювалася,
але суть сказаного зводилась до того,
що родині бракує коштів на лікування
дівчинки від лейкемії. Поруч неї була
бабуся Наталія, а мама дівчинки – Ірина плакала за дверима.
Буквально через кілька хвилин у
шапку, що носили по залу працівниці
цієї милосердної організації, депутати
накидали понад 5000 гривень. На той
час це були чималі кошти. Але не вони
витягли Мирославу з прірви, куди вона
потрапила у свої чотири роки. Напевне, головною була безмежна любов
батьків, що підказувала їм — як бути,
що робити далі.
Сьогодні Ірина пригадує, що тоді
звернула увагу на стан донечки, — дівчинка погано їла, постійно втомлювалась, вночі її ноги зводила судома так,
що навіть уві сні вона кричала від болю.
Викликали лікаря. Але той заспокоїв –
нічого страшного, дівчинка росте, ось і
сукає ніжками. Навіть посміявся – така,
мовляв, дрібниця.
А материнське серце віщувало –
щось тут не так. Треба їхати до лікарні. І батьки повезли дівчинку у районну
Димерську лікарню. Там здали аналіз крові доні і негайно направили її з
батьками до Охматдиту.
Діагноз – гостра лейкемія – приголомшив, але тільки на мить. Ірина картала себе – чому послухала місцевого
ескулапа і не забила на сполох раніше, ще до приходу лікаря? Відлік часу
йшов вже не на дні, а на хвилини.
— Поки ми їхали до столиці, Мирослава попросила йогурту, — розповідає
Ірина, — і з апетитом поїла. Тому ми
здивувалися, коли лікарі запитали – чи
їла дівчинка і що саме. А дізнавшись

про йогурт, сказали, що молочні продукти їй взагалі протипоказані, як і все
гостре, солоне, солодке.
Із Охматдиту дівчинка потрапила до
обласної лікарні. Там вона і лікувалась
під наглядом досвідчених фахівців,
пройшла хіміотерапію.
Про навчання довелось на рік забути. Головним було – зупинити хворобу,
повернути сили у заслабле тіло донечки…
Про гроші вже не кажу. Офіційно
підтверджено, що лікування лейкемії
на ранній стадії коштує кілька десятків
тисяч гривень, на останній – до 50-100
тисяч. Сім’я віддавала на лікування все
зароблене – вони займаються невеличким бізнесом.
І вони перемогли. Хвороба така підступна, що не дає послаблення ні на
мить. Раз на місяць потрібна перевірка
з усіма аналізами.
А Мирослава просто живе і радіє
цьому, як звичайна дитина. Добра і
товариська, вона оточила себе друзями, до неї навіть із Києва приїздить подружка Соня – донька її благодійниці.
Вона вчиться тепер не в Димерській
гімназії, де закінчила перший клас, а у
Литвинівській школі. Директор, Анатолій Миколайович Старенький, відзначає Мирославу як здібну ученицю. А за
свідченням бабусі Наталії, Мирослава

ще захоплюється музикою, танцями.
Любить грати з ляльками. З їжі віддає перевагу пельменям та вареникам, які залюбки ліпить разом із мамою
для всієї родини. Крім неї, в сім’ї ростуть два її братики – старший Вадим у
11 класі, а Ростислав – у 8-му.
У неї вже виросли коси – темні, гарні, які пасують її зеленим очам. «Ми
бережемо її, як зіницю ока, — каже Ірина. — Виконуємо всі її примхи. Може,
навіть трохи розпестили. Але про це
не шкодуємо. Вона ж усе розуміє і намагається допомагати по дому у міру
своїх сил».
Рідні дякують усім, хто у важку мить
простягнув їм руку допомоги, — першому заступнику голови Київської
облдержадміністрації Ярославу Москаленку (на той час він був головою районної ради), колишньому директору
Центру служб для сім’ї, дітей та молоді
Наталії Рудько, Тамілі Орел, депутатам
районної ради, лікарям онкологічного
відділення із захворювання крові Боярської дитячої обласної лікарні.
Так би хотілось, щоб у цій історії був
щасливий кінець. І чомусь віриться, що
так і буде. Рідні віддають донечці частку свого серця, моляться за неї і сподіваються на те, що все буде гаразд. І
якщо думки справді матеріальні, то хай
так і буде!

Коментар районного онколога Лариси Бдоян:
— Онкологічні захворювання, як і
серцево-судинні, у першій графі найбільш розповсюджених у Вишгородському районі. Статистика тут така:
на 100 тисяч населення в області
хворіють на ОЗ — 347 людей, у районі —323. Минулого року районний
показник дорівнював нинішньому обласному. Щодо різновидів цієї хвороби, то на першому місці у районі — рак
молочної залози (РМЗ), на другому
— рак товстої кишки, на третьому —
шлунку.
В Україні лише у 6% хворих РМЗ діагностується на 1-й стадії. Це суперечить
загальносвітовій тенденції, коли смертність від раку молочної залози знижується завдяки ранньому виявленню хвороби. Майже 90 % таких хворих після
лікування одужують. На заході існують
державні програми боротьби з РМЗ, приміром, обов’язкове обстеження жінок
після 35 років.
У нашій центральній районній лікарні
є спеціальний апарат з обстеження РМЗ,
але жінок ми направляємо до обласної лікарні (апарат змонтований, але не зареєстрований — ред.). Рекомендуємо всім
жінкам регулярно обслідуватися у гінеколога та маммолога.

Хотілось би, щоб жінки чітко усвідомлювали, що вони повинні робити хоча
б необхідне самообстеження: оглядали б себе перед дзеркалом, дивилися,
чи не западають соски, чи не змінилася
шкіра грудей, колір, долонею обмацували груди. Якщо знайдено пухлину, яка в
лежачому положенні зникає, — нічого
страшного, а коли не зникає — мерщій
до лікаря.
Профілактика раку — це й дотримання режиму харчування, коли перевага
віддається рослинній, нежирній, некопченій їжі, коли алкоголь і тютюн взагалі
виключаються з життя людей.
Звичайно, спричиняє рак і погана екологія. У районі ми маємо 13 хворих (із них
7 дітей та підлітків) на лейкемію (рак крові). У десяти хворих, зокрема у Мирослави Молочко, хвороба у стадії ремісії.
Всі вони — під постійним наглядом
медиків. І тільки в залежності від стану
здоров’я визначається періодичність медичного обслідування.
Розроблені державні програми лікування раку, коли вітчизняні хіміопрепарати виділяються хворим безкоштовно. Але фактично їм доводиться самим
оплачувати вартість ліків, оскільки ще не
проведені тендери, а «чорнобильські»
програми не виконуються через брак коштів.

Подорожі

Вишгород
Роздуми
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Про Китай, або Дракон, що прокидається

(Закінчення. Початок — у № 3,4’2012)

Василь КАРПЕНКО

ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

ТОРГІВЛЯ
Всі написи на товарах — ієрогліфами, хоча на деяких товарах є назва англійською. Ціни в більшості магазинів
не фіксовані, тобто можна торгуватися
та знизити ціну в ряді випадків у десять
разів.
Особливо це стосується сувенірів,
виробів із нефриту, всілякої біжутерії.
Але не лише їх.
Так, у великому п’ятиповерховому
магазині, вдвічі більшому за Київський
ЦУМ, цілий поверх займають сумки. На
всіх речах начеплені цінники, але кожне відділення — то окремий приватний
продавець. Мій колега довго торгувався й купив барсетку за ціною у шість раз
меншою, ніж на ціннику.
Продовольчі магазини й супермаркети використовують касові апарати й
фіксовані ціни. Так само фіксовані ціни
в Макдональсі і в магазині американської мережі Волмарт.
Замість морозива на вулиці можна
поласувати шматочком кавуна чи дині
на паличці. Або шматочком цукрової
тростини. Морозиво також продають,
але часто воно незвичне для нас, на-

Клумби — витвір дизайну…
приклад, брикети мороженого… горохового пюре.
Ціни в перерахунку на гривні майже такі, як в Україні. Якщо навіть якась
електроніка дешевша, то, по-перше,
гарантія магазину залишається в Нанкіні, а, по-друге, шукати й завантажувати програмне забезпечення замість
китайського на ієрогліфах — собі дорожче.
Долари на юані поміняти складно.
Потрібно знайти банк, заповнити два
документи, один у трьох, а другий у
п’яти примірниках. Зробити копію паспорта. Відсидіти півгодини у черзі. Поміняти юані на долари можна лише за
довідки, що ви перед цим поміняли долари на юані й не всі їх витратили.
МОВА
Чимало китайців навчаються за кордоном, найбільше — у США й Британії.
Повертаючись на батьківщину, вони займають відповідальні посади.

Ідеалогічні
іграшки

Площа Таньанмень
Інженери з китайською вищою освітою добре знають англійську. А от люди
на вулиці навряд чи зрозуміють.
Навіть номери на більшості автобусів написані не арабськими цифрами, а
ієрогліфами. Аніж мучитись із пересадкою, простіше найняти таксі і показати
водієві ієрогліфи, скажімо, радіоринку.
Повертатися доведеться також на таксі, показавши водієві візитку готелю.
НАВЧАННЯ
Висока кваліфікація в країні цінуєть-

право відпочивати лише на офіційні
державні свята. Безкоштовна медична
допомога надається лише працівникам
державних підприємств.
Різниця між багатими й бідними в
Китаї набагато більша, ніж в Україні, а
за кількістю офіційних мільярдерів комуністичний Китай вийшов на друге
місце у світі, поступаючись лише заможній Америці.
Та — на відміну від українців — китайці щасливі, оптимістичні й доброзичливі. Можливо, це реакція на жахіття

…А це оформлення звичайнісінької вулиці
ся й добре оплачується. До речі, професії вчителів і лікарів дуже престижні й
оплачувані. Щоб підвищити соціальний
статус і майбутню зарплату, батьки заохочують дітей до навчання.
Для молодих людей, які не мали
успіхів у школі, існує свій шанс вибитися в люди – армія. А тих хто погано
навчався у школі більше, ніж потрібно
солдатів для збройних сил, за призив
до армії платять хабар.
КИТАЙСЬКИЙ ХАРАКТЕР
У соціальному плані життя більшості китайців чимось подібне до життя
радянських колгоспників 1960-х років. До Хрущовської реформи 1964-го
колгоспники не отримували пенсію
взагалі, а після — щось порядку 12 рублів. Так само в сучасному Китаї пенсію
отримують лише працівники державних
підприємств, яких від усіх працюючих
— лише 20 %.
Відпустка по-китайськи означає

Культурної революції, коли від голоду
померли десятки мільйонів. А можливо,
це таємниці кунфуціансько-буддиської
душі, коли сенсом життя є невпинна
праця на благо сім’ї та імператора, задовольняючись мінімумом.
250 років тому англійський економіст Адам Сміт зробив економічне відкриття, що джерелом добробуту націй
є праця. Як працюють китайці, свідчить
їхній добробут, який за останні 30 років
зріс уп’ятеро.
КИТАЙСЬКИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ
У Радянському Союзі шлях розвитку, подібний до китайського, був
успішно запроваджений у 20-і роки минулого століття й називався: «Нова економічна політика» (скорочено — НЕП).
Чому комуністи відмовились від НЕПу?
Тому що НЕП обмежувався Радянським
Союзом, тоді як радянські комуністи
прагнули світового панування.
У часи Брежнєва шанс піти так зваСонячні батареї

ним китайським шляхом Радянський
Союз втратив. По-перше, почався період загального цинізму й зневіри, коли
будь-які заклики вже нікого не надихали. По-друге, залишилося мало людей,
готових працювати лише за шматок
хліба.
Які відбулися зміни, свідчать результати російської програми заселення Сибіру. Всім росіянам, готовим
переїхати до Сибіру, безкоштовно виділяється земля.
Але в селі, та ще й у Сибіру, — неминуча виснажлива праця. Роками працювати лише заради їжі росіяни не хочуть,
тому ніхто не збирається піднімати сибірську цілину. На відміну від китайців,
які заполонили міста Далекого Сходу.
Дехто вважає найбільшою бідою Китаю комуністичний експеримент. Мовляв, до початку епохи індустріалізації
Китай випускав більше половини світового національного продукту. Якби не
комунізм, Китай давно би був найпотужнішою державою світу.
Свого часу Мао Цзедун вважав:
якщо в майбутній Світовій війні загине
дев’ять десятих населення Землі, то
китайців залишиться достатня кількість
для відродження людства. Майбутню
столицю світової комуністичної держави Мао Цзедун хотів збудувати в центрі Тихого океану на штучно намитому
острові. Те, що столицею мала бути не
Москва, остаточно посварило Мао з
Хрущовим.

Життя на каналі
Наприкінці життя Мао китайці відмовилися від претензій на світове панування та помирилися з американцями.
Відмова від експансії зробила зайвим
надмірне населення.
Партія наказала одній сім’ї мати
лише одну дитину. За порушення —
штраф, який зробить життя сім’ї злиденним. Малодітність певним чином
розв’язала демографічну проблему.
Поки що вулиці Китаю переповнені молоддю. Але через 30-40 років мільярд китайців досягне похилого віку.
Мільярд стариків забезпечуватимуть
лише кілька сот мільйонів працюючих.
Щоб збільшити в майбутньому кількість
працездатних, пропонують дозволити
народжувати двох дітей на сім’ю – хоча
б в окремих провінціях у якості експерименту.
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4 лютого

Мозаїка
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Вітаємо!
У лютому дні народження святкують:
4 лютого – Олександр ПРИХОДЬКО, голова Вишгородської РДА
5 лютого – Олександр СЛИВА, депутат міськради, голова земельної комісії
12 лютого – Олексій МОМОТ, депутат міськради
18 лютого – Віктор РЕШЕТНЯК, Вишгородський міський голова
19 лютого – Світлана КАШТАЛЯН, начальник Вишгородського казначейства, член виконкому міськради
22 лютого – Ігор БЕРКУН, директор ТРК «ВишеГрад»
Черговий рік – це лиш фрагмент життя,
Черговий кадр у цім чарівнім світі.
Хай в цьому кадрі буде більше світла,
А тіні всі хай кануть в небуття.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міськрада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Щиро вітаємо із днем народження голову
Вишгородської райдержадміністрації
Олександра Олексійовича ПРИХОДЬКА!
Бажаємо віднайти в собі ту силу та енергію,
яка допоможе Вам обходити всі труднощі та
перепони! Міцного Вам здоров’я на багато літ,
щастя, достатку й благополуччя.
Нехай завжди з Вами поруч будуть ті, кому Ви
довіряєте, хто готовий розділити радість і підставити плече в скрутну хвилину.
Із повагою
Асоціація
роботодавців
Вишгородщини

Вишгород
Шановний Олександре
Олексійовичу, щиро вітаємо
Вас із днем народження!
Нехай Ваша цілеспрямованість і наполегливість, активність
та розсудливість, ґрунтовний підхід до справ, якими Ви займаєтесь, стануть запорукою успіхів,
досягнень та перемог на благо
Вишгородщини.
Бажаємо Вам якомога більше емоційно яскравих і
теплих життєвих сторінок, цікавих вражень і знайомств.
Нехай доля щедро дарує Вам добро та достаток, а віра,
надія та любов будуть вірними життєвими спутниками.
Успіху в усіх починаннях, нових перемог, щастя, благополуччя та міцного здоров’я на довгі роки життя!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міськрада, виконком,
редакція газети «Вишгород»

У приватних будинках

Газове опалення
Тетяна ЦАРЕНКО
ФОТО — авторка,
спеціально для «Вишгорода»

У

се більше вишгородців мешкають не у
квартирах, а в будинках на дачних ділянках
не тільки влітку. І постає проблема опалення, яку розв’язує хто як: дровами, брикетами, електрикою.
Здебільшого власники приватних будинків укладають індивідуальні договори з районною газовою
конторою і завдяки їм мають можливість насолоджуватися усіма перевагами газового опалення.
Справді, переваг чимало.
Насамперед ви можете регулювати температуру
обігріву. Комусь комфортно при плюс 18 градусах, а
комусь замало й плюс 23 і того ж ви не треба чекати по-

чатку опалювального сезону. Якщо холодно, можна обігріватися навіть влітку.
У переважній більшості сучасні газові котли мають
два контури: опалення та нагріву гарячої води, тож ви
економите на електробойлері. А це — суттєва перевага.
Газовий котел швидко (за 15-25 хвилин) нагріває батареї, що досить довго зберігають тепло. Тепла підлога
буває теплою більше доби. Якщо на вулиці мінус 10, а у
будинку до плюс 22 градусів, то така температура тримається іще три доби — і це не зашкоджує системі опалення.
До речі, суми у рахунках за газове опалення у кілька
разів менші, ніж за електричне. Скажімо, обігрів будинку
площею 200 квадратних метрів у холодні місяці коштуватиме вам ще до 700 гривень. Влітку ж ви витрачатимете
до 30 гривень на нагрів гарячої води.
Заради справедливості необхідно сказати й про мі-

Дім. Сад. Город

нуси газового опалення.
По-перше, це процес отримання дозволу на встановлення газового котла. Проектна документація, тривале ходіння по кабінетах може відбити бажання навіть
у найзавзятіших. До того ж, це виллється у чималу копійчину. Якщо ж газ не підведений до вашого будинку, то
сума може стати просто захмарною.
По-друге, газове обладнання та його встановлення –
також задоволення не з дешевих.
І найголовніше: безпека. Навіть найсучасніші котли,
що мають кілька ступенів захисту, є джерелом підвищеної небезпеки. Крім того, у дуже холодні зими ліпше не
залишати котел без нагляду. Якщо він автоматично вимкнеться (а це трапляється через перепади напруги), ви
ризикуєте замість теплого будинку отримати крижаний
палац (замерзла вода в трубах і батареях спричине чимало проблем).

Перевірено

Мороз підганяє дачників Картопля у соломі

З

а вікном тріщать морози, а садівники-городники вже думають про
майбутній урожай — перевіряють насіння на схожість, пропарюють, дезінфікують землю, в
якій воно проростатиме.
Так, із 1 по 20 лютого починають
сіяти кореневу селеру на глибину
0,5 см. Через 20-30 днів після сходів
її пікірують.
Із 10 по 25 лютого — сіють перець і баклажани, які через 15-18
днів пікірують у спеціально підготовлені паперові пакетики. У цей же
час можна сіяти томати на розсаду
для теплиць. Відстань між рівчачками — 5 см, глибина — 2 см. Через
12-20 днів томати пікірують.
Для любителів «калачиків» саме
час сіяти насіння пеларгонії. Землю для цього обробляють окропом і
темним розчином марганцівки. Насіння розкладають на вологу землю,
трішки прикривають грунтом для

розсади, збризкують стимулятором
росту. Посуд накривають склом або
плівкою.
Поливають посіви обережно,
щоб насіння не пішло у глибину —
інакше не проросте. Щодня провітрюють, видаляючи конденсат. Через 7-14 днів з’являться сходи. При
появі на них 2-3 справжніх листків
саджанці пікірують. При цьому саджати їх треба на ту ж глибину, на
якій вони проростали раніше.
Вирощують пеларгонію при температурі 16-18 градусів у світлому
приміщенні, помірно підживлюють.
Потім пересаджують у горщики або
в землю на дачі. Цвіте герань із середини літа до пізньої осені.
Квіти, вирощені з насіння, цвітуть розкішніше, ніж ті, що розмножують живцями. На одній рослині
може одночасно радувати око до
30 суцвіть. Такі герані більш стійкі
до низької вологості повітря, менше
хворіють.

У

Сумах працює «Школа щасливого
дачника». Тут впроваджують не тільки
нові технології, які звільняють дачників від тяжкої роботи, а й оздоровлюють грунт
— повністю відмовилися від хімічних препаратів і мінеральних добрив, від лопати та сапки
(спочатку й самі не вірили, що це можливо). А
такі бур’яни, як берізка, мокрець, портулак бережуть як зіницю ока — це перші помічники та
лікарі.
На вузьких грядках у змішаних посадках боротися із шкідниками немає потреби. Створити симбіоз на своїй землі — основне завдання
дачників.
Ось як там садять картоплю. Не потрібні ні
лопата, ні сапка. Картоплю не треба висаджувати в грунт, сапати, обгортати, а коли збираєш восени, то вона чиста, наче із супермаркету.
Отже, на некопану прогріту землю рядочками викладають пророслу картоплю і вкривають
40-сантиметровим шаром соломи, сіна. Картопля швидко проростає, пускає корені у землю.
Під такою «ковдрою» зберігається волога, осідає нічна роса, вистачає повітря. Прополювати
грядку не треба, обгортати теж. Восени гра-

блями знімають солому і відбирають бульби.
Та головне, що у такий «солом’яний» метод
можна отримати три врожаї за літо, посадивши
тільки раз. Коли картопля відцвіте, перевіряють
зав’язь (під соломою це легко робити). Відбирають найбільші бульби, дають змогу підрости
малечі. Все літо працює картопляний конвейєр.
Звісно, що найкращі врожаї отримують ті,
хто використовує ефективні мікроорганізми
(ЕМ-препарати), черв’яків. У школі почали опановувати біодинамічне землеробство — абсолютно нові технології, за якими майбутнє.

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.
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(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

Головний редактор
Марина Кочелісова

P.S.
Якщо
правда
гірчить —
сплюнь

В. о. заступника головного
редактора — Вікторія Шмигора
Кореспонденти —

Фотокореспондент, набірник —

Марта Квітка, Іван Бондаренко
Літературний редактор —
Оксана Ракоїд

Максим Буяло

Погляди редакції
не завжди збігаються з думкою
авторів публікацій.
Редакція залишає за собою
право скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність
за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Андрій Максімов

Художній редактор —
Бухгалтер —
Ірина Поліщук
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети
у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи.
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