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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Ковзанками по грипу
Турнір пам’яті
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лютого у Вишгородській ДЮСШ відбувся традиційний щорічний «Турнір пам’яті», присвячений
23-ій річниці виведення радянських військ із Афганістану та вшануванню воїнів-інтернаціоналістів.
Змагання урочисто відкрили голова Вишгородської районної організації Спілки ветеранів Афганістану Віктор Ткачук, начальник відділу сім’ї, спорту та туризму Вишгородської райдержадміністрації Микола Горовий та головний
суддя змагань Микола Погорєлов.
У змаганнях взяли участь команди із Києва — «IFK» (тренер Олег Середа) і «Доджо» (тренери Олег Добко, Андрій
Геркін), Славутича — «Кемпо» (тренер Борис Уханов), Ірпеня — «Санчин» (тренер Ірина Петренко) та дві вишгородські
— міська федерація карате (тренер Олександр Чертков) і ра-

До оргкомітету конкурсу на
кращий Пам’ятний знак гідроенергобудівникам Київських ГЕС
і ГАЕС надійшло чотири ескізи,
зокрема від професіонального художника Василя Климика.
Оскільки це недостатньо для
підведення підсумків, вирішено
подовжити термін конкурсу до
2 березня ц. р.
Нагадуємо, що Пам’ятний
знак повинен містити найбільш
характерні особливості будівництва гідровузла, прізвища
відомих енергобудівників та
назви провідних організацій,
гармонізувати з довкіллям.
Довідки за тел: (04596) 51277.
Переможці відзначатимуться грошовими преміями у сумі
1000 і 500 грн.
Рада ветеранівгідроенергобудівників

Творчий сад Ольги Ралко

Бої — лише спортивні

Майя ВОЗНЮК

Конкурс триває
до 2 березня
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йонний спортклуб «Фортеця» (тренер Микола Погорєлов).
37 спортсменів змагалися у двох вікових категоріях: 1415 та 16-17 років. Незважаючи на юний вік, серед них троє —
майстри спорту України та 11 кандидатів у майстри спорту.
Всього провели 32 поєдинки, у яких перспективні каратеки продемонстрували свої вміння.
Спортсмени-переможці Вишгородщини:
Сергій Захожий (тренер Микола Погорєлов)
Володимир Сергєєв (тренер Олександр Чертков)
Ігор Бобошко (тренер Микола Погорєлов)
Михайло Остапенко (тренер Микола Погорєлов)
Антон Пождема (тренер Олександр Чертков)
Олександр Гудалін (тренер Микола Погорєлов)
Ілля Сергієнко (тренер Микола Погорєлов)
Дмитро Комар (тренер Микола Погорєлов)
Олексій Лєзнов (тренер Микола Погорєлов)
Євген Зелінський (тренер Микола Погорєлов)

На найвищому рівні
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а-Фішка

Що? Де? Коли?
11 лютого (субота)
об 11:00 — мітинг біля пам’ятника
воїнам-інтернаціоналістам (вул. М.
Грушевського, 1)
***
о 12:00 — концерт у Будинку культури «Енергетик»
19 лютого (неділя)
о 12:00 від стели на набережній Київського моря — старт лижного кросу,
присвяченого Дню захисника Вітчизни та
80-річчю утворення Київської області.
Для всіх охочих заявки та довідки за
тел: (066) 789-66-54 (Василь Колобов)
23 лютого (четвер)
об 11:00 — урочисте зібрання у великій залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, другий поверх) – вхід вільний
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 (п’ятниця)
о 15:00 у БК «Енергетик» — урочистості й святковий концерт до 80-річчя
утворення Київської області (про Вишгородський район читайте на стор. 4)
25 лютого (субота)
з 10:00 у приміщенні будинку адміністрації стадіону «Енергетик» —
стрілецький фестиваль «Козацькі звитяги-2012» (особисто-командний залік) до
80-річчя утворення Київської області та
до Дня захисника Вітчизни.
Довідки та попередні заявки за тел:
(04596) 54-762, (097) 553-08-16
***
Можливі зміни. Слухайте оголошення по радіо і телебаченню та дивіться
афішки

Масляна у Вишгороді
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лютого 2012 року у нашому місті під патронатом голови
Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка — проводи зими
Початок о 12.00 — на набережній водосховища Київської ГЕС (алея Семена Поташника)

ДЖЕРЕЛО:
офіційний сайт Київської ОДА
У програмі:
* фестиваль льодових скульптур «Київщині — 80»;
* фестиваль-конкурс на краще пригощання від громад Київщини;
* конкурс на приготування найсмачнішого млинця;
* катання на санчатах та снігові забави;
* дитячі каруселі;
* ляльковий театр для дітей та казкові герої;
* розважально-ігрові програми на дитячому льодовому майданчику та у сніговій фортеці;
* видовищні костюмовані дійства від театру «Парк Київська
Русь» (відновлення історичних подій, змагання лицарів тощо);
* театралізовано-розважальна програма за участю професійних артистів та мистецьких колективів Київщини;
* виставка майстрів народної творчості та ярмарок сувенірів;
* народні забави, змагання та конкурси серед гостей;
* театралізоване дійство «Змагання Зими і Весни»;
* обрядове спалення солом’яного опудала «Марени», вогня-

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

не шоу, запальні хороводи навколо вогнища;
* запуск вогняних ліхтариків мрій;
* незабутній фестиваль феєрверків.
Приходьте всі! Чудовий настрій і безліч незабутніх вражень —
гарантовано.

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

Землевласникам
і орендаторам

Індексація грошової
оцінки земель
Олексій РАЧИНСЬКИЙ,
начальник управління
Держкомзему у
Вишгородському районі

Д

Соціум

2012 року

ержавний комітет України із земельних ресурсів — на виконання
пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України — повідомляє, що нормативну грошову оцінку земель станом на
01.01.2012 за 2011 рік необхідно індексувати.
Коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, відповідно до п. 289.2 ст.
289 Податкового кодексу України,
розраховано, виходячи з індексу
споживчих цін за 2011 рік — 104,6 %.
У 2012 році нормативна грошова
оцінка земель населених пунктів,
яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.1996, земель
сільськогосподарського призначення, яка проведена станом на
01.07.1995, та земель несільськогосподарського призначення за
межами населених пунктів (крім
земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель
під водою, природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення
та лісових земель), яка проведена
станом на 01.01.1997, підлягає індексації:
станом на 01.01.2011 — коефіцієнт 3,2, який визначається, виходячи з коефіцієнтів індексації (за
1996 рік — 1,703; 1997 рік — 1,059;
1998 рік — 1,006; 1999 рік — 1,127;
2000 рік — 1,182; 2001 рік — 1,02;
2005 рік — 1,035; 2007 рік — 1,028;
2008 рік —1,152; 2009 рік — 1,059;
2010 рік — 1,0; 2011 рік — 1,0).
Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими
підприємствам торфовидобувної
промисловості, земель під водою,
природоохоронного, оздоровчого,
рекреаційного, історико-культурного призначень та лісових земель
за межами населених пунктів, проведена станом на 01.01.1997, індексується станом на 01.01.2011
на коефіцієнт 1,879, який визначається, виходячи з коефіцієнтів індексації (за 1997 рік — 1,059, 1998
рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 2000
рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005
рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, 2008
рік — 1,152, 2009 рік — 1,059, 2010
рік — 1,0, 2011 рік — 1,0).
Нормативна грошова оцінка
земель несільськогосподарського призначення, яка проведена у
2006 році відповідно до Порядку
нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель у
межах населених пунктів), затвердженого спільним наказом
Держкомзему, Мінагрополітики,
Мінбудархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УААН від
27.01.2006 №19/16/22/11/17/12,
зареєстрованого
у
Мін’юсті
05.04.2006 за №389/12263, підлягає індексації станом на 01.01.2011
на коефіцієнт 1,254, який визначається, виходячи з коефіцієнтів індексації (за 2007 рік — 1,028; 2008
рік — 1,152; 2009 рік — 1,059; 2010
рік — 1,0; 2011 рік — 1,0).
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006
роки не індексувалась.

Знай наших!

Вишгород
Погода

Заслужений земляк

Указом Президента № 28/2012 від 21 січня з нагоди
Дня Соборності України почесне звання «Заслужений будівельник України» присвоєно нашому земляку Анатолію
Павловичу ГАЛЬЧУКУ — генеральному директору товариства «Концерн «Кивпідземшляхбуд», голові Громадської
ради при Вишгородській районній державній адміністрації,
члену правління Благодійного фонду святої Ольги.
Щиро вітаємо, шановний Анатолію Павловичу!
Зичимо Вам міцного здоров’я, миру і добробуту.
Нехай і надалі примножується Ваш особистий внесок у соціально-економічний розвиток нашої держави.
Громадська рада при ВРДА. Благодійний фонд святої Ольги.
Редакція газети «Вишгород»

Дим кужелем
Вишгородська ФЕГГ ПАТ
«Київоблгаз»

К

оливається середньодобова
температура повітря — обмерзають димовивідні канали — спрацьовує автоматика безпеки в газовому обладнанні через
обмерзання димовивідних каналів.
Це стосується як котлів із відводом
продуктів згорання в димохід, так і
газового обладнання з герметичною
камерою згорання.
Та якщо безпечна автоматика не
спрацювала, обмерзання димовивідного каналу газового котла призводить до утворення так званої
«зворотної тяги», і продукти згорання потрапляють у приміщення, де

Про все потроху

12 мільйонів гривень —
на реєстр виборців
Центральна виборча комісія затвердила кошторис витрат на підготовку
державного реєстру виборців. На це
передбачено 12,1 млн грн.

Свобода за рейтингом
Україна піднялась на 15 позицій (з
131 на 116 місце) у щорічному рейтингу свободи засобів масової інформації,
складеному міжнародною організацією
«Репортери без кордонів». На 115 місці
— Перу, на 117 — Камбоджа.
Усього в рейтингу оцінювався стан
свободи слова у 179 країнах. На перших
місцях — Фінляндія, Норвегія, Естонія,
Нідерланди і Австрія.

Притулки для тварин
До Євро-2012 в Україні побудують
три притулки для бездомних тварин —
на це у бюджеті передбачено 30 млн
грн. У Києві на вулиці Автопарковій у
Дарницькому районі з’явиться центр
захисту тварин на півтори тисячі собак.
Упродовж останніх п’яти років діє
притулок для кішок та собак і на території Вишгородського району (у районі
с. Толокунь). Тварини утримуються там
виключно на кошти волонтерів та меценатів.

Безкоштовні ковзанки
У лютому в Києві відкриють 60 безкоштовних ковзанок. У середньому в
кожному районі — шість, на базі відкритих стадіонів середніх шкіл. На Контрактовій площі просто неба працює каток із
штучним льодом.

Комендантська година
для підлітків
Її встановили депутати Нікопольської міськради Дніпропетровської області. Після 22-х годин підлітки можуть
знаходитися у громадських місцях
лише у супроводі батьків.

Борису Олійнику —
Нобелівську премію
Національна академія наук Україна

Лютий лютуватиме і далі

П

отепління до 23-го числа не прогнозують. Навпаки — 10-12 числа
синоптики обіцяють 30-градусні

морози.
Але тільки вночі. Вдень — мінус 15-20.
Аномальних холодів не буде, переконує начальник Гідрометцентру Микола Кульбіда.
Штормове попередження оголошено в
Криму. У Карпатах — небезпека сходження
лавин. Через снігові замети ускладнений
рух транспорту на Закарпатті і в Запорізькій області.

Над обмерзлою трубою

встановлено газовий прилад.
У складі продуктів згорання — чадний газ, смертельно небезпечний (навіть 0,005% чадного газу у повітрі призводить до отруєння).
Чимало хто для обігріву приміщень
вмикає газові плити, які працюють
майже цілодобово. При несправному
вентиляційному каналі або відсутності притоку повітря у приміщення кухні
можна задихнутися через недостатню
кількість кисню та отруїтися продуктами
згорання газу.
Щоб уникнути надзвичайних ситуацій у системах газопостачання в період
значного похолодання власники газифікованих будинків мають іще раз перевірити димовентиляційні канали та, якщо
необхідно, прочистити їх, звільнити від

льоду.
Ні в якому разі не
використовуйте газові плити
для обігріву
своїх
помешкань!
При
найменшій підозрі на неправильну
роботу газового обладнання чи витоки
газу телефонуйте цілодобово в аварійно-диспетчерську службу газу за
тел: 22-070 (або 104 — безкоштовно
з мобільного телефону у межах району).

висунула Бориса Олійника кандидатом
на Нобелівську премію 2012 року в галузі літератури. Видатний український
поет, лауреат державних премій заслуговує на високу відзнаку — такого
висновку дійшла творча і наукова інтелігенція України наприкінці минулого
року.

невідповідність російському технічному
регламенту. Хоча у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі запевняють,
що до цього Україна не отримувала ніяких офіційних скарг на якість українських сирів.

З коханими не розлучайтесь

Із квітня солдати отримуватимуть 3
000 грн зарплати, а понад 2 000 військових матимуть нове житло. Міністерство
оборони України планує налагодити виробництво літаків АН-70, кораблів класу
«Корнет» і ракетного комплексу «Сапсан». На це у держбюджеті передбачено 800 млн грн. А всього армії виділили
близько двох мільярдів грн, що вдвічі
більше, ніж минулого року. Водночас
чисельність української армії надалі
зменшуватиметься до 130 тисяч військових. До 2017 року буде скорочено
26 тисяч військових.

Минулого року в Україні зросла кількість шлюбів і зменшилась кількість
розлучень. У порівнянні з 2010 роком
розлучення через відділи реєстрації актів громадянського стану скоротилися
з 126 тисяч до 61 тисячі. На 16 % більше
зареєстровано шлюбів.
Як повідомила завідуюча відділу
реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції, кількість
розлучень у Вишгородському районі
скоротилась від 250 до 110 — у 2011
році, відповідно шлюби зареєстрували
739 пар, що на 150 більше, ніж у 2010
році. Так тримати!

Квартири — медикам
Кабінет Міністрів України прийняв
постанову, яка істотно розширює перелік медиків, що мають право на службове житло: претендувати на квартиру
або кімнату можуть не тільки терапевти, педіатри і стоматологи або єдиний
лікар за штатним розписом, а також
фахівці з неповною вищою медичною
освітою.

Гадалок — на вулицю
Президент України підписав закон, який забороняє рекламу ворожок,
трансляцію їхніх послуг на телебаченні,
а також платні послуги у сфері народної
або нетрадиційної медицини. Крім того,
документом рекомендовано протягом
двох місяців зі дня вступу заборони у
силу переглянути Класифікатор професій і видалити з нього такі спеціальності, як астролог, гадалка і хіромант.

Росія заборонила
українські сири
Голова Росспоживнагляду Геннадій
Онищенко заборонив ввезення до Росії сирної продукції деяких українських
виробників. Перевірка підтвердила їх

Армія стає дорожчою

До України повернувся
свинячий грип
Крім нього, українців заражають віруси каліфорнійського грипу «Берт» і
«Брисбен» — три роки тому вони вже
«панували» у нашому просторі. Тому
дехто має проти цієї «трійці» імунітет.

Про хліб наш насущний
Україна — у зоні ризикованого землеробства. Тому весняний пересів зріджених та загиблих посівів для селян
справа звичайна. Цієї весни озимі доведеться пересівати на 8,5 мільйонах
гектарів. На це у Держбюджеті передбачено 20 млн грн. Таку суму аграрії вважають недостатньою, оскільки очікується сезонне підвищення ціни пального,
мінеральних добрив, запасних частин.

Катали шари у Броварах
Дев’ятого лютого у Броварах — за
сприяння Київської обласної державної
адміністрації — пройшов молодіжний
чемпіонат з боулінгу, приурочений 80-й
річниці утворення Київської області.
У вправності змагалися команди із
22 районів Київщини.
До трійки переможців, які отримали
почесні грамоти і медалі, увійшла вишгородчанка Світлана Лисенко. Вона посіла почесне друге місце.

Вишгород

Наше місто
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Прокатіться із вітерцем
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Василь КОЛОБОВ,
директор Вишгородського КП «УФКС»

І

з самого ранку і до пізнього вечора на ковзанках у Вишгороді
(а у нас їх дві), незважаючи на
мінус 15-20 на вулиці, із задоволенням катаються дорослі та діти. Адже
немає нічого кращого за коливаючий вітерець в обличчя, коли ковзани несуть тебе, мов на крилах.
Зима — чудова пора для активного
відпочинку та розваг. Якщо вам набридло сидіти біля телевізора і хочеться весело провести час — вирушайте з родиною на крижані ковзанки нашого міста.
Тут ви водночас підбадьоритесь і розслабитесь, розімнете кісточки й м’язки

Багатоквартирні будинки
Віктор ПОЛІЩУК,
начальник сантехдільниці КПЖ і КГ

П

отужний подих зими разом
із позачерговими канікулами, що радісно сприйняли
діти, приніс і проблеми. Причому
більшість із них — результат нашої ж
поведінки.
Здавалося б, хіба важко погосподарськи зберігати тепло у підвалах і під’їздах? Та наші люди вважають,
що це мають робити не вони, а хтось інший: двірник або спеціально для цього
виділений працівник ЖЕКу.
«Ще й оголошення про тепло вивішуєте на дверях! А котики ж мерзнуть!»
— і на вул. Н. Шолуденка, 5 хтось відкрив утеплені вентиляційні вікна у підвалі. В результаті замерзла холодна вода
в трубах — і аварія!
На вул. Дніпровській, 11 ініціативній групі мешканців довго не вдавалось
утеплити вентиляційний отвір з тієї ж
самої причини: інші жалісливі мешканці
не давали цього зробити, бо котикам,
бачте, ніде пересидіти морози.
Проблема багатьох парадних — за-

та гарно відпочинете.
Щовечора біля ковзанок збираються
люди різного віку. Вони стали місцями
побачень для молоді та підлітків. Літні
люди із задоволенням поринають тут
у світ спогадів. Для людей середнього
віку ковзанка — це унікальна можливість забути на деякий час про повсякденну рутину.
А допомогли подарувати вишгородцям ці чудові зимові забави небайдужі
до розвитку фізичної культури та спорту
люди — депутат Вишгородської міської
ради, майстер спорту СРСР з важкої атлетики Валерій Виговський сприяв залиттю ковзанки біля ЦТ «Джерело» (вул.
В. Симоненка, 3-а). А завдяки Спілці
підприємців Вишгородщини (голова
Олександр Семенов) залили льодовий

майданчик на стадіоні «Енергетик» (вул.
Н. Шолуденка, 12). Допомагає і директор «Карат — Ліфткомплекту» Микола
Горішний. Він виділив кошти на очищення штучного покриття стадіону від

ФОТО — архів редакції газети «Вишгород»

М

истецтво лікування зубів
відоме із сивої давнини.
У Пакистані
знайдено
останки людей, які жили 9000 років
тому і в зубах яких виявлені ідеально запломбовані «дірки» діаметром
1-3 мм і глибиною до 3,5 мм. У ряді
випадків просвердлені навіть важкодоступні корінні зуби, причому
один – з внутрішнього боку щелепи.
Минули віки, але зубний біль, як і
тисячі років тому, й зараз мучить людей. Недарма великий шотландський
поет Роберт Бернс закликав «катувати
ворогів зубним болем». Він і справді
нестерпний. Але є фахівці, здатні не
тільки приборкати цей біль, а й зробити вашу посмішку гарною, вирівняти і
відбілити зуби, вилікувати канали методами ендодонтії і взагалі позбавити
людину зубних проблем.
У районній стоматологічній поліклініці тільки кваліфікованих лікарів працює десять. Плюс середній медичний
персонал та 15 лікарів-інтернів, які
вчаться професійно лікувати зуби.
Такої кількості інтернів у нас ще не
було, що свідчить про авторитет на-
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Відпочивай здорово

снігу, а його цьогоріч намело чимало.
Отож, із ковзанами та хорошим настроєм ласкаво запрошуємо до нас.
Нагадуємо, що ковзанки працюють без
вихідних — з 08:00 до 22:00.

«Робіть, що хочете, а мене не чіпайте!»
мерзлі домофони. Поспішаючи у своїх
справах, мешканці не звертають увагу
на незакриті двері.
Наслідки не примушують себе довго чекати. На вул.
Шкільній, 7 «замерз»
радіатор
опалення у тамбурі
першого парадного, на вул. М. Грушевського, 9 температура
значно
знизилась у під’їзді,
а відтак — у квартирах першого-другого поверху.
Ще одна поширена ситуація — це
наслідки проведених ремонтів у санвузлах.
Начебто,
до чого тут зима?
Та справа в тому,
що ремонти більшість із нас робить на
свій розсуд, аби було красиво, і не думає про доступ до труб, щоб їх можна
було обслуговувати. Між тим, закладені
плиткою труби мереж холодного і гаря-

чого водопостачання та переплановані
на власний розсуд, без проекту приміщення не дають оглянути чи ремонтувати внутрішні мережі.
От і виходить: відкрила бабця котику віконечко у підвал — замерзла
труба, а у квартирі першого поверху доступу
до неї немає (власник
і не пам’ятає, що і як у
нього в квартирі зроблено). Розігрів труби у підвалі без огляду
квартири над нею може
призвести до пожежі, та
мешканець вперто не
хоче знімати плитку чи
унітаз («Робіть, що хочете, а мене не чіпайте!»),
щоб відкрити доступ до
труби — і сидять мешканці стояків (а то й будинок) добу-дві-три без води.
Та якщо труба замерзла — це півбіди. Біда — коли труба тріснула (якщо
зразу не розігріти замерзлу всередині
воду — метал не витримує). Квартиру

Зубний біль вгамує тільки лікар
Валентина СУПРУН,
головний лікар
районної стоматологічної
поліклініки, лікар вищої категорії,
депутат міської ради

2012 року

День стоматолога традиційно
відзначається у світі 9 лютого – у
День святої Аполлонії, доньки видного олександрійського чиновника, яка повірила у Христа. За це її
катували і мали спалити. Але 9 лютого 249 року вона сама кинулась у
вогонь на очах своїх катів.
Християнський подвиг Аполлонії так вразив сучасників, що народилась легенда про те, що варто
лише вимовити її ім’я, помолитися
їй, як зубний біль щезне. В 300 році
Аполлонію було канонізовано як
святу мученицю.
шої поліклініки у столичному регіоні і
про бажання майбутніх лікарів практикуватися у досвідчених фахівців. Таких, як лікар першої категорії Лариса
Цюра, а також молодих та перспективних Олександра Макаренка, Світлани
В’ялої — випускників Київського медуніверситету, які запроваджують нові
технології, не бояться ризикувати.
Утім, професія стоматолога вимагає й великої обережності, уважності,
високого професіоналізму, бо йдеться
про голову — важливий орган людини, де зосереджений мозок. Один невірний рух може стати непоправним.
Тому лікарі кожні п’ять років підтверджують кваліфікацію. Постійно вчаться
на різноманітних курсах підвищення
фахового рівня.

Крім того, стоматолог працює з
технікою, яку повинен знати, як свої
п’ять пальців. Нам вдалося за останні
роки повністю оновити кабінети сучасним обладнанням іноземного виробництва, встановити рентген-апарат.
Не впізнати й саму поліклініку. Кожний, хто входить до нас, звертає увагу на великий сад кімнатних квітів, що
створює затишок та сприяє гарному
настрою. Зроблено ремонт в кабінетах
і коридорах.
Привітність персоналу, практично
відсутність черг – це не тільки наша заслуга, а й свідчення того, що сьогодні
пацієнт може вибирати – лише у Вишгороді та найближчих селах з десяток
приватних зубних кабінетів. Але тільки
у нашій державній поліклініці в ортопедичному відділенні існує система
знижок для ветеранів, інвалідів-чорнобильців.
Частину витрат відшкодовує районне управління праці та соціального
захисту населення. Інваліди першої та
другої категорії обслуговуються безкоштовно.
Причому виготовляються й прогресивні металокерамічні протези. У відділенні працюють три досвідчені лікарі
– один вищої, два – першої категорії.
Ми лікуємо всіх, хто звертається до
нас по допомогу. А у складних випадках направляємо хворих до Київської
обласної лікарні, у відділення щелеп-

затопило — тоді і плитку, і унітази власник дає знімати, та пізно: в результаті
аварії необхідний значний ремонт.
До чого уся ця інформація? Щоб іще
раз нагадати усім: у багатоквартирному
будинку дії кожного з нас тим або іншим
чином стосуються усіх мешканців. Як
у бджолиному вулику — все за певним
ритмом і проектом (інакше вулик розвалився би).
Так, труби в квартирах можна закрити екраном на магнітах, який легко зняти, чи просто пофарбувати — і в будьякий момент доступ до них відкрито. А
перепланування можна робити тільки
за проектом, який враховує всі дрібниці, — і тоді ні стіна не завалиться, ні ваші
сусіди не жалітимуться, що у них стало
холодніше у приміщенні. (Уявіть, як би
вам було на їхньому місці.)
Це не комунальникам, а нам самим
потрібні закриті двері та непобиті шибки у під’їздах! Це нам потрібні утеплені
підвали і горища! Дбайте не лише про
себе, а й про своїх сусідів, тоді й вони
дбатимуть про вас! А про будинок дбати по-господарськи можна тільки всім
гуртом.

Будьте здорові

Валентина Супрун —
наставник інтернів
но-лицьової хірургії.
Тримаємо зв’язок із сільськими
стоматологами. Добре зарекомендували себе: у Лютежі — Олексій Кальченко, у Демидові — Станіслав Петько,
у Старих Петрівцях — В’ячеслав Павленко.
Радію за колег. Усім стоматологам
зичу в день нашого професійного свята подальшого професійного росту,
міцного здоров’я та особистого щастя, адже успіх у роботі залежить від
справ вдома.
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Київщині — 80

Вишгород

Перлина у Київському намисті

Вишгородщина

В

ишгородщина — колиска
давньоруської держави. Цей
древній край дарує молодість та довголіття його жителям завдяки цілющому аромату хвойних лісів, що займають майже третину його
території, великої кількості водойм,
що створюють особливий мікроклімат для людського організму попри
радіологічні викиди від зруйнованого
енергоблоку Чорнобильської АЕС.
Незважаючи на те, що район віднесений до четвертої зони радіологічного забруднення, тут працюють великі
державні, акціонерні, приватні підприємства лісового, енергетичного, будівельного напрямків, що забезпечують
20 % надходжень до бюджету Київської
області.
Утім, Вишгородський район досить
молодий. Він утворений 12 квітня 1973
року з частини Києво-Святошинського
та Іванівського районів — із центром у м.
Вишгороді.
Саме місто має цікаву історію. Назва
його походить від слова «вищий (розташований на горі). Перші спогади про
Вишгород зустрічаються ще у «Повести
временных лет» і датуються 946 роком.
У давній історії Вишгород згадується як
заміська резиденція київських князів,
зокрема великої княгині Ольги, за що
отримав назву «Ольжин град».
Двічі — 1240 і 1482 років — Вишгород зазнавав занепаду через татаро-монгольську навалу. Але кожного
разу відроджувався з попелу. Й досі на
території району зберігається понад
120 історичних пам’яток різних часів існування Київської Русі. Багатий науковий матеріал зібрано співпрацівниками

Вишгородського історико-культурного
заповідника, Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» у
Нових Петрівцях, де експонується діорама форсування Дніпра восени 1943року та численні реліквії, бойова зброя,
речі видатних полководців.
На території району є дві культові
споруди — Воздвиженська церква ХVIII
століття у с. Любимівка та Покровська
церква у с. Нові Петрівці, в якій спочатку
знаходилась діорама, а з перенесенням
її до музею церкву повернено віруючим.
Район знаменний покладами корисних копалин — торфу, глини. Недарма
вишгородські гончарі славилися своїм
посудом навіть при дворі французьких
королів, а в Межигір’ї, крім відомого
монастиря, де заліковували свої рани
запорозькі козаки, існувала фабрика з
виготовлення кераміки.
Сьогодні цей давній промисел зберігся і у Нових Петрівцях, і у Гаврилівці, де працюють поодинокі гончарі. А у
Вишгороді створено гончарний центр (із

виявленою археологами піччю для обпалювання глини), куди водять численних
туристів.
Сучасний район — це 57 населених
пунктів з містом Вишгородом та селищем Димером, 28 місцевих рад з населенням 71,9 тисяч людей. Тут працюють
відомі підприємства з іноземним капіталом ВАТ «Крафт Фудз Україна», (картопляні чіпси), ТОВ «Хенкель Баутехнік
Україна» (будівельні суміші), ЗАТ «Центросталь-Домсталь» (металочерепиця),
ТОВ «Кен-Пак» (металеві банки для напоїв), ЗАТ «Фабрика «Комбі» (парфумерні та миючі засоби), ТОВ МКМ «Телеком» (системи електрозв’язку), ЗАТ
«Енран» (металопластикові вироби та
меблі), ТОВ «Пластик-Карта» (пластикові картки), фірма «Рось» (вогнезахисті
технології) та інші. 32 підприємства експортують свою продукцію.
На території району розташовані потужні енергетичні об’єкти — зокрема київська ГЕС і ГАЕС, що забезпечують 12 %
вітчизняної енергетичної галузі.
Район на другому місці в області за
обсягом капітальних інвестицій.
Аграрії представлені 62 підприємствами різних форм власності, які обробляють 16 тисяч гектарів сільгоспугідь. Відродженням лісу та переробкою
деревини займаються державні Вищедубечанське та Димерське лісові господарства.
У районі розвинено соціальну інфраструктуру — працюють 49 медичних закладів, 11 медамбулаторій, 31 загальних
освітніх заклади, у тому числі закладів
нового типу — Димерська та Вишгородська гімназії, Технічний ліцей КПТТУ,
спеціалізовані школи у Вишгороді, Де-

мидові та Катюжанці, три дитячо-юнацькі спортивні школи.
Розвивається туристична галузь
та комунікації для відпочинку. Туристів
може зацікавити давньоруське городище на Вишгорі Х-ХIII століть і водночас
неподалік розважальний зимовий комплекс з підйомником, Дзвінкова криниця і
приватний музей української старовини
«Хата Савки» у Нових Петрівцях.
Їм є де відпочити — гостинно запрошують готелі «Примор’я» та готельний
комплекс у Вишгороді, готель «Замок» у
Новосілках.
Влада міста та району докладає чимало зусиль для його подальшого розвитку. Авторитету Вишгороду і району
додав чемпіонат світу на воді, один з
етапів якого відбувся минулого літа на
Київському водосховищі, реконструкція
доріг, відкриття залізничного маршруту
Вишгород-Київ (Петрівка).
Але вистачає і проблем — не погашена ще підприємствами району заборгованість із зарплати, попит на місця у
дитсадках перевищує пропозицію, надходження до бюджетів від сплати податків не відображають реальну картину діяльності приватного бізнесу тощо.
За останні роки гальмує промислове
та житлове будівництво.
Все це турбує керівників міста і району: міського голову Віктора Решетняка,
голову районної ради Олександра Носаля та голову районної державної адміністрації Олександра Приходька. Але
вони переконані: труднощі можна подолати сумісними зусиллями очільників та
громад, що дбають насамперед про інтереси держави і кожного громадянина
зокрема.

Романтик з калькулятором
Марта КВІТКА
ФОТО — автор

Сусіди

М

ороз хапає за руки, розфарбовує у червоний колір
обличчя, сніг заліплює очі.
Але невеличка черга до вантажівки із зерном швидко збігає. Віктор
працює вправно — задоволені люди
хто на санчатах, хто на авто везуть
додому придбані зерновідходи. Помічаю, що торгують з двох машин, а
черга — лише до однієї, де господарює Веснянка.
— Це — мої постійні покупці, — пояснює Віктор з посмішкою. — Вони замовляють різноманітну суміш для птиці,
худоби, а я виконую їхні замовлення.
Лютізький підприємець Віктор Сергійович Веснянка не від гарного життя займається торговельним бізнесом. Але
саме цей бізнес матеріально підтримує
його велику родину, дозволяє займатися улюбленою справою, роз’їжджати у

Віктор на вишгородському ринку

пошуках вражень по країні з мобільним
своїм ансамблем, не пропускати ні Сорочинський ярмарок, ні фестиваль народної пісні в Іллічівську. Бо за натурою
Віктор — невиправний романтик.
Вчитель за фахом, він і працював
у Лютізькій загальноосвітній школі —
вчив дітей майструвати. А у вільний від
навчання час — співати у шкільному ансамблі. У цій школі, до речі, і досі працює його дружина, вчителька математики Ольга Володимирівна.
Але життя повернуло так, що довелось організовувати власну справу.
Тільки нікуди не дітися від покликання,
що привело його спочатку до технікуму,
потім — до педагогічного інституту. Не
можна й просто так залишити баян недоторканим і розтягувати міхи лише під
час сільських весіль.
А оскільки привітний по натурі Віктор має ще й організаторські здібності,
то біля нього й згрупувалися жінки, що
хочуть і вміють співати. Одна з солісток
— Марія Олександрова — сама навчає
дітей грі на скрипці у Новопетрівській
школі мистецтв, а на репетиції їздить з
Нових Петрівців до Лютіжа.
Там, у приміщенні сільської ради, і
збираються жінки на свої співи. Сільський голова Тамара Савенок і сама вчителька за фахом, колишня колега Віктора, підтримує аматорів і всіляко сприяє
сільським артистам. Адже на різноманітних фестивалях вони гідно представляють не тільки Вишгородський район,
а й співочу лютізьку громаду: крім «Веснянки», в області добре знаний й інший
творчий колектив — «Лютізька левада»
з беззмінним керівником, вчителькою
Валентиною Головко.
У Лютіжі немає клубу. Старий колись згорів, а збудувати новий не спромоглися, бо справа ця дуже витратна.
Може, колись лютізькі підприємці, що

Ансамбль «Веснянка» під час святкування 20-річчя Незалежності України у Броварах 2011 року: Марія Олександрова, Ольга Несін, Катерина
Шостак, Віктор Веснянка (керівник), Катерина Бонда, Лідія Швець
захоплюються футболом і багато докладають зусиль до спорудження у селах сучасних стадіонів, згадають і про
клуб, який має стати духовним осередком для молоді.
А поки що «Веснянка» існує сам по
собі. Можна приєднати ансамбль до Гути-Межигірської, де клуб є. Але Гута ця
за десятки кілометрів, хоч і вважається
територіальною одиницею Лютізької
сільради.
Та і справа не в тому, щоб офіційно
«прикріпити» ансамбль до клубу. Головне, щоб два роки тому відроджений,
він ще довго жив, поповнюючись любителями української народної пісні.
Знайшли ж до нього дорогу медсестра
київської дитячої лікарні Ольга Несін і
пенсіонерки, дві Катерини — Шостак та
Бондаренко, робітниця київського заводу пластмасових виробів Лідія Швець
і масажистка Ольга Маленчук (на фото
Ольги немає, бо на той час вона не могла поїхати у Бровари).

Всі вони — люди зайняті, сімейні. Але настільки закохані в українську
пісню, що за першим покликом свого
керівника готові їхати куди завгодно.
До речі, ці поїздки не безкоштовні, але
артисти і керівник грошей на них не
шкодують. Бо і самим приємно дарувати радість людям, і всюди зустрічають
їх так гаряче, що й прощатися з такими
глядачами не хочеться.
Звісно, тон задає керівник. До речі,
9 лютого Віктору виповнилось усього
54 роки. Він із дружиною виростив і дав
освіту двом синам — Сергію та Ярославу: перший — юрист, другий — технолог.
Дві онуки — Яна і Віка — радують рідних.
Але сімейне щастя було б неповним,
якби не було у Віктора улюбленої справи, того самого знаменитого тульського
баяна, що грав більш ніж у ста фільмах
(але це вже інша історія), — вірного його
друга і супутника, якби не було української пісні, якій Віктор присвятив своє
життя.

Вишгород
Офіційна особа

Київщині — 80

11 лютого

2012 року
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«Команда, без якої нам не жить…»

Непарадний портрет малювала
Марина КОЧЕЛІСОВА

В

ін дотепер грає у футбол. Щоправда, вже не у нападі, а у
захисті — життєвої мудрості
додалося. Лідер за вдачею, надає перевагу роботі у команді.
Слово «команда» у нього на вустах
постійно: команда Президента Віктора Януковича — губернатора Анатолія
Присяжнюка — віце-губернатора Ярослава Москаленка — команда району
(Олександр Носаль) і міста (Віктор Решетняк) — командний дух депутатської
роботи, командний стиль виконавчого
комітету...
І це не просто слова, це його здатність справедливо поцінувати кожного — від найвищої посадової особи
держави до найменшого «гвинтика»
в управлінському апараті. (Лакмусом
уміння співпрацювати — попри всі робочі моменти — є дотепер відчинені
двері між РДА і міськрадою.)
А ще він постійно говорить про наповнення бюджету та сам себе називає «Зроблено в СРСР». Інші ж про
нього кажуть: занадто скромний, не
любить говорити про свої заслуги (хоч
за 28 років район знає, як свої п’ять
пальців).
Ідеться про голову Вишгородської
районної
державної
адміністрації
Олександра Приходька, людину, що
представляє державу у нашому районі. (Від характеру, особистих рис по-

1
на підлеглих, не «зривається» на них (кажуть, не те що ніколи не принижував нічиєї
людської гідності, навіть голоса не підвищує), дає виконавцю шанс і до останнього чекає правильного кроку.
Олександру Олексійовичу, либонь, передалися відповідальність батька, який 25
років був секретарем Любимівської сільради, та працьовитість матері, простої
колгоспниці. Авторитетом був і старший
брат, що працював у ДАІ — Сашко за його

3
садової особи залежить чимало: переможець за натурою, приміром, іде до
результату будь-якою ціною, а людина
розважлива наперед подумає, яку ціну
доведеться платити не лише їй, а й іншим.)
Бути проміжною ланкою між вищим і
нижчим, між державною владою і місцевою громадою — нелегко. Щодня, щомиті
дбати про інтереси держави і кожної окремої людини, знаходити спільну мову з місцевою владою і підприємцями, освітянами і медиками, молоддю і ветеранами…
Усім не догодиш, але він таки людина
неконфліктна. Проймається ситуацією й
водночас сприймає молоді ідеї та нестандартні рішення.
Не боїться брати на себе відповідальність. Не перекладає вину за недоробки

порадою й вступив до Київського автодорожного інституту.
У школі вчився добре (колишні однокласники дотепер називають його «світла голова») і в інституті теж. Працював у
будівельних студентських загонах — на
о. Сахалін й у Чехословаччині: будував
приміщення архіву в Братиславі (нинішня
столиця Словакії. — Ред.), грав за збірну
інституту з футболу.
Батько помер, коли Олександр був
студентом четвертого курсу, сестра навчалася у технікумі. Довелося серйозно
впрягтися у господарство: тримали корів,
свиней, гарували на городі і в полі, продавали сільгосппродукцію на базарі.
Хлопцеві не в дивину була важка сільська робота. Іще до інституту працював
слюсарем і водієм радгоспу «Комунар» (с.
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Любимівка). Отримав вищу освіту і повернувся сюди вже на посаду інженера-механіка та головного інженера.
Із 1989-го впродовж шести років — директор радгоспу «Зоря» (с. Рови): казали,
на пісках вирощував такі врожаї, що годували понад дві тисячі голів худоби. І техніки було чимало — радгосп із найгіршого
став одним із найкращих у районі.
Вдома — тиха радість: дружина (за
освітою агроном), донька і син (їх бабуся
натішитися не могла онуками). По службі
— знову підвищення: контактного, працелюбного, готового усім допомогти директора радгоспу призначили першим заступником голови РДА.
10 років на цій посаді, потім іще п’ять
— приватний підприємець (може, тому
розуміє потреби малого і середнього бізнесу, бо сам спробував цього хліба — і не
лише на практиці, а й вивчав економіку в
Інституті народного господарства).
Із серпня 2010-го Президентом України призначений головою Вишгородської
РДА. Відтоді Олександр Приходько посільському прагматично обирає ціль і працює з командою на результат.
До нього ставляться по-різному, та всі
до одного, з ким спілкувалася, стверджували: Олександр Олексійович — людина
слова (пообіцяв — неодмінно виконає,
зробить усе, що зможе), уважний до людей, любить допомагати.
Він — простий і доступний, живе у простому домі, де чимало сам робить власними руками: саджає картоплю, моркву, буряки, цибулю, огірки й помідори, косить,
порається у садку, де є виноград і навіть
фейхоа.
У вихідні чекають городи й господарство у 82-річної мами в Катюжанці та у
батьків дружини — за 50 км від Вишгорода, у Ровах (щоправда, останні два
роки це більше на дружині — посада не
дозволяє відпустку повністю взяти, не те
що вихідні). Син (студент-третьокурсник)
і донька (що вже подарувала їм онука) живуть разом із батьками (які цього року відзначатимуть срібне весілля), перейняли їх
господарську натуру, доброту, порядність
і принциповість.
У Приходька — відкрите обличчя,
практичне ставлення до життя, місцева
швидка розмова і… вміння доводити все
до логічного завершення. Стиль одягу —
зручно-діловий, переважає синій колір.
У простому спілкуванні Олександр
Олексійович починає з того, що хоче почути співрозмовник. Як організатор — запалює власним прикладом.
Уміє захистити, якщо треба — поставити на місце. Православний. Мати навчила прощати ворогам, тож образ ні на
кого не тримає.
У його помічниках люди авторитетні, подібні до нього самого. Та водночас
здатний спілкуватися й працювати будь з
ким, аби був результат.
Контактний: знайомства повсюди — і
готовність допомогти. Купа друзів: з інституту, роботи, відпочинку. Не палить,
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може підтримати компанію, але до спиртного не прихильний. Не вередливий —
їсть усе, що приготує дружина.
Після роботи — новини в газетах і по
телебаченню та спортивні передачі. Музику любить народну українську та шансон (у автівці, яку водить сам і на різній
швидкості). Серед улюблених виконавців
— Наталя Бучинська, Таїсія Повалій, Стас
Михайлов.
У театрі чи на концертах (неофіційних)
не був уже років із п’ять. Книжки читає у
відпустці — військові мемуари, про Велику
Вітчизняну та Афганську війну. Любить старі радянські фільми і детективні серіали.
Найкращий відпочинок у відпустці для
нього не сафарі, гори чи екзотичні подорожі, а футбол і… тихе полювання (на грибах знається, виріс у лісі). А, побувавши у
Єгипті і Турції, остаточно визнав: краще,
ніж Україна, немає.
На запитання «Де б ви хотіли жити?»
без вагань називає м. Вишгород, Вишгородський район, Україну: «Тут я потрібен
людям, серед яких я весь час, для яких
живу і без яких не можу».
У людях цінує професіоналізм і порядність. Його кредо «Живу для людей: болить їм, болить і мені». І, як стверджують
ті, хто працює з ним поруч, переймається
долею Вишгородського району 24 години
на добу, сім днів у тиждень, 31 день у місяць і 365 днів на рік. Отак — і ні секундою
менше.
Прагматик і реаліст, він не вважає
себе розумнішим за інших, хоча чималого
досяг. А в глибині душі Олександр Приходько — мрійник. Мріє зробити Вишгородський район найкращим у Київській
області, а наше місто, яке він називає обличчям району, — найкращим з усіх міст
України. Мріє про те, щоб Україна стала
однією з провідних країни світу, а українці
мали гідне своєї праці життя.
Хай його мрії збуваються!
НА ФОТО:
1 — Щаслива бабуся Катерина Григорівна Приходько з онуками Григорієм,
Іванком, Сашком і Катрусею
2 — У родинному колі: з дружиною Вірою, донькою Катериною і сином Іваном
3 — Літо 1980 року, острів Сахалін.
Після другого курсу два місяці — двозмінна робота механізатором на тракторі
Т-16. І завжди — футбол. На фото: команда чемпіонів району. перший зліва внизу
— Олександр Приходько
4 — 2003 рік. Колеги по роботі, товариші по духу, друзі, готові завжди прийти на допомогу один одному: перший
заступник голови Вишгородської РДА
Олександр Приходько, голова РДА Василь Мельник, начальник фінансового
управління Олександр Слива
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Молодіжний квартал

Вишгород

ФОТОмить
Юнкори – Діана Шпильова, Настя Склярова, Валентин Васильківський, Саша Марчук, Настя Кучер (автор фото — Ольга Думанська)

Зимові етюди
Нічний Вишгород
(автори фото — колектив юнкорів)

«Мамо, зліпимо
снігову бабу!»
(автор фото —
Анастасія Непокритова)

Зимові етюди фотокореспондентів Центру
«Дивосвіт» Школи юних журналістів (керівник
Ольга Думанська). Чи вдалося їм фотополювання, судити читачам газети «Вишгород».

А ще одна вихованка «Школи» Олександра Усатюк спілкувалася з народною актрисою
України Раїсою Недашківською. Свої враження вона виклала у статті

Перепусткою у вічність є тільки душа
Олександра УСАТЮК,
учениця — кл. Технічного ліцею

У

кінострічці Віктора Івченка
«Лісова пісня» головну роль
Мавки зіграла Раїса Недашківська. Вона, як і раніше, живе своєю Мавкою, яку тепер грає на сцені.
Як і раніше, багато сил і часу присвячує громадській роботі — у рамках Національної спілки театральних
діячів. Акторка зізналася в тому, що
хоче зіграти Хануму у театральному
проекті.
Коли дивишся на Раїсу Степанівну,
з’являється відчуття, що вона ангел.
Ця талановита і відома актриса, попри
всі труднощі нашого сьогодення, бажає людям щастя, здоров’я і побільше
радості. Поспілкувавшись з народною
артисткою України, я почала дивитися
на життя з іншого боку. Раніше мені здавалося, що вся наша планета пофарбована у сірий колір, і, що люди, які мене
оточують, ніколи не посміхаються. Але
Раїса Недашківська дала мені зрозумі-

ти, що це все не так – це тільки сумна
ілюзія, якою ми живемо на Землі.
Від народної артистки України віє
щирістю, добротою, теплим сонячним
світлом. Вона розповідала про своє
життя і про життя інших людей, показувала збірочку віршів молодого хлопця,
який через свою хворобу друкує їх кінчиком носа.
Я хочу подякувати Раїсі Степанівні за
віру у талановитих людей.
17 лютого ця чудова жінка відзначатиме свій день народження. Раїсо Степанівно, зичимо Вам щастя, здоров’я,
натхнення, віри, надії і любові!
«Усім людям потрібно наповнити
свої душі добром, жити в радості та
любити один одного, — говорить Раїса
Недашківська. — Не допускати до себе
поганих думок, налаштуватися на позитив, на красу та подяку Богові за кожну
секунду, за кожен день, які він подарував нам. Хочеться, щоби люди розуміли, для чого вони приходять у цей світ,
— для самовдосконалення, щоби стати
кращими. Ми голими приходимо сюди і

голими йдемо звідси. Перепусткою у вічність є тільки душа людини.»
Що є життя?
Коротка мить,
Яке її надбання?
Красою душу напоїть
І, не вагаючись, прожить
Хвилину раювання!
Встигнути красою напоїти душу! Я
обов’язково поїду на Полтавщину, де
ми знімали «Голос трави». Там місце
— космічне, там сонце сідає прямо у вічність. А ми не помічаємо присмерків,
світанків і себе цим обкрадаємо, адже
це — щастя! Мене часто запитують, чи
відчуваю себе щасливою, відповідаю:
«Як мудрішою стаю, то частіше відчуваю. Я живу, граю, радію кожному дню.
Адже Київ — це найгарніше місто світу».
Я мешкаю поруч із Золотими воротами,
давньою Софією Київською. Ця земля випромінює світло, красу. Адже для
щастя не так багато потрібно. Царство
Небесне — у душі, напоєною любов’ю,
і в проясненій голові. Головне не підпускати до себе зневіри. Це гріх. Треба

бути оптимістом. Ми приходимо в цей
світ, щоб зробити його кращим.
Я не можу стояти осторонь життя,
– говорить акторка, – багато працюю,
допомагаю творчим людям – молодим
художникам, літераторам, поетам, акторам, студентам, музикантам відкрити
себе, показати свої роботи на виставках. Сенс свого життя вбачаю у тому,
щоб допомагати людям увійти в найвищий світ духовності, зробити перехід в
епоху Гармонії та Любові.»

Про НЕбезпечний Інтернет, або Чим цікавиться ваша дитина
Застереження Артура РАЙНША,
начальника відділення
кримінальної міліції у справах
дітей, та Михайла ГАВРИЩУКА,
ст. оперуповноваженого цього
відділення з
аписала Катерина ЗУРМА

Батьківські університети

П

ідліткові зграї, що цькують
дорослих, зухвала поведінка, «молоді» алкоголізм і
наркоманія… «Ні, це не про мою дитину! — скажете ви. — Моя — домашня: не п’є, не палить, завжди у своїй
кімнаті, перед комп’ютером...»
Між іншим, небезпека чигає саме
тут. Ні, зараз навіть не про комп’ютерну
залежність, а, власне, про соціальні мережі, в яких «зависають» ваші чада.
Вільний інтернет-світ принадливий і
не такий вже безпечний. Так, поставити
на «аватарку» чуже фото і прикинутися
у спілкуванні молодим хлопцем може
педофіл або раніше засуджена за тяжкі злочини, небезпечна для суспільства
особа.
У відповідальних родинах інтернетмережі для дітей обмежують. Та більшість ставиться до підлітка перед компом, як до меншого зла: сидить вдома,
перед очима. Між тим, інтернет-спілкуванням зловживають і діти, що живуть
у проблемних родинах або… мають генетичний збій — спадкову схильність
до втеч з дому, суїциду, небезпечного
екстриму.
Родинне дерево — не забаганка.

Артур Райнш та Михайло Гаврищук
Варто вивчити характери предків з обох
боків — і матері, і батька дитини – і вчасно попередити небажані прояви, скажімо, дромоманії.
Це — хворобливий потяг до втеч.
Причому, за статистикою, 70 % утікачів
— закохані дівчата.
Перші почуття народжуються у тих
же соціальних мережах. Далі — зустрічі
із старшими, теж неповнолітніми хлопцями (їх і до відповідальності не можна
притягнути за законом), «дорослі» стосунки підлітків і… втеча з дому.
Тікають до столиці — там легше за-

губитися. Телефони або викидають, або
продають. А потрапляють до нарко- і алкопритонів або неформальних молодіжних угруповань.
Деякі з неформальних молодіжних
рухів зовсім не безневинні. Так, для міліції не новина — хуліганська спрямованість угруповань футбольних фанатів:
зайвий адреналін після матчу «змушує»
їх бити скло у громадському транспорті, вітрини, вболівальників команди-суперника. Стрітрейсери влаштовують
нічні перегони на автівках, які можуть
закінчитися аварією.
Годі й говорити про неприпустимий
расистський дух, пропаганду культу насилля й жорстокості скінхедів.
Батьки, звертайте увагу на одяг і
взуття дітей. Уніформа, важке підковане
взуття, інші незвичайні елементи одягу
— сигнал тривоги.
Ні, у жодному разі НЕ БИЙТЕ! Не
можна залишати дитину наодинці зі
своїми проблемами. Якщо ви не суворий батько чи мати, а справжній друг,
ваша дитина поділиться ними насамперед з вами, людиною мудрою, сповненою життєвого досвіду.
У соціальних мережах варто «поблукати» і вам особисто. Щоб дізнатися
про вподобання, сленг, напрямки, популярні у молоді.
Та розпочати слід із того, чим зайняті ваші діти. З ким і як проводять свій
вільний час. Що ви знаєте про їх друзів.
Скільки разів за місяць пропустили школу.

Невідвідування дітьми школи —
окрема тема. Життя свідчить, що зазвичай це супроводжується і бездоглядністю дітей. А це і можливі травми (як у
Гаврилівці, де дитина випала з балкону
другого поверху), і куріння та вживання
неповнолітніми слабоалкогольних та
міцних алкогольних напоїв (що ми бачимо під час міліцейських рейдів).
До «батьків», які неналежним чином виконують свої обов’язки, вживають різні заходи: від попередження, до
складання протоколів за ст. 184 Адмінкодексу та штрафів за рішенням суду чи
відкриття кримінальних справ за ст. 166
Кримінального кодексу України.
І все ж, сусіди, сигналізуйте до школи і кримінальної міліції! Вчителі, друзі,
знайомі — не замовчуйте факти невиконання батьками своїх обов’язків! Ваша
небайдужість може відвернути небезпеку чи навіть трагедію.
А батькам ми б порадили запитати
себе, чи хочете, щоб дитина стала «лідером» неадекватної поведінки, інвалідом
з прокуреними легенями чи непристосованою до суспільства особистістю?
І не відкуплятися цяцьками (тим більш,
що дорогі «смартфони» і т. інш. можуть вкрасти чи просто загубити), не
формально контролювати, а знати все
про своїх дітей — це ваш батьківський
обов’язок. Схильні до втеч, звісно, нарікають на родичів, які обмежують «гуляння». Та все ж саме завдяки вчасним
сигналам вдається знайти і повернути їх
до родини.

Вишгород
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2+2
09:40 Точка зору
10:05 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 Шеф-кухар країни
12:10, 18:45 Діловий світ
12:25 Армія
13:20 Х/ф «Я зробив усе,
що міг»
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:45 Діловий світ.
Агросектор
15:55 Х/ф «Михайло
Ломоносов».
17:05 Оновлене місто
17:20 Т/с «Ставка більша
за життя»
19:10 «Задоринки»
20:55 Офіційна хроніка
21:30 221. Екстрений
виклик
22:30 Контрольна
робота

07:00, 07:40, 08:00,
09:00, 19:30, 23:10 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:05 «Давай
одружимось»
11:00 Х/ф «А мама
краща!»
12:25 Х/ф «Доктор
Дуліттл–3»
14:05 Х/ф «Жінка, не
схильна до авантюр»
16:05 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 Х/ф «Кохати поросійськи–2»
20:15, 20:55 Т/с
«Інтерни»
21:20 Х/ф «Чоловіча
жіноча гра»
23:25 Х/ф «Амазонки та
гладіатори»

05:20 Служба розшуку
дітей
05:30 Світанок
06:10 Ділові факти
06:30 Т/с «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45, 12:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:15 Х/ф «Кенгуру
Джекпот»
12:05, 13:00 Анекдоти
по-українськи
13:45 Х/ф «Обладунки»
14:35, 20:25 Т/с «Лють»
16:35 Т/с «Менти»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00 СТН.
Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз.
програма Профілактика
на каналі до 14.00
14.00 Як це?
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
16.55, 23.50 Світ
бізнесу
17.10 Х/ф «Вперед,
хлоп’ята!»
19.20, 20.50 Міська
варта
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
0.00 Громадська
приймальня
1.50, 5.00 Мультляндія

06:15 «Документальний

07:05 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
детектив»
07:30, 09:00, 19:00
06:40 Т/с «Адвокат»
Репортер
07:50 Очевидець
08:40, 18:10
09:10, 22:50 Т/с
«Неймовірна правда про
«Бальзаківський вік, або
зірок»
Всі чоловіки сво...»
10:05 Здрастуйте, я
09:40 Т/с «Була тобі
ваша мама
кохана»
11:45, 19:35 Т/с
13:50, 19:10 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
«Черговий янгол»
від Сонця»
14:50 «Нез’ясовно, але
13:50 М/с «Аладдін»
факт»
14:30 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
15:50 «Битва
14:45 Teen Tіme
екстрасенсів»
14:50 Т/с «Полювання на
монстрів»
18:00, 22:00 «Вікна15:55 Т/с «Кадети»
Новини»
17:55, 20:40 Т/с
20:05 «Куб»
«Вороніни»
21:10 «Танцюють всі!–4» 19:15 Спортрепортер
21:50 Аферисти
00:50 Т/с «Доктор Хаус»
23:50 Т/с «Нікіта»

09:10, 19:30, 23:10
«Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Життя цікаве»
11:30 «Велика політика»
12:30 «Машина часу»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:00 «Час новин»
17:25 «Територія
закону»
18:10 «Погода у світі»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Енергонагляд»
22:20 «Хроніка дня»
23:30 «Автопілот-тест»
23:50 «Погода на
курортах»

08:00 - 15:00
ПРОФІЛАКТИКА
06:00 Світ за тиждень
06:20 Ранкова зарядка
06:30 Ф-стиль
07:00 Країна порад
15:00, 18:30, 21:00
«Соціальний пульс»
15:15 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:35 80 островів
навколо світу
22:15 Шамварі:
територія диких тварин
22:40 Х/ф «Омелян
Пугачов»

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, 12:15 Х/ф «Сліпе
щастя»
13:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
14:50 «Сімейний суд»
15:45 «Судові справи»
16:30 «Жди меня»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати–3»
20:00, 00:35
«Подробиці»
20:30 Т/с «Татусі»
22:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів–11»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «СОБР»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай говорять.
Батько моєї дитини – мій
батько»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»
20:15 Т/с «Шаман»
22:20 Х/ф «Хеллбой–2:
Золота армія»

03:55 «НТВ-ранок»
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 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 «Чужий район»
19:25 Т/с «Кодекс честі»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Чесний понеділок
22:25 «Школа
лихослів’я»

05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупка»
09:45 «Жити здорово!»
10:55 «Право на захист»
12:15 «Модний вирок»
13:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05 «Поле чудес»
17:05 «Воля та
справедливість»
18:15 Вибори-2012
18:45 «Давай
одружимося!»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Московське
подвір’я»
22:40 «Тетяна Тарасова:
«У мене не крижане
серце»
23:50 «Познер»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
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
12:00, 19:45 Одна за всіх
12:25, 17:50 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:20, 18:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:00 У ТЕТа тато!
16:30, 21:10 Т/с «Універ»
19:20, 20:45 Серіал
«Універ. Нова общага»
20:15, 22:30 Т/с «Зайцев
+1»
23:00 Т/с «Притулок»
23:50 Дурнєв + 1
00:20 Х/ф «Небо. Літак.
Дівчина»

Передплачуйте газету «Вишгород».

07:00 «Друга смуга»
08:25 «Легальний дохід»
08:30 «Правда життя».
Помста за зраду
09:00 Д/с «Православні
святі»
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Х/ф «Шизофренія»
15:45 Х/ф «Росія
молода»
17:15 Х/ф «Державний
кордон»
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»
00:00 Х/ф «Останній
легіон»

7

07:00 Мультфільми
08:00, 19:50 «ДАІ.
Дорожні війни»
09:00 Т/с «Офіцери–7»
09:55 Т/с «Офіцери–8»
10:50 Т/с «Офіцери–2»
11:45 Т/с «Офіцери–2»
14:35 Т/с «Солдати–5»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила»
18:35 «Репортерські
історії»
19:00 «Таємниці світу з
Анною Чапман»
20:25, 21:15 «Ульотне
відео по-російськи»
21:00 «Час пік»
21:30 Х/ф «Чужі»
00:10 Т/с «Пригадати
майбутнє»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Контакт
11:30 Тюрми Америки.
Ґвалтівники
13:20 Top Gear
14:20 В обіймах смерті
15:10 Таємні
знаки. Прибульці.
Неоголошений візит
16:10 Фантастичні
історії. Ляльки-вбивці
18:00 Шукачі. Дивоіконостас
18:50 Шукачі. Один день
із чорним археологом
19:40 Скарб.ua. Скарби
тамплієрів: Україна
20:30 Фантастичні
історії.
21:30 Шукачі. Петербург
до Петербурга
22:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Дика
природа

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
10:00 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 У гостях у Д.
Гордона
12:20 Хай щастить
12:40 Темний силует
12:55 After Lіve
13:15 Ювілейний вечір
Андрія Демиденка
15:15 Euronews
15:45 Діловий світ.
Агросектор
15:55 Концерт «Тобі,
єдиній»
18:45 Хокей. Чемпіонат
України. «Сокіл» (Київ) –
«Донбас-2» (Донецьк)
20:05, 21:20 Діловий світ
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс-мінус
21:30 Соціальне шоу
«Адреналін»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:50 «Служба розшуку
дітей»
06:55, 07:10, 07:40,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 01:05 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:20 «Давай
одружимось»
11:15 Х/ф «Чоловіча
жіноча гра»
12:55 Т/с «Клон–2»
14:40 Т/с «Світ Соні»
16:05 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені-3»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:20 Х/ф «Титанік»

06:20 Ділові факти
06:30, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:35, 22:25 Т/с «Таксі»
07:40 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:10 Т/с «Таємниці
слідства»
14:15, 20:25 Т/с «Лють»
18:45 Факти. Вечір
22:50 Факти. Підсумок
23:05 Х/ф «Таємниці
Лос-Анджелеса»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 17.45, 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 У центрі уваги
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

07:00, 00:25 Т/с

07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
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, 21:35 80 островів
навколо світу
14:35, 22:15 Шамварі:
територія диких тварин
15:00, 18:30, 21:00,
00:10 «Соціальний
пульс»
15:15 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
22:40 Х/ф «День святого
Валентина»
00:40 Майстер
подорожей

06:00 Мультфільм
06:05 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, 20:30 Т/с «Татусі»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
13:20, 22:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
15:15 «Судові справи»
16:10 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Т/с «Свати-3»
20:00, 01:45
«Подробиці»
00:50 Д/ф «Секретні
території» НЛО. Контакт
встановлено

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 21:10Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «СОБР»
10:00 Т/с «Шаман»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай говорять.
Люди XXL»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»
20:15 Т/с «Шаман»
22:20 Т/с «Подружжя»
23:20 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»

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»
17:30 Т/с «Чужий
район»
19:25 Т/с «Кодекс честі»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 «Круті нульові»
22:30 Т/с «Детектив
Раш»
23:30 Квартирне
питання
00:35 «У зоні
особливого ризику»
01:10 Т/с «Молоді та
злі»

06:30 «Ранок на 5-му»

23:25 Т/с «Лікар Хаус»

06:20 М/с «Назад у
майбутнє»
06:45 М/с «Джуманджи»
07:00 Kіds Tіme
07:05, 14:30 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 чоловіки сво...»
10:10 Здрастуйте, я
ваша мама
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
13:55 М/с «Аладдін»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Полювання на
монстрів»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Парад порад
23:55 Т/с «Нікіта»

новини»

08:00, 18:35 «ДАІ.
Дорожні війни»
08:10 «Цілком таємно»
09:00, 21:00 «Час пік»
09:15 «Ударна сила»
10:25 «Таємниці світу з
Анною Чапман»
11:15 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Моя
перша пригода»
12:55 Х/ф «Епоха»
14:35 Т/с «Солдати-5»
16:20 «Цілком таємно»
17:15 «Ударна сила»
18:45 Ліга Європи
УЄФА «Рубін» (Росія) –
«Олімпіакос» (Греція)
21:15. 23:35 Про Лігу
чемпіонів
21:30 Ліга чемпіонів
УЄФА. «Байєр
Ліверкузен» (Німеччина)
– «Барселона» (Іспанія).
Пряма трансляція
00:20 Огляд матчів
ігрового дня Ліги
Чемпіонів

05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупка»
09:45 «Жити здорово!»
10:55, 01:05 «Право на
захист»
12:15, 04:05 «Модний
вирок»
13:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05, 21:30 Т/с
«Московське подвір’я»
17:05 «Воля та
справедливість»
18:15 Вибори - 2012
18:45, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «З ніг на голову»

06:55 «Друга смуга»
07:00 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»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:35 Т/с «Марш
Турецького-3»
15:40 Х/ф «Росія
молода»
17:00 Х/ф «Державний
кордон»
18:30 «Речовий доказ».
Наречена у кривавій
фаті
22:30 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Х/ф «Зграя»

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, 15:10 Т/с
«Ранетки»
09:50 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
10:40 Comedy Woman
11:30 Секс-битва
12:00, 16:00 У ТЕТа тато!
12:25, 19:45 Одна за всіх
12:55, 17:50 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:20, 18:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:30, 21:10 Т/с «Універ»
19:20, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
20:15, 22:30 Т/с «Зайцев
+1»
23:00 Т/с «Притулок»
23:50 Т/с «Секс і місто»

10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Жінки над прірвою
13:20 Top Gear
14:20 В обіймах смерті
15:10 Таємні знаки.
Допомога з того світу
16:10 Фантастичні
історії. Паралельні світи.
Вбивці часу
17:10 Теорія змови.
Фармацевти
18:00 Шукачі. Петербург
до Петербурга
18:50 Шукачі. Пекельна
машина Кутузова
19:40 Таємні знаки.
Цілюще диво
20:30 Фантастичні
історії. Очікування
апокаліпсиса
21:30 Шукачі. Скарб
Степана Разіна
22:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Битва за
територію

«Адвокат»
09:00, 18:10
«Неймовірна правда
про зірок»
10:05 «Куб»
11:10 Х/ф «Синьйор
Робінзон»
13:40, 19:10 Т/с
«Черговий янгол»
14:40 «Нез’ясовно, але
факт»
15:40 «Битва
екстрасенсів. Війна
світів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
20:10 «Весільні битви»
22:25 «Паралельний
світ»

09:10, 00:35 «Бізнесчас»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Автопілотновини»
11:30 «Час: важливо»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:20 «Життя цікаве»
17:25 «Своїми очима»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
21:55 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим
23:30 «Територія
закону»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)
00:25 «Автопілот-
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Шиндлера»

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 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

06:30 «Документальний
детектив»
07:00 Т/с «Адвокат»
09:00 Кінець ефіру
09:00 – 10:00
ПРОФІЛАКТИКА
10:00, 18:10
«Неймовірна правда про
зірок»
11:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:55 Х/ф «Право на
надію»
14:00 Т/с «Черговий
янгол»
14:55 «Нез’ясовно, але
факт»
16:00 «Битва
екстрасенсів. Війна
світів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
19:05 Т/с «Черговий
янгол»
20:10 «Кулінарна
династія»
22:25 «Кулінарна
династія»
23:55 Т/с «Доктор Хаус»

06:15, 07:00 Kіds Tіme
06:20 М/с «Назад у
майбутнє»
06:45 М/с «Джуманджи»
07:05, 14:35 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00,
00:55 Репортер
07:50 Очевидець
09:10, 22:55 Т/с
«Бальзаківський вік, або
Всі чоловіки сво...»
10:00 ПРОФІЛАКТИКА
14:00 М/с «Аладдін»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Полювання на
монстрів»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Татусеві
дочки»
21:50 Ревізор
23:55 Т/с «Нікіта»

06:00 Програма передач
06:01, 21:40 «Час-Тайм»
09:10, 19:30 «Бізнесчас»
10:30 «Автопілотновини»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:00 «Час новин»
13:20 «5 елемент»
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»
22:00 «Акцент»
22:20 «Особливий
погляд»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілотновини»

07:00 Мультфільми
08:00, 18:35 «ДАІ.
Дорожні війни»
08:10, 16:20 «Цілком
таємно»
09:00, 21:00 «Час пік»
09:15, 17:15 «Ударна
сила»
10:25 «Таємниці світу з
Анною Чапман»
11:15 Т/с «Молодий
Індіана Джонс.
Пристрасть до життя»
12:55 Х/ф «Епоха-2»
14:35 Т/с «Солдати-5»
18:45 Ліга чемпіонів
УЄФА. «Зеніт» (Росія) «Бенфіка» (Португалія)
21:15. 23:35 Про Лігу
чемпіонів
21:30 Ліга чемпіонів
УЄФА. «Мілан» (Італія) «Арсенал» (Англія)
00:20 Огляд матчів
ігрового дня Ліги
Чемпіонів

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10, 22:20 Т/с
«Подружжя»
10:00, 20:15 Т/с
«Шаман»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай говорять.
Водій для Барі»
13:00, 21:10 Т/с
«Ведмежий кут»
14:00 Т/с «Слід»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»
23:20 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»

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»
17:40 Т/с «Чужий
район»
18:45 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. «Зеніт»
(Росія) - «Бенфіка»
(Португалія)
20:55 Сьогодні.
Підсумки
21:15 Х/ф «Кодекс
честі»
23:10 Дачна відповідь
00:15 «В зоні
особливого ризику»

09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
10:55, 01:05 «Право на
захист»
12:15, 04:05 «Модний
вирок»
13:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05, 21:30 Т/с
«Московське подвір’я»
17:05 «Воля та
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Птах
щастя»

06:25 «Уроки тітоньки
Сови»
06:55 «Друга смуга»
07:00 Х/ф «Державний
кордон»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 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 «Капітан
Гордєєв»
15:40 Х/ф «Росія
молода»
17:10 Х/ф «Перша кінна»
18:30 «Правда життя».
Межа пристойного
00:00 Х/ф «Пірат
острова скарбів»

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
12:00, 16:00 У ТЕТа тато!
12:25, 19:45 Одна за всіх
12:55, 17:50 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:20, 18:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:30, 21:10 Т/с «Універ»
19:20, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
20:15 Т/с «Зайцев +1»
23:00 Т/с «Притулок»
23:50 Т/с «Секс і місто»
00:20 Х/ф «Достукатися
до небес»

10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Жінки за гратами
13:20 Top Gear
15:10 Таємні знаки.
Жарти зі смертю
16:10 Фантастичні
історії. Спецслужби
проти НЛО
17:10 Двоє Миронових
18:00 Шукачі. Скарб
Степана Разіна
18:50 Шукачі.
Полювання на Чкалова
19:40 Таємні знаки.
Продам свою душу
20:30 Фантастичні
історії. Ляльки-вбивці
21:30 Шукачі. Дорогапривид
22:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Багата
земля

09:30 На зв’язку з
урядом
10:00 «Легко бути
жінкою»
10:50 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 У гостях у Д.
Гордона
12:20 Кордон держави
12:35 Наша пісня
13:20 Х/ф «Співробітник
ЧК»
15:45 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
19:00 Про головне
19:35 Вечір пам’яті Н.
Яремчука
20:55 Офіційна хроніка
21:25 Плюс-мінус
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, 23:35 ТСН
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
09:55 Х/ф «Титанік»
13:25 Т/с «Клон-2»
15:05 Т/с «Світ Соні»
16:05 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені-3»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:20 «Пекельна
кухня-2»
22:35 «Потойбічна
Україна. Магічне коло»
23:55 Х/ф «Кров на
вулицях»

06:20, 07:35 Ділові

07:00 Країна порад
08:00 Соціальний
статус: ваші пільги
08:55, 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 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:50 Майстер
подорожей
18:55 Економічний пульс
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
22:40 Х/ф «Гранатовий
браслет»

05:20 Т/с «Таке звичайне
життя»
06:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів–5»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
«Новини»
07:10, 08:10, 08:35 «З
новим ранком»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05, 20:30 Т/с «Татусі»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
13:20, 22:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів–11»
15:15 Т/с «Дар»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати–3»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Спорт у
Подробицях»
00:50 Програма «Парк
автомобільного періоду»

факти
06:35, 22:30 Т/с «Таксі»
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Т/с «Таємниці
слідства»
14:20, 20:25Т/с «Лють»
18:45 Факти
22:50 Факти. Підсумок
23:05 Х/ф «Список
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по-українськи

приймальня

12:45 Факти. День

15.10, 21.25, 1.00 В

13:15 Т/с «Таємниці

гостях у Д. Гордона

слідства»

16.10 У центрі уваги

14:15 Т/с «Лють»

17.45, 22.25 Т/с

18:45 Факти. Вечір

«Інспектор Деррік»

20:25 Т/с «Лють»

19.20, 20.50 Міська

22:50 Факти. Підсумок

варта

23:05 Художній фільм

20.00 Т/с «Руда»

06:30 «Документальний
детектив»
07:00, 00:20 Т/с
«Адвокат»
09:00, 18:10
«Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:35 Х/ф «Знак долі»
13:50, 19:10 Т/с
«Черговий янгол»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва
екстрасенсів. Війна
світів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
Т/с «Черговий янгол»
20:10, 22:25 «Зіркове
життя. П’ятирічний ТОП
розлучень та весіль»
23:20 Т/с «Доктор Хаус»

06:00 Срібний апельсин
07:00 17:00 19:00 Події
07:20, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 21:10 Т/с
«Слід»
09:10, 22:20 Т/с
«Подружжя»
10:00, 20:15 Т/с
«Шаман»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай говорять.
Крихітка на мільйон»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»
23:20 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»
00:20 Х/ф «Щось»

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»
17:40 Т/с «Чужий
район»
18:45 Футбол. Ліга
Європи УЄФА.
«Локомотив» (Росія) «Атлетік» (Іспанія)
20:55 Сьогодні.
Підсумки
21:15 Х/ф «Кодекс
честі»
23:15 «Завжди
попереду. СанктПетербургский
Державний морський
технічний університет»
00:10 «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»
13:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05, 21:30 Т/с
«Московське подвір’я»
17:05 «Воля та
справедливість»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:50 Нічні новини

09:35 Книга.ua
09:55 «Легко бути
жінкою»
10:50 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 Здоров’я
12:10, 18:45, 21:40
Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни
від А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:45 Х/ф «Викрадений
потяг»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:55 Х/ф «Михайло
Ломоносов» .
17:10 Х/ф «Це ми,
Господи»
19:00 Про головне
19:25, 21:45 «Пісня 90-х»
20:55 Офіційна хроніка
21:30 221. Екстрений
виклик
22:55 Трійка, Кено,
Максима

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, 23:25 ТСН
07:15 Дісней! «Чіп
і Дейл: Бурундукирятівники»
10:05, 16:05 «Давай
одружимось»
11:00, 18:30 «Не бреши
мені-3»
12:00 «Потойбічна
Україна. Магічне коло»
12:55 Т/с «Клон-2»
14:40 Т/с «Світ Соні»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:20 Т/с «Костоправ»
23:45 Х/ф «Острів
проклятих»

05:30 Світанок

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

06:15 Ділові факти

17.00, 19.00, 21.00,

06:30, 22:25 Т/с «Таксі»

23.30 СТН

07:35 Ділові факти

6.30, 19.25 Столиця

07:45 Максимум в

7.25, 3.00 Муз.

Україні

програма

06:00 15:00 18:30 21:00
«Соціальний пульс»
06:30 Ранкова зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
08:55, 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 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
18:55 Економічний пульс
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
22:40 Х/ф «Не стріляйте
в білих лебедів»

06:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
07:00, 08:00, 08:30,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
09:00 «З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
Подробицях»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05, 20:30 Т/с «Татусі»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
13:20, 22:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
15:15 «Судові справи»
16:10 Т/с «Експерти»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Т/с «Свати-3»
20:00 «Подробиці»
00:50 «Розбір польотів»

08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с «Менти»
12:35, 13:00 Анекдоти

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

06:45 М/с «Джуманджи»
07:00 Kіds Tіme
07:05, 14:30 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
07:50 Очевидець
09:10, 22:55 Т/с
«Бальзаківський вік, або
Всі чоловіки сво...»
10:10 Здрастуйте, я
ваша мама
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
13:55 М/с «Аладдін»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Полювання на
монстрів»
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 «Нікіта»

06:30 «Ранок на 5-му»

05:40 «Легенди
бандитського Києва»
06:05 «Уроки тітоньки
Сови»
06:35 «Друга смуга»
06:40 Х/ф «Мати Марія»
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 «Капітан
Гордєєв»
15:35 Х/ф «Росія
молода»
17:15 Х/ф «Перша кінна»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Алмазний
ленд-ліз
00:00 Х/ф «Перевертень»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
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 Косметичний
ремонт
12:00, 16:00 У ТЕТа тато!
12:25, 19:45 Одна за всіх
12:55, 17:50Т/с «Хто у
домі господар?»
13:20, 18:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:30, 21:10 Т/с «Універ»
19:20, 20:45 Т/с «Універ.
Нова общага»
20:15, 22:30 Т/с «Зайцев
+1»
23:00 Т/с «Притулок»
23:50 Т/с «Секс і місто»
00:20 Х/ф «Мої чорничні
ночі»

09:00 «Час пік»
09:15 «Ударна сила»
09:10, 19:30 «Бізнес10:25 «Таємниці світу з
час»
Анною Чапман»
11:15 Т/с «Молодий
09:25 «5 елемент»
Індіана Джонс. Стріли
10:30 «АвтопілотКупідона»
12:55 Х/ф «Шарова
новини»
молнія»
11:30 «Час: важливо»
14:35 Т/с «Солдати-5»
17:15, 18:00 «Ударна
13:00 «Час новин»
сила»
15:20 «Лісовий патруль» 18:35 «Репортерські
16:00, 19:00 «Час новин» історії»
19:30 Про Лігу Європи
16:20 «Драйв»
19:45, 21:00 Ліга Європи
УЄФА. «Зальцбург»
16:40 «Трансмісія»
(Австрія) - «Металіст»
17:25 «Життя цікаве»
(Харків, Україна)
20:45 «Час пік»
18:15 «Акцент»
21:50 Ліга Європи УЄФА.
18:45 «Київський час»
«Порту» (Португалія)
- «Манчестер Сіті»
21:40 «Час-Тайм»
(Англія). 23:55 Про Лігу
22:00 «РесПубліка з
Європи
00:30 Ліга Європи УЄФА.
Анною Безулик»
«Аякс» (Голландія) 23:45 «Технопарк»
«Манчестер Юнайтед»
(Англія)
00:00 «Час новин»

09:30 Амазонка з
Брюсом Перрі. Битва за
територію
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Війни кланів
15:10 Таємні знаки.
Зомбі. Сплановане
божевілля
16:10 Фантастичні
історії. Реінкарнація:
таємниці переселення
душ
17:10 Скарб.ua. Скарби
тамплієрів: Україна
18:00 Шукачі. Дорогапривид
19:40 Таємні знаки.
Жарти зі смертю
20:30 Фантастичні
історії. Паралельні світи.
Вбивці часу
21:30 Шукачі. Острів
декабристів
22:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Сибір

Телепрограма

Вишгород

11 лютого

2012 року

9

П’ЯТНИЦЯ 17 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

2+2
05:50 «Документальний

слідства»
18:30 «Не бреши мені-3» 14:15 Т/с «Лють»
20:15 «Велика різниця
18:45 Факти. Вечір
по-українському»
20:10 Х/ф «Чорний
21:15 Х/ф «Повітряна
яструб»
тюрма»
22:05 Х/ф «Відступники»
23:30 Х/ф «Охоронець»

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 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

06:45 М/с «Джуманджи»
07:05, 14:30 М/с
детектив»
«Пригоди Джекі Чана»
07:10 Х/ф «Донечко
07:30, 09:00, 19:00
моя»
Репортер
09:10 Х/ф «Під Великою 07:50 Очевидець
09:10, 22:50 Т/с
Ведмедицею»
«Бальзаківський вік, або
18:00, 22:00 «ВікнаВсі чоловіки сво...»
10:10 Здрастуйте, я
Новини»
ваша мама
18:10 Х/ф «Дівчата»
11:50 Т/с «Татусеві
20:10 «Таємний шоудочки»
бізнес. Стас Михайлов. 12:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
Зірка з порожнечі»
13:55 М/с «Аладдін»
21:15 «Таємний шоу14:45, 15:50 Teen Tіme
бізнес. Людмила Зикіна: 14:50 Т/с «Полювання на
монстрів»
скарби королеви»
15:55 Т/с «Кадети»
22:25 «Таємний шоу17:55 Т/с «Вороніни»
бізнес. Хрещені батьки
19:15 Спортрепортер
зірок. Япончик проти
19:35 Т/с «Ластівчине
гніздо»
Калмановича»
20:45 Україна чудес
00:05 Х/ф «Знак долі»
23:45 Т/с «Нікіта»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30 «Бізнесчас»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Автопілотновини»
11:00, 14:00 «Час новин»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з
Анною Безулик»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Вікно в Європу»
18:45 «Київський час»
19:36 «Час: важливо»
22:00 «Хроніка тижня»
22:25 «Фактор безпеки»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»

06:10 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 «Татусі»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-11»
15:15 Т/с «Судові
справи»
16:10 Т/с «Експерти»
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»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20, 02:00
Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 «Жіночий
погляд». Денис Рожков
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Чужий
район»
20:25 «Лоліта. Пані
президент»
22:05 Х/ф «Я покажу
тобі Москву»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
10:55 «Право на захист»
12:15 «Модний вирок»
13:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
14:00 Інші новини
14:20 «Хочу знати»
15:15 «Слід»
16:05 Т/с «Московське
подвір’я»
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 «Generatіon
П»
02:50 Х/ф «Тому що
люблю»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
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 Косметичний
ремонт
12:00, 16:00 У ТЕТа тато!
12:25, 19:45 Одна за всіх
12:55, 17:50 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:20, 18:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:15 Дом-2
16:30, 20:45 Т/с «Універ»
19:20 Т/с «Універ. Нова
общага»
20:15, 22:30 Т/с «Зайцев
+1»
23:00 Т/с «Притулок»

09:35 Д/ф «Контингент.
Ангола»
10:00 Театральні сезони
10:50 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 «Віра. Надія.
Любов»
12:10, 21:20 Діловий світ
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13:00 Околиця
13:35 Х/ф «Пілоти»
15:40 Діловий світ.
Агросектор
15:45 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
17:05 Х/ф «Початок
невідомого століття»
18:20 Новини
19:05 Наша пісня
19:45 «Новорічний жарт»
з В. Винокуром
20:40 After Lіve
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:00 08:00 09:00 19:30

06:15, 07:35 Ділові

ТСН

факти

07:10 07:40 08:05 09:10

06:30 Т/с «Таксі»

«Сніданок з 1+1»

07:45 Стоп-10

08:00 Ваше житло
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 80 островів
навколо світу
14:35 Шамварі:
територія диких тварин
15:00, 18:30, 21:00,
00:30 «Соціальний
пульс»
15:15 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваші права
21:35 Лія Ахеджакова.
Маленька жінка у
великому кіно
22:40 Х/ф «Легенда
Сонної логовини»

07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:00, 16:05 «Давай
одружимось»
10:55 Т/с «Костоправ»

08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

12:55 Т/с «Клон-2»

10:30, 16:30 Т/с «Менти»

14:40 Т/с «Світ Соні»

12:35, 13:00 Анекдоти

17:00 «ТСН. Особливе»

по-українськи

17:20 «Шість кадрів»

12:45 Факти. День

17:40 «Сімейні

13:15 Т/с «Таємниці

мелодрами»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:20, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00 Т/с «Слід»
09:10 21:15 Т/с
«Подружжя»
10:00 20:15 Т/с «Шаман»
11:00 Т/с «Платина»
12:00 «Нехай говорять.
Бідні родичі»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:10 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»

06:20 «Уроки тітоньки
Сови»
06:55 Х/ф «Люди в
океані»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 00:00
«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»
12:40 Т/с «Літєйний»
13:40 Т/с «Капітан
Гордєєв»
15:30 Х/ф «Росія
молода»
17:15 Х/ф «Російський
рахунок»
19:30 Х/ф «Майстер
сходу»
21:30 Х/ф «Америкен
бой»

09:00 «Час пік»
09:15. 17:15 «Ударна
сила»
10:25, 19:00 «Таємниці
світу з Анною Чапман»
11:15 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Подорож
з батьком»
12:55 Х/ф «Земля під
ударом»
14:35 Т/с «Солдати-5»
16:20 «Цілком таємно»
18:35 «Репортерські
історії»
20:20, 21:15 «Ульотне
відео по-російськи»
21:00 «Час пік»
22:00 Прем’єра. Убойне
відео»
23:00 «На коня»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Сибір
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Відлік
13:20 Top Gear
15:10 Теорія змови.
Фармацевти
16:10 Фантастичні
історії. Очікування
апокаліпсиса
17:10 Продавці мрії
18:00 Шукачі. Острів
декабристів
18:50 Шукачі. Заповіт
Імператриці
19:40 Х/ф «Беніто
Муссоліні»
22:20 Арктика з Брюсом
Перрі. Гренландія
23:30 Тюрми Америки

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:05, 07:05, 07:40
Погода
06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
06:45 Х/ф «Світ тварин з
Дж. Міллером»
07:45 Корисні поради
08:00 Шустер-Lіve
12:05 After Lіve (За
лаштунками ШустерLіve)
12:30 Фінал
національного відбору
на Міжнародний
пісенний конкурс
16:20 Зелений коридор
16:30 Х/ф «Васса»
18:55 Золотий гусак
19:25, 21:35
Всеукраїнський турнір
з боксу
21:00 Підсумки дня
21:30 Зворотній зв’язок
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:20 «Смурфи»

09:15 Найкрасивіші
острови світу
10:20 Лія Ахеджакова.
Маленька жінка у
великому кіно
11:20 Х/ф «Дзвонять,
відчиніть двері»
13:20 За сім морів
15:00 Мультфільми
15:10 Щоденник для
батьків
15:40 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
16:45, 21:35 Нові пісні
про головне
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Наша Наташа.
Наталія Гундарєва
23:05 Х/ф «Фантоцці
2000»

05:35 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
08:25 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно,
вставай!»
10:45 «Вирваний з
натовпу»
11:20 «Найрозумніший»
13:20 Д/ф «Як заробити
на чужому таланті»
14:25 «Велика різниця»
15:55 Концерт «23
лютого у Великому
місті»
17:45 Т/с «Байки Мітяя»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Юрмал-2011»
22:30 «Вечір боксу на
Інтері. Віталій Кличко vs.
Дерек Чисора»

07:15 «Справжні
лікарі-2»
08:05 «Світське життя»
09:05 Квартирна
лотерея «Хто там?»
10:10 М/с «Тімон і
Пумба»
11:00 «Світ навиворіт:
Камбоджа»
11:55 «Пекельна
кухня-2»
13:20 «Голос країни-2:
нова історія»
15:45 Х/ф «Класні
мужики»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Класні
мужики»
23:45 «Зірки в опері»

08:55 Козирне життя
09:35 Люди, коні,
кролики..і домашні
ролики
10:00 ЄвроФуд-2012
10:25 Квартирне
питання
11:20 Спорт
11:25 «Гаррі і
Гендерсони». Художній
фільм
13:55 Стоп-10
14:55 Провокатор
15:50 Максимум в
Україні
16:50 «В ім’я помсти».
Художній фільм
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Т/с
«Далекобійники-3»
21:50 Наша Russіa
22:55 Самозванці
23:55 Х/ф «Чорний
яструб»

06:00 Срібний апельсин

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.50 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в будинку
господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 14.30, 16.20,
0.40, 5.00 Мультляндія
12.50 Повнота радості
життя
13.25 Студентський
квиток
13.45 Час відповідей
19.30 Х/ф «День
народження»
21.00, 0.10 СТН.
Тижневик
21.30 Х/ф «Аванті»
2.00 Муз. програма

08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний
07:00, 19:00 Події
двобій
07:20 Шоу «Тільки один» 10:00 Квартирне
питання
08:15 Х/ф «Щасливчик
11:20 Своя гра
Гілмор»
12:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Х/ф «Як знайти
14:20 Слідство вели....
ідеал»
15:20 Очна ставка
16:20 Огляд.
12:00 Т/с «Сонька:
Надзвичайна подія
Продовження легенди»
17:25 Професія —
15:00 Т/с «Дорожній
репортер
17:55 «Програма
патруль-6»
Максимум.
17:00 Х/ф «Алібі — надія, Розслідування, які
стосуються кожного»
алібі — любов»
19:00 «Російські
19:20 Церемонія
сенсації»
19:55 Ти не повіриш!
вручення Народної
20:50 Х/ф «Б. С.
премії «Телезірка»
Колишній співробітник»
22:45 Т/с «Час Волкова»
23:20 Т/с «Другі»

05:00 М/ф «Лікар

06:05 Неймовірні історії
Ріплі
Айболить»
06:45 Х/ф «Зозуля»
06:10 Х/ф «Запасний
08:45 Казки братів
гравець»
Гримм «Синє світло»
08:40 «Сніданок з Юлією
10:00 Ревізор
Висоцькою»
11:05 Аферисти
08:50 «Їмо вдома»
12:10 ТОП-100
09:55 «Кулінарна
13:20 Новий погляд
14:15 Кухня на двох
династія»
15:10 Дайош молодьож!
13:05 «Зіркове життя.
15:45 Україна чудес
П’ятирічний ТОП
16:45 М/ф «Скубі-Ду і
розлучень та весіль»
Король Гоблінів»
15:50 Х/ф «Лабіринти
18:05 Х/ф «Кохання на
кохання»
острові»
17:45 Х/ф «Вечірня
19:50 Х/ф «День святого
Валентина»
казка»
22:15 Х/ф «Крутний
19:50 Х/ф «Дівчата»
момент»
21:55 Х/ф «Аліса
00:05 Спортрепортер
назавжди»
00:10 Х/ф
00:00 Х/ф «Лабіринти
«Екстремальне
кохання»
побачення»

07:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці й
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:15 «Смак»
10:50 «Олександр
Барикін. У полоні
власної слави»
12:15 Довкілля. «Аромат
спокуси»
13:20 «Андрій Мягков. І
жодної іронії долі...»
14:15 Т/с «І все-таки я
люблю...»
18:15 «У чорній-чорній
кімнаті...»
19:20
«МультОсобистості»
19:55, 21:25 «Кубок
професіоналів»
21:00 «Час»
22:35 «Перший клас»
23:50 «Тихий дім»

06:05 «Уроки тітоньки

09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший
погляд»
11:00 «Час новин»
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Вікно в Європу»
13:20 «Драйв»
14:15 «Історія успіху»
14:25 «Гра долі»
(Ференц Ліст)
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
19:30 «Час інтерв»ю»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:25 «Майстер-клас із
Наталкою Фіцич»
23:00 «Київський час»
23:30 «Хроніка тижня»

07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
06:35 «Легенди
09:30 Єралаш
бандитської Одеси»
10:05, 15:35 Одна за всіх
07:00 Т/с «Інспектор
10:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
Деррік»
11:30 Т/с «Моя
09:35 Х/ф «Майстер
прекрасна няня»
сходу»
12:30 ТЕТ
11:30 «Речовий доказ». 13:20 Х/ф «Випадковий
Наречена у кривавій
чоловік»
14:55 Єралаш
фаті
16:30 Дайош молодьож!
12:00 «Головний свідок»
17:25, 21:35 Т/с «Універ»
12:40 Х/ф «Америкен
19:15 Х/ф «Ілля
бой»
Муромець і Соловей
Розбійник»
15:00 Т/с «Захист
20:40 Т/с «Універ. Нова
Красіна-3»
общага»
19:00 Т/с «Таємниці
22:30 Валєра TV
слідства-4»
23:00 Х/ф «Прокляття-3»
23:10 Х/ф «Білий шквал» 00:35 До світанку
Сови»

08:00 Сильний аргумент.
«Угон»
08:30 «Болфут»
09:00 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»
16:25 Т/с «Версія»
19:30 Т/с «Офіцери-2»
21:30, 22:35 «Ульотне
відео по-російськи»
22:00
«ПрожекторПерісХілтон»
23:20 Т/с «Спартак. Боги
арени»

08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники міфів
16:00 Таємні знаки.
Життя за законами зірок
16:50 Таємні знаки.
Зомбі. Сплановане
божевілля
17:40 Таємні знаки.
Прибульці. Роздвоєння
душі
18:30 Фантастичні
історії. Спецслужби
проти НЛО
19:20 Фантастичні
історії. Таємна сила
каменів
20:10 Фантастичні
історії. Хіромантія.
Знаки Диявола
21:00 Х/ф «Беніто
Муссоліні-1»
22:20 Х/ф «Беніто
Муссоліні-2»
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2+2
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
11:00 Кумири і
кумирчики
11:25 Шеф-кухар країни
12:15 Караоке для
дорослих
12:55 Атака магії.
Мистецтво за брамою
13:25 Ближче до народу.
Співачка Альоша
13:55 Золотий гусак
14:25 Х/ф «Увага,
черепаха»
15:45 В гостях у Д.
Гордона
16:35 Маю честь
запросити
19:10 «Адреналін»
20:40 Головний
аргумент
20:50 Офіційна хроніка
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Десяте
королівство»
08:30 Маріччин кінозал.
Мультфільм
09:05 Лотерея «Лотозабава»
10:10 М/с «Тімон і
Пумба»
11:00 «Дикі і смішні»
11:25 «Хованки»
12:25 «Я так живу»
13:00 «Велика різниця
по-українському»
13:55 Х/ф «Кохати поросійськи-3»
15:45 Х/ф «Будинок без
виходу»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Голос країни-2:
нова історія»
22:25 Т/с «Інтерни»
22:50 «Світське життя»
23:50 «ТСН-тиждень»

05:30 Мультфільми
05:50 Квартирне
питання
06:40 Утриматись у
кріслі
07:25 Анекдоти поукраїнськи
07:50 ЄвроФуд-2012
08:35 Т/с
«Далекобійники-3»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20, 19:40 Спорт
12:25 Х/ф «Внутрішній
космос»
15:00 Х/ф «Антикілер»
17:35 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Володар
перснів: Повернення
короля»
23:55 Х/ф «Відступники»

6.00, 7.00, 23.15 СТН
Тижневик
6.30 Хто в домі
господар?
7.30 В гостях у Д.
Гордона
9.10, 15.55, 2.25, 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 «День
народження»
17.45 Золота Ю-ка М.
Поплавського
18.40, 0.45 Х/ф «Поклич
мене в далечінь світлу»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Х/ф «Тереза»
23.45 Громадська
приймальня

Агентство
нерухомості.
Купівля. Продаж.
Оренда.
Тел: (067) 760-00-73

07:35, 23:05 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:55, 23:45
Найкрасивіші острови
світу
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:40 Наша Наташа.
Наталія Гундарєва
11:45 Х/ф «Незримий
мандрівник»
13:50 За сім морів
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 «Повернення
Фантоцці»
23:30 Кумири

06:10 «Вечір боксу на

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Великий
прорив Бетховена»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Х/ф «Алібі — надія,
алібі — любов»
12:00 Т/с «Сонька:
Продовження легенди»
15:00 Х/ф «Жити
будете!»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль-6»
18:00 Т/с «Ментовські
війни-6»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Ментовські
війни-6»
22:15 Т/с «Другі»

06:45 Їхні вдачі
08:20 «Перша
передача»
08:55 «Розлучення поросійськи»
10:00 Дачна відповідь
11:20 Своя гра
12:10, 01:05 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 програма»
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 «Центральне
телебачення»
19:55 «Таємний шоубізнес»
21:00 «НТВшники».
Арена гострих дискусій
22:00 «Холодна
політика»

06:10 «Генії та лиходії»
06:35 Х/ф «З життя
відпочиваючих»
08:00 «Смак»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10
«Непутящінотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Єралаш»
12:50 «Щолоков. МВС
проти КДБ»
13:50 «Розстрільна
справа директора
Соколова»
14:55 Т/с «Справа
гастронома №1»
18:30 КВН. Вища ліга
21:00 «Час»
22:00 «Велика різниця»
23:05 «Громадянин
Гордон»
00:20 Х/ф «Копія згідно
з оригіналом»

Інтері. Віталій Кличко vs.
Дерек Чисора»
08:45 «Ранкова пошта з
Пугачовою та Галкіним»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:15 «Неділя з
«Кварталом»
11:20 «Велика різниця»
12:30 Т/с «Свати-3»
18:00, 21:00 Х/ф
«Понаїхали тут»
20:00 «Подробиці
тижня»
23:00 «Що? Де? Коли?»
00:05 Х/ф «Зло»

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, хатніх працівників,
сиділок, кухарів, помічників по господарству. Послуги можуть надаватись як постійно,
так і одноразово.
Тел: (04596) 5-24-25, (093)626-50-64
Атестат про повну середню освіту № 007932,
виданий 20.06.1995 р. особі на ім’я Геннадій
В’ячеславович ПОЖАРУН, вважати недійсним

08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:40 «Неймовірні історії
кохання»
11:40 «Караоке на
Майдані»
12:40 Х/ф «Аліса
назавжди»
14:50 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса і
Лікаря Ватсона. ХХ
століття починається»
18:00 «Паралельний
світ»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
21:10 Х/ф «Небесний
суд «

06:10 Неймовірні історії
Ріплі
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Дайош молодьож!
09:00 М/ф «Скубі-Ду і
Король Гоблінів»
10:40 Світлі голови
11:50 Парад порад
12:50 Шоуманія
13:25 Файна Юкрайна
14:05 Х/ф «Містер
Нянька»
15:50 Х/ф «Кохання на
острові»
17:30 Х/ф «День святого
Валентина»
19:50 Х/ф «Весілля
найкращого друга»
22:00 Х/ф «Недитяче
кіно»
23:50 Спортрепортер
23:55 Х/ф «Крутий
момент»

07:50, 19:55 «Бізнесчас»
08:15 «Історія успіху»
08:30 «Своїми очима»
10:15 «Майстер-клас із
Наталкою Фіцич»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:15 «Світська кухня»
14:25 «Гра долі»
(Ференц Ліст)
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:25 «Не перший
погляд»
18:00, 00:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Машина часу»
19:30 «Велика політика»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія
закону»
22:25 «Хроніка тижня»

08:00 Сильний аргумент

06:30 «Легенди
бандитської Одеси»
07:20 Т/с «Захист
Красіна-3»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Алмазний
ленд-ліз
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Д/с «Православні
святі»
14:00 «Бушидо».
Найкращі бої
Г.Олбрайта
14:50 Т/с «Таємниці
слідства-4»
19:00 Х/ф «Полювання
на звіра»
21:00 Х/ф «Помститися
за Анджело»
23:00 Х/ф «Планета
раптора»

06:00 Дізнайся — як
06:15 ТЕТ
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30 Х/ф «Випадковий
чоловік»
11:05 Єралаш
11:40 Одна за всіх
12:10 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:05, 19:40 Дайош
молодьож!
14:35, 21:05 Т/с «Універ»
16:25 Х/ф «Ілля
Муромець і Соловей
Розбійник»
17:50 Х/ф «Мимра»
19:15 Валєра TV
20:10 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:00 Х/ф «Ясновидиця»
23:40 Х/ф «Мимра»

06:00 Тест на
виживання. Північні ліси
08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники міфів
13:00 Top Gear
16:00 Шукачі.
Петергофський тайник
16:50 Шукачі. Заповіт
Імператриці
17:40 Шукачі. Страх
Золотої Орди
18:30 Скарб.ua. Втрачені
скарби: Друга світова
війна
19:30 Теорія змови. НЛО
20:30 Таємні знаки.
Подорожі у часі
21:20 Таємні знаки.
Спадкове прокляття
22:10 Таємні знаки.
Життя за законами зірок
23:00 Подорож на край
Всесвіту

Ремонт квартир,
офісів, будинків.
Всі види робіт.
Тел: (067) 760-00-73

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

8 лютого відсвяткувала свій ювілей
Вітання
Валентина Іванівна ВЕЛИЧКО!
Достатку, добра, довголіття —
ишгородська
У кожній справі хай завжди щастить!
міська
органіВік щедрий, як калинове суцвіття,
зація
ВсеукраВ любові, щасті й радості прожить!
Діти (сини Володя, Ваня, Женя), їнської ради ветеранів
невістки (Свєта, Альона) та онучки війни, праці і військової
служби від усієї душі віТОВ «Рута» реалізує вугілля АС, АО
тає учасників бойових дій
з доставкою по Вишгороду та Вишгородському на територіях інших деррайону. Тел: (050) 159-50-59, (04596) 22-400
жав з Днем воїнів-інтернаціоналістів.
Вітаємо з днем народження
Ми вдячні вам за ваші
Світлану Василівну НОВИЦЬКУ! подвиги, в ім’я миру на
Вам зичим щастя i достатку,
землі, за активну участь у
Ясного неба i тепла.
вирішенні питань життєзВ житті лиш злагоди й порядку, датності країни.
Щоб доля світлою була.
Зичимо
міцного
В роботі – успіху й терпіння,
здоров’я, щастя, нових
У справах – вічного горіння.
звершень в ім’я народу
Спілка підприємців Вишгородщини України. Хай ніколи більше

Воїнам-інтернаціоналістам!

В

не торкнуться вас трагічні
сторони історії. Успіхів вам,
дорогі друзі!

«ТОВ «МКМ Телеком Лтд», розташоване за адресою — Київська область, м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка,19 (проммайданчик заводу «Карат»), має намір подовжити дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферу.
Призначення підприємства – виробництво модулів для автоматичних телефонних станцій. Із 2008 року
виробництво не працює, а з 1 січня 2011 року підприємство офіційно — у стадії ліквідації.
Основними забруднюючими речовинами, які викидаються в атмосферне повітря – шкідливі продукти згорання природного газу в котельні будівлі підприємства (100 кг на рік).
За обсягами викидів в атмосферне повітря підприємство відноситься до 3-ї групи підприємств, які не підлягають взяттю на держоблік.
Претензії та пропозиції просимо надсилати до міськвиконкому впродовж місяця. Контактні телефони:
ТОВ «МКМ Телеком Лтд» — (044) 354-31-63, (044) 354-31-99, міськвиконком — (04596) 54-203.

08:30 «Журнал Ліги
чемпіонів УЄФА»
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»
16:25 Т/с «Версія»
19:30 Т/с «Офіцери-2»
21:30 «ПроФутбол»
22:30 Штопор: «Ульотне
відео по-російськи»
23:20 Т/с «Спартак. Боги
арени»

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

Тел: (066) 44-22-111,
(066) 210-56-98

Продам холодильник Snaige б/в,
відмінний стан. Тел: (050) 963-46-49

ВАЗ-2110, відмінний стан, збереження в гаражі.
Тел: (067) 239-65-43

КУПЛЮ
Терміново 1-кімн. квартиру у влас- 1, 2, 3-кімнатну квартиника. Тел: (096) 269-12-87
ру. Тел: (067) 760-00-73

ОБМІНЯЮ
квартиру у Миколаївській обл.
на Вишгородський район. Тел: (095) 697-88-36

НАЙМУ
1, 2, 3-кімнатну квартиру. Тел: (067) 760-00-73
ІНШЕ

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
Встановлення дерев’яних Юридичні послуги, Ремонт дач, квартир.
дверей, МДФ,
будь-які правові
гіпсокартон, лінолеум.
питання. Адвокат. Усі внутрішні роботи.
Тел: (067) 889-21-26,
(050) 277-07-17
Тел: (067) 184-18-55 Тел: (098) 924-38-48
Ремонт квартир/офісів/будинків. Усі види робіт. Домашній майстер.
Тел: (067) 760-00-73
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

Вишгород
Обережно

За шум
куля в голову

У

містечку Димер на вулиці Леніна сусід із пістолета поцілив
компанію дівчат, які, ховаючись від морозу, стояли у власному
під’їзді.
ДЖЕРЕЛО: ТСН
Одній дівчині довелося робити операцію на голові. Двоє відбулися легким
переляком, куля влучила у підошву.
Проти «стрілка» порушена кримінальна
справа за статтею 296-ю частиною четвертою (хуліганство).
У Димері і влітку не дуже є де підліткам
розгулятись. А в п’ятнадцятиградусний
мороз і поготів. Четверо дівчат, ховаючись від холоду, розважалися на сходовому майданчику між поверхами, як могли, не підозрюючи, що через власний
гучний сміх стануть мішенями.
Хто той стрілець і звідки, сусіди не
знають. Кажуть, у будинку тридцятитрирічний мешканець оселився восени.
Натомість знають його машину – єдиний на подвір’ї представницький джип.
Саме через нього, кажуть люди, власник неодноразово погрожував сусідам,
козиряючи своєю, начебто, причетністю до СБУ. Дозвіл на зброю, кажуть в
обласній міліції, у чоловіка був, щоправда, нині слідчі перевіряють законність
його видачі. Батько пораненої стверджує, що зброя була дивна.
Стаття, за якою порушили кримінальну справу, не передбачає штрафів
чи доган, — лише кримінальну відповідальність (щонайменше три роки). Правоохоронці кажуть, що все залежатиме
від експертиз, особливо від психіатричної. Дратівливому чоловікові її доведеться пройти неодмінно.

Інформація до роздумів

11 лютого

«Ми не чекали,
що влада подумає про нас…»
Власн. інф.
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА

11

Лист у номер

Милосердя не
обирає симпатичків
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Червоного Хреста України

Д

нями Прем’єр-міністр України Микола Азаров подякував
працівникам міністерства з
надзвичайних ситуацій, всім організаціям та підприємствам, які у морозні
дні нинішньої лютої зими обігріли, нагодували сотні безхатченків — не дали
їм замерзнути просто неба.
Він не називав прізвищ, але сказане
стосується і нашого міста, де встановлено намет з двома пічками (вони працюють на газі). Працівники МНС чергують
вночі і до ранку. Їх підміняють працівники
Територіального центру соціального обслуговування одиноких і непрацездатних
громадян, а також волонтери Червоного
Хреста.
Кожного дня до намету заходять поїсти і погрітися до півсотні людей. Тут не
запитують їхніх прізвищ, а просто наливають гарячий суп з термосу в одноразовий посуд. На столах — охайно порізані
скибочки хліба. Є навіть варення до чаю,
цукор.
— Емнеесники — хлопці добрі, діляться й своєю їжею, шо беруть з дому, —
розповідає черговий Сергій Данилов. —
Вчора, наприклад, принесли голубці з
м’ясом.
У такі холоди раціональне харчування
з перевагою у меню білків теж зігріває. Лікарі рекомендують обов’язково їсти суп.
І підприємці міста, серед яких чимало
депутатів міської ради, по черзі готують
смачні обіди з першим, другим і третім —

2012 року

гарячим чаєм. Все привозять у великих
термосах, в яких гаряча їжа може зберігатися кілька годин.
Мер міста Віктор Решетняк щодня відслідковує ситуацію у місті.
Чутки про те, що годують всіх, і навіть
не бомжів, а торгівців з найближчих кіосків, — заперечує чергова Терцентру Раїса
Харитонова. Каже, зайшов двірник, що
мешкає десь у селі, погрітися. Запропонували супу. Поїв із задоволенням, подякував. А продавці не ходять — своє їдять.
Коли до 15-ї години наш кореспондент
зайшов до намету, тут уже встигли погодувати 35 людей. А до вечора було ще далеко…
Якась жінка принесла теплий одяг.
Запитали прізвище — не назвала. Люди
наші щирі та скромні…
А той, для кого, власне, й встановили
намет, Володимир К., захотів написати
подяку владі і людям, що прийняли його
гостинно, наче рідного. Тільки не було тут
спеціального зошиту. То він попросив передати його слова тим, хто не залишився
байдужим до його проблем: — «Ми не чекали, що Влада подумала про нас».
Намет живе своїм життям, гостинно
відчиняє двері всім, кому холодно і хочеться їсти.

П

рийшла до медико-реабілітаційного центру, що на
вул. В. Симоненка, 5, під
кінець робочого дня вишгородянка
з Гори. Із несподіваним проханням
— взяти її на квартиру, бо нема чим
топити у хаті.
Жінку ми цю знаємо, приходила двічі восени: прала білизну в нашій пральній машині. Вона дуже хвора і характер
має своєрідний: вимагає не лише допомогти їй дровами, а й скласти їх.
Але ж милосердя не обирає симпатичних чи несимпатичних — подзвонили
ми до територіального центру соціального захисту. Із дровами нам відмовили — нині нема можливості. А міськрада
вже виділяла цій людині паливо.
І тут я згадала, як зверталися до
ТОВ «Рута» — і Валерій Виговський допоміг забезпечити дровами інваліда
дитинства, що мешкає у пров. Дніпровському. Зателефонували до Валерія
Павловича, він дав завдання — і машину обаполків завезли на подвір я до п.
Таїсії, хоч вона цьому й перешкоджала.
І добро не залишилося без відповіді. На другий день вона прийшла сказати «Спасибі». А ми вдячні депутату
міськради Валерію Виговському, водієві вантажівки та працівниці пилорамі,
де збирали обаполки.
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Дата
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Календар

Цей день в історії
11 лютого – Всесвітній день хворого;
Всесвітній день гуманної освіти
1809 – Роберт Фултон запатентував пароплав
1922 – Фредерік Бантінг відкрив інсулін
Іменини: Герасим, Юліан, Костянтин,
Лука, Мокій, Лаврентій, Роман, Філофей
12 лютого – Міжнародний день шлюбних агентств; День дивака
1950 – заснований Європейський союз
радіомовлення
1941 – пеніцилін вперше успішно використаний для лікування хворого
1946 – Вінстон Черчілль вперше вимовив улюблену фразу всіх політиків: «No
Comments»
1924 – мумію Тутанхамона вийняли з
гробниці через 15 місяців після її відкриття
Іменини: Архелай, Василь, Олімпій, Володимир, Феофіл
13 лютого – День мистецтва; Всесвітній день крабової палички; Міжнародний день протесту проти китайської
індустрії хутра
1912 – Роберт Міллікен розпочав експерименти з точного виміру заряду електрона
1940 – Михайло Булгаков закінчив роман
«Майстер і Маргарита»
1498 – вперше у письмовому вигляді
вжито слово «бухгалтер», що в буквальному перекладі з німецької означає «книготримач»
1895 – брати Люмьєр створили перший
кіноапарат
Іменини: Панас, Віктор, Діадор, Клавдій,
Микита, Ілля
14 лютого – День усіх закоханих;
Всесвітній день зцілення звуком;
Всесвітній день комп’ютерника; День
виноградаря
1933 – у Парижі відкрито першу телефонну службу точного часу
2005 – створено сервіс YouTube
1876 – американський винахідник Олександр Белл продемонстрував перший побутовий телефон
1918 – більшовики прийняли декрет про
перехід всіх земель у власність держави
Іменини: Валентин, Іордан, Кирило, Симеон, Мефодій, Тимофій, Секунд
15 лютого – День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів в Україні; Всесвітній
день дітей, хворих на рак.
1946 – продемонстрована робота цифрового комп’ютера ЕНІАК
1969 – у Кембриджі проведене перше
штучне запліднення людини
1970 – компанія IBM запропонувала
гнучкий магнітний диск для збереження
інформаціі – дискету
Іменини: Василь, Клод, Фаустин
16 лютого – День надії; Міжнародний
день млинця
1568 – іспанська інквізиція винесла
смертний вирок усім (!) жителям Нідерландів
1923 – Говард Картер розкрив гробницю
фараона Тутанхамона
1976 – у СРСР з конвеєра Камського автомобільного заводу зійшов перший автомобіль марки КАМАЗ
1978 – створена перша комп’ютерна
електронна дошка оголошень – BBS
Іменини: Данило, Самуїл, Михайло, Діодом, Павло, Адріан
17 лютого – Міжнародний день спонтанного вияву доброти; День космополіта (громадянина Всесвіту)
1864 – перше в історії успішне бойове
застосування підводного човна
1863 – у Женеві заснована організація
Міжнародного Червоного Хреста, спочатку – добровільне товариство допомоги
військовополоненим, хворим і пораненим
воїнам
1876 – американець Джуліус Вольф виготовив перші консерви із сардинами
Іменини: Кирило, Микола, Юрій, Георгій

Вишгород

Легендарний полковник
Ольга СУБАЧ,
заввідділом експозиції
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році»

І

м’я двічі Героя Радянського
Союзу Степана Федоровича Шутова назавжди занесено до Книги військової мужності і
слави. Його ім’ям названі вулиці
у Києві та Москві, на батьківщині
героя, в Білорусі — у селищі Глуск
Могільовської області встановлено
бронзове погруддя, у Київському
поліграфічному училищі — музей
його пам’яті.
Про подвиг танкіста Шутова під час
Київської наступальної операції 1943
року розповідають під час екскурсій
у нашому музеї — і відвідувачі завжди
уважно слухають про одну з видатних
операцій танкового мистецтва часів
Великої Вітчизняної.
Уночі з другого на третє жовтня
1943 року 5-й гвардійський танковий корпус (у складі якого танковою
бригадою командував С. Шутов) мав
переправитись через Десну та зосередитись у районі с. Новосілки, а потім форсувати Дніпро і у взаємодії з
частинами 38-ї армії наступати в обхід
Києва на захід та південний захід.
Жодного засобу переправи… і
гвардії полковник Шутов пропонує —
перейти Десну танками по дну. Танкісти проміряли брод: маршрут хвилястий, мов змія, досягав 300 метрів,
глибина ріки — до двох метрів.
Ще ніколи до цього в історії танкового мистецтва бойові машини не

проходили так масово по дну ріки
— та ще й на дні Десни завжди накопичується чимало мулу, а течія дуже
швидка… Командир наказав усі люки
й отвори у танках законопатити паклею із солідолом, вихлопні труби
двигунів подовжили рукавами (їх пошили з брезенту). Полковник Шутов
сам перевіряв дані розвідки та роботи
на маршруті. За добу сімдесят Т-34
пройшли Десну без поромів та мостів.
Уночі 4-ого жовтня танкісти 5-ого
гвардійського танкового корпусу підняли затоплену німцями баржу і на ній
переправились через Дніпро. Літаки
люфтваффе та артилерія вермахту
обстрілювали переправу без перерви,
але це не спинило радянських танків.
Танкісти 20-ої бригади гвардії полковника Шутова форсували Дніпро першими.
У середині жовтня танкова бригада Шутова ударом в обхід перерізала
шосе Київ – Житомир. Німці цього не
чекали, тому відступили, кинувши техніку та боєприпаси. Та незабаром Шутов отримав наказ повернути танки на
вихідні позиції. Ворог помітив це і почав бомбардування переправ на Ірпені. Полковник Шутов наказав створити
декілька обманних переправ і дезорієнтував авіацію противника.
Ранком третього листопада почався наступ на Київ, а ранком щостого
листопада 1943-го столиця радянської
України була звільнена від ворога.
Першого звання Героя Радянського Союзу Степан Федорович Шутов
був удостоєний за вміле управління
бригадою при форсуванні Дніпра в

До 110-ї річниці
з дня народження

боях за плацдарми, а другого – пізніше, за командування танковою бригадою в ході Яссько-Кишинівської операції.
С.В. Шутов пройшов усю війну, з
першого її дня до останнього. 1945го — у зв`язку з важким пораненням
(ампутація руки) — вийшов у відставку. Останнє місце роботи — заступник
міністра соцзабезпечення Білоруської
РСР. Помер у Києві у 1963 році.
Ім`я двічі героя Радянського Союзу гвардії полковника Шутова навічно пов`язано з Червоною армією, в
яку він прийшов 1918-го — шістнадцятирічним юнаком. Він став родоначальником цілої військової династії.
Справу батька продовжують син, онук
і правнук.

Антифашистом бути небезпечно
Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ
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лютого, починаючи з 1964
року, весь світ відзначає
День юного героя-антифашиста — в пам’ять про убитих нацистами цього дня антифашистів:
французького школяра Даніеля
Фері (загинув під час демонстрації робочих 1962 р.), іракського
хлопчика Фадиля Джамаля (помер в тюрмі після нелюдських тортур у 1963 р.) та радянських молодогвардійців Олега Кошевого,
Любові Шевцової, Дмитра Огурцова, Віктора Суботіна, Семена
Остапенка, розстріляних у 1943
році нацистами.
Сьогодні є чимало праворадикальних організацій, партій, а також
маргінальних угруповань, що розпалюють національну і расову ворожнечу. Пересічний громадянин часто не
помічає того, що коїться на вулицях
його міста, або просто закриває очі
на випадки насильства щодо представників інших національностей.
Можливо, це реакція самозахисту, а
може — люди вже байдужі до усього.
Засмучує те, що вбивства людей
нацистами продовжуються. Так, 19
січня 2009 року були вбиті російський
правозахисник Стас Маркелов і журналістка Анастасія Бабурова.
Адвокат Маркелов захищав на судах антифашистів, а Бабурова писала матеріали про насильство вуличних праворадикалів і брала участь у
різноманітних акціях протесту проти
соціальної несправедливості та зни-

Квитки на пасхальні свята
«Укрзалізниця» почала продавати квитки за 90 діб на шість
найпопулярніших поїздів: Львів
— Київ, Одеса — Київ, Дніпро-

щення екології. Анастасія і Стас публічно виступали проти проявів нацизму і расизму у суспільстві, за що
і були розстріляні неофашистом Микитою Тихоновим.
Такі вуличні розправи над антифашистами відбуваються практично
щороку. Зараз у європейських містах
активно працюють підпільні неонацистські угруповання, які закликають
любити свою націю та ненавидіти інородців (так вони називають представників інших рас і національностей).
Як колись, у часи війни, їм протистоять антифашисти, які влаштовують акції протесту проти будь-яких
проявів нетерпимості. Вони називають себе антифа або афа (нім. AFA
– Antifaschistische Aktion – Антифашистська дія) і ведуть вуличну боротьбу проти неонацистської пошесті.
В Україні сутички обох сторін відбуваються практично щодня. Прихильники нацизму нападають навіть
на дівчат, про що свідчить випадок,
що стався з однією чернігівською антифашисткою:
«Ішла я увечері в центрі міста і слухала музику в навушниках. Мені назустріч – четверо хлопців. Вони щось
крикнули і привітали мене змахом
правої руки. Я пішла далі. Через хвилину зняла навушники і обернулась, а
вони почали заливати мене струменями газових балонів і матюкатись,
після чого швидко кудись пішли. А я
так і залишилась «відходити» одна на
вулиці».
Щодня в Україні та Росії стають
жертвами юних наці десятки, якщо не

сотні, іноземців (зокрема це приїжджі
студенти), діти змішаних шлюбів —
через їх расову і національну приналежність. У більшості випадків напади
вчиняють молоді люди, які через незайнятість вдаються до крайнощів:
націоналізм переростає в нацизм, а
потім виливається у насилля.
Про радикальні погляди своїх дітей часто-густо не знають навіть
батьки цих «гітлерюгендів». Більшість із них з часом відмовляться від
своїх поглядів, а ті, що залишаються
«правими» впродовж довгих років,
– не можуть реалізувати себе поза
середовищем «несформованих особистостей», для яких є авторитетами
злочинці нацистської Німеччини, що
створили культ надлюдини, якій дозволено абсолютно все.
Антифашизм – це позиція кожної
розумної людини. Всі ми різні, але
рівні, і будь-які нацистські чи расистські погляди не повинні мати місце у
нашому суспільстві. Тому для початку
потрібно частіше спілкуватись зі своїми дітьми і хоча б інколи заглядати в
їх чернетки, щоб перевірити, чи немає там свастики та іншої нацистсько-фашистської атрибутики.
За 2011 рік в Україні зареєстровано 23 офіційні звернення про напади
на людей різних національностей.
Кількість жертв становить 40 осіб, в
основному – це іноземні студенти. У
2010 році таких звернень було 7 — і
це лише офіційні данні, що вказують
на зростаючу тенденцію расової і національної нетерпимості.
Далі буде...

петровськ — Київ, Харків — Київ,
Донецьк — Київ та Київ — Сімферополь. Можна придбати квитки
на ці поїзди навіть на травневі
свята (до 6 травня включно). Викуплено вже майже 800 місць —

більшість на великодні дні. Великодень у цьому році — 15 квітня
(із 14 по 16 квітня за законом —
три вихідні). Тому квитки активно
розкуповують на 12, 13, 16 і 17
квітня.

КОЛО жінки

Вишгород
ДЖЕРЕЛО: перше п’ятиріччя
Валентина ЯКОВЕНКО

ФОТО — автор і Олена РАЛКО,
спеціально для «Вишгорода»

Ц

ього року Вишгородському
міському центру художньо-естетичної творчості учнівської
молоді «Джерело», заснованому Вишгородською міською радою, виповнюється п’ять років.
Сьогодні тут у п’ятнадцяти гуртках
і творчих об’єднаннях художньо-естетичного, декоративно-вжиткового і
гуманітарного напрямків займається
понад чотириста дітей. Очолює центр
творчості досвідчений педагог і керівник Наталія Кисіль. Розподіляючи
обов’язки між працівниками та проводячи роботу з розвитку закладу, вона
не забуває створювати й атмосферу
доброзичливості, взаєморозуміння та
взаємодопомоги у колективі.
У «Джерелі» завжди гостинно відкриті двері для дітей, які бажають навчатися творчості.
Напередодні ювілею пропонуємо
читачам «Вишгорода» ближче познайомитись з педагогічним колективом та
учнями «Джерела».
Сьогоднішня розповідь про художню студію «Арт-студія» та її керівника.
– В неї чудовий одеський гумор, тож нам
не доводиться сумувати, — кажуть колеги.

— Вона вимоглива і так завзято малює,
що нам аж кортить взятися за фарби, —
додають діти (НА ФОТО 2).
А сама Ольга Дмитрівна Ралко – художник-педагог, випускниця художньографічного факультету Одеського педагогічного інституту, керівник «Арт-студії»
міського центру творчості «Джерело», при
цьому ледь помітно посміхається.
Вона любить своїх колег і учнів. Їй подобається робота, мета якої — не просто
навчити дітей створювати малюнки, картини, а значно більша – допомогти їм відчути
політ фантазії, зануритись у чарівний світ
уяви.
На запитання, якими прийомами навчає учнів, відповідає: «Ми нікого не вчимо. Ми лише допомагаємо дітям пригада-
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Творчий сад Ольги Ралко
ти те, що вони знають і вміють, – так казав
мій духовний наставник. І справді, ніби не
ти їх учиш, а вони тебе. А я до нових знань
завжди відкрита і готова навчатись сама.
З дітьми цікаво. Спілкування з цією незаангажованою аудиторією щоразу відкриває щось нове. Кожен з них прагне до
самовираження. І образотворче мистецтво дає можливість зробити це точно,
тонко і яскраво».
Десятирічній Насті Вовк, яка відвідує
студію від початку її існування, подобається, як учитель веде заняття. «Вона добра і
водночас вимоглива», – каже учениця.
Поліна Звягенцева, десятикласниця,
найпершою прийшла записатись до гуртка
і відтоді з задоволенням відвідує кожне заняття. Дівчинка мріє стати дизайнером. У
своєму вчителеві вона цінує не лише якості
фахівця, а й уміння налаштовувати учнів на
навчання, цінувати час.
П’ятикласниці Ані Степановій найбільше подобається працювати фарбами.
Вона багато чому навчилась, а ще – придбала нових друзів.
Паралельно з малюнком діти займаються конструюванням будівель з паперу,
працюють над проектом «Місто радості»
(НА ФОТО 1). Для цього використовують
різні форми, техніки ліплення, об’ємного
зображення. Результат має бути чудовий.
Сама Ольга Дмитрівна найбільше любить живопис. Її улюблені теми – створення образів, часто
в стилі абстракції,
шаржі (тут у неї не
віднімеш
почуття
гумору!) і на противагу цьому – квіти.
А перший свій
малюнок майбутня
художниця зробила
років у чотири. Намалювала дівчинку, подібну до тієї,
якою була сама.
Це
особливо
потішило батька –
художника Дмитра
Олександровича
2 Путіліна,
закоханого у мистецтво.
Його самого у страшні 30-і роки врятували
від голоду власні малюнки, котрі обмінював на їжу. Дивовижно, що навіть у той чорний час люди прагнули до краси…
До прекрасного завжди тягнулися всі,
хто був поруч з Ольгою Дмитрівною, незалежно від віку, – чи то студенти, яких навчала в Кіровоградському педагогічному
університеті, чи вихованці вишгородського
дитсадочка «Ластівка», та й усі її учні.
Не залишилась байдужою до творчості
й молодша донька Олена. Вона здобуває
освіту в Київському інституті мистецтв імені Сальвадора Далі.
Сама Ольга Дмитрівна намагається не
пропустити жодної цікавої виставки, що
проходять у Києві. Про побачене неодмінно розповідає учням, демонструючи ре-
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а розширеному засіданні правління Благодійного фонду святої Ольги підбили підсумки
роботи за минулий рік і затвердили
програму на 2012-й.
У своїй доповіді голова правління Володимир Малишев, зокрема, повідомив,
що за минулий рік фонд провів та взяв
участь в організації понад 50 заходів.
Серед них — персональні виставки
майстринь Вишгорода, виставки творчих
робіт гуртка «Золоті ручки» міського Центру творчості «Джерело», доповнені му-

Невигадані історії

Крижинка
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продукції, брошури і буклети.
Звичайно, як кожен вчитель вона радіє
успіхам своїх вихованців. Так, нещодавно
великою приємністю для неї і всього «Джерела» стала перемога восьмирічної Каріни
Асатрян на обласному конкурсі юних художників «Скарби рідного краю». Робота
дівчинки «Сади України» посіла друге місце.
– Чим більше і вдумливіше працюватимете, тим кращими будуть результати
роботи, тим швидше навчитесь грамотно
і виразно малювати, – звертається вона
до учнів. І крок за кроком відкриває те, що
було для них таємницею. Наприклад, як
відтворити на папері відтінки кольору, котрий буває важким і легким, може віддаляти і наближати предмет, бути ніжним або
грубим. Разом з цим, вчитель допомагає
кожному відчути впевненість у собі і своїх
можливостях.
– Прагну, аби дитина переборола
страх, адже, в силу тих чи інших причин, є
дуже закомплексовані діти. І саме малюнок допомагає їм самовиразитись, відкрити свій внутрішній світ.
Для творчого процесу у нашому міському центрі «Джерело» обладнано кабінет, де працює «Арт-студія». Нещодавно,
завдяки меценату Юрію Юрову, який сам
захоплюється мистецтвом, вдалося придбати деяке необхідне для роботи обладнання. Звісно, потрібно ще удосконалити
освітлення, посилити матеріальну базу,
але сподіватимемося на краще. В ідеалі
хотілося б досягти рівня справжньої художньої школи. Щоб можна було проводити і
заняття з глиною, щоб було де її запікати.
Те, чого навчають дітей у «Джерелі», зокрема і в «Арт-студії» у Ольги Ралко, переоцінити важко.
Цікавим з приводу цього є вислів нашого сучасника – художника, майстра
міжнародного рівня Нікаса Сафронова:
«Людина у Всесвіті живе три секунди, але
за рахунок спілкування і подорожей (також
і спілкування у світі Інтернету) людина продовжує своє життя до 5-10 секунд, а шляхом мистецтва вона входить у вічність…»
Тож побажаємо гуртківцям творчого
росту, а Ользі Дмитрівні Ралко, яка щойно
відзначила свій ювілей, талановитих учнів,
нев’янучої молодості і краси.

У центрі уваги: діти, інваліди, туризм
зичними виступами юних талантів.
Особливою стала акція «З любов’ю в
серці». До двох сотень ветеранів — насамперед прикутих до ліжка людей похилого
віку — отримали адресну допомогу у вигляді продуктових наборів (за що особлива подяка усім благодійникам, які долучилися до акції)
У полі зору фонду — діти з особливими
потребами, що навчаються у школі для дітей з обмеженими можливостями «Надія».
Отримані після аукціону творчих робіт кошти передано на потреби хлопчика,
хворого на цукровий діабет.
Голова Громадської ради при Вишго-
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Тетяна ЗАРИЦЬКА

Благодійний фонд святої Ольги

Майя ВОЗНЮК

2012 року

родській райдержадміністрації Анатолій
Гальчук відзначив, що фонд працює на
належному рівні, і робота його заслуговує
поваги.
Затверджена на засіданні Програма
діяльності на 2012-й рік — це, зокрема:
підтримка дітей-сиріт, дітей-інвалідів, ветеранів Великої Вітчизняної війни та інших
незахищених категорій населення; залучення до співпраці спонсорів та благодійників міжнародних організацій, а також
відділення економіки Української академії
наук; співпраця з туристичним агентством
«Агротур», яке організовує паломницькі
тури до Святої Землі.

ду днями на обід.
Не поспішаю, адже
така краса навколо
— довгоочікувана зима.
Справжня.
Повз мене проходить
трійця — хлопчик і дівчинка міцно тримають
за руку татуся. У дівчинки під пахвою чималий
шматок снігу.
«Кинь, це тобі не потрібно!» — чую уривок розмови. Малеча напружується,
ще міцніше притискає знахідку. За кілька метрів сніг
вислизає з рук. Татусьспортсмен упевнено крокує далі, дітлахи підстрибом поспішають за ним.
«Моя крижинка», — дівчинка хутко обертається,
і за мить вона вже знов
поруч із татусем, сніг під
пахвою. «Кинь!». Дівчинка
вперто мотає головою —
«ні». «Що ти з цим робитимеш???».
«Можна покласти в морозилку. Коли сніг навколо
розтане, у вас залишиться
частинка зими вдома», —
відчуваючи настрій дівчинки, втручаюсь у розмову
я. Вдячна посмішка осяює
миле личко.
Цього разу напружується
тато: «В нас немає місця. І
взагалі, це тьотя тримає
сніг у холодильнику!». Реагувати треба швидко: «Тобі
справді так подобається
цей шмат снігу? Тоді давай зробимо так: разом із
татусем ви намалюєте на
ньому гарне личко — очки,
носик, посмішку — і залишите десь надворі. Всім
буде приємно бачити це
зимове диво! Згода?».
«Так», — трохи невпевнено відповідає дівчинка. «Так!», — радісно
підхоплює татусь. — Ми
залишимо наш витвір біля
під’їзду на лавці, а пізніше, гуляючи з друзями, ти
зможеш з ним погратися».
«Так!» — щаслива родина
рушила далі, конфлікт вирішено.
Сподіваюсь, якщо раптом дівчинка не знайде
свого снігового друга, татусь здогадається розповісти малюкам якусь захоплюючу історію про те, як
той вирушив у мандри. До
речі, це може стати щоденною цікавою казкою на ніч.
Цього разу всі залишилися задоволеними. Але
я замислююсь — як часто
батьки намагаються мирно
врегулювати суперечку?
Простіше простого і набагато швидше сказати
авторитетно: «Ні». Проте,
якщо у цю мить подумати
і спробувати знайти компроміс, дитина віддячить
вам щирими, дружніми
стосунками. А це — основа,
міцний фундамент будьякої щасливої родини. Повірте — це дорогого варте!
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Народна аптека

Квіти-лікарі
Лондонське
королівське
товариство з розвитку знань
про природу (Велика Британія) довело вплив кімнатних
рослин на настрій, звички та
поведінку людини. Вони виділяють хімічні речовини, які
наче психотропні препарати
змінюють манеру нашої поведінки.

Азалія заспокоїть
Якщо ви не хочете більше
терпіти сусідку, яка спостерігає за вами вдень і вночі, подаруйте їй азалію. Ця квітка
позбавляє звички розпускати
плітки, заспокоює людей з підвищеною збудливістю, знімає
депресію і водночас пробуджує
чуйність, повагу до оточуючих,
співчуття та любов.
Творчі люди з азалією подолають страх перед початком
роботи. Ця квітка здатна запалити, наповнити вас безмежною енергією.

Олеандр і кротон –
для офісу
Психологічний вплив олеандра дуже сильний: він буквально всмоктує в себе негативні
емоції, погані думки і навіть
шкідливі наміри.
Якщо хтось у родині курить чи
п’є, олеандр стане тією чарівною паличкою, яка допоможе
позбавитися шкідливих звичок.
Діє він досить тонко: людина
раптом відчуває, що їй хочеться зайнятися чимось кориснішим, аніж куріння та пияцтво.
У службовому приміщенні ця
рослина підвищує працездатність – олеандр не виносить
ліні! Він прекрасно справляється з поганим настроєм, нудьгою, дратівливістю. Ось чому
ця рослина – незамінний подарунок шефу, від якого службовці чекають не дочекаються доброго та уважного ставлення.
Олеандр належить до отруйних рослин, тому доглядати
його слід у гумових рукавичках.
Допоможе сконцентруватися і розподілити сили на шляху
до мети кротон. Його дію можна порівняти з дією кофеїну –
рослина стимулює діяльність
мозкових клітин. Тому добре
вирощувати його в офісах, працівники яких постійно відчувають мозковий штурм.

Герань вилікує від
депресії
Ще в ХVII ст. французькі ремісничі обожнювали герань
за її властивість всмоктувати
отруйні пари у фарбувальнях та
чоботарнях. Сучасні вчені встановили, що вона здатна навіть
поглинати радіонукліди.
Герань виробляє речовини,
що вбивають патогенні мікроорганізми. При вдиханні її цілющого аромату людина заспокоюється, розслаблюється, що
дуже важливо при стресових і
депресивних станах, безсонні.
Герань може зняти втому
після важкого трудового дня.
Всього 15-20 хвилин біля цієї
рослини сприяють емоційному
підйому та припливу сил. Якщо
ви шукаєте зміст життя, своє
«я», то герань допоможе вам на
цьому нелегкому шляху.

Вишгород

Вічний наш супутник — грип

АЙболить!
Олександр ПОДЛЕСОЦЬКИЙ,
сімейний лікар вищої категорії

Г

рип старий, як світ. Вічний супутник людини, який забрав з
планети Земля не один мільйон
життів.
На жаль, ефективного заслону цьому
масовому захворюванню поки немає.
Лише профілактичні щеплення допоможуть у якійсь мірі справитися з ним.
Протипоказаннями до вакцинації є
алергічна реакція на курячий білок та
гострі захворювання різного характеру.

До епідемії
Для профілактики дорослі п’ять днів застосовують випробувані часом ремантадин
і амантадин, а діти – альгірем. Крім того,
можна скористатися анафероном, віфероном, імуналом, арбідолом, дибазолом.
Великі дози аскорбінової кислоти, сік
часнику, цибулі, а також ароматне масло
(евкаліпту, ялиці, розмарину, лаванди, чебрецю, лимона, м’яти), нанесене на носову
хустку, допоможуть захистися від грипу.
Жування мумійо, прополісу, прийом
усередину по 15-20 крапель настоянки золотого кореня, заманихи, пантокрину, елеутерококу, ехінацеї та пиття по половині
склянки чайного гриба зміцнюють імунітет.
Непогано пити відвар вівса та сік алое
з медом. Стимулює й лазня з ялівцевим,
березовим і дубовим віниками. Ранкова
гімнастика, пробіжки, прогулянки також не
зайві.

Під час епідемії
Пийте більше натуральних соків. Зелений і чаї із звіробою, м’яти, безсмертника,
календули, оману, лепехи, гравілату міського, татарнику, селери, споришу, шипшини
допоможуть протистояти грипу.
Більше треба вживати мед, лимони,
моркву, волоські горіхи, цибулю, часник,
грейпфрути, фісташки, чорну смородину,
обліпиху, кроп, петрушку, агрус, брусниці,
журавлину.
Для профілактики та лікування робіть

точковий масаж. 5-6 разів на день протягом
3-5 хвилин легкими рухами вказівного пальця за ходом годинникової стрілки масажуйте: активні точки в крилах носа; спереду над
вушною раковиною; на грудині — по центру
(зверху вниз).
Швидко вбивають вірус грипу сонячне
світло, кварцування, висока температура,
провітрювання помешкань, дезінфекція
хлораміном. Щоб не заразитися в транспорті або будь-де, перед тим, як вийти з
дому, змажте в носі оксоліновою маззю або
закапайте слабкий розчин часнику чи цибулі (декілька разів на день).

Якщо занедужали
Озноб, болі в м’язах, кістках, суглобах,
сухий кашель, сльозотеча, різь в очах, головний біль — негайно лягайте у постіль і викликай лікаря додому.
На фармринку — великий арсенал засобів, але всі вони засновані на аспірині та парацетамолі з різними «шипучими» й вітамінними домішками, що підсилюють і без того
алергенні властивості базисних препаратів.
Тож лише якщо температура перевищила
38°С, і ви її погано переносите — прийміть
один грам чистого аспірину або парацетамолу.
Озноби можуть тривати 3-4 дні, і для
зниження температури можна скористатися бруфеном, індометацином, диклофенаком у дозах, зазначених лікарем, якщо
немає протипоказань. Специфічними препаратами для лікування грипу є озельтамівір, ремантадин, амантадин у достатній
дозі та курсах не більше п’яти днів.
Для ослаблення сухого кашлю застосовуються різні «смоктальні» таблетки, а ось
бромгексин, мукалтин й інші розжижуючі
харкотиння засоби не підійдуть. Не варто
забувати й про наш пектусин, у який входять ментол та евкаліптова олія, про інгаляції над картоплею, парами м’яти, чебрецю
та пиття настою з підбілу, подорожника, ромашки, оману.
Застосування банок при сухому кашлі
недоречне. Полоскання горла мало допоможе. А от зрошення задньої стінки глотки

зі шприца розчином із настоянок евкаліпта,
ромашки, календули, м’яти, а також риванолом, фурациліном і розведеним хлоргексидином негайно дають результат.
Горілочний компрес на горло чи корж
із житнього тіста (або мішечок із розігрітим
вівсом, сіллю, піском) на попередньо намазаний медом верхній відділ грудини теж
послаблять кашель і знімуть запалення в
глотці.
Приймають також піносол або саморобні краплі. Чайну ложку звіробою настоюють
у чверті склянки крутого окропу. В столову
ложку настою додають чверть флакона нафтизину, половину чайної ложки розчину
квіткового меду та дві краплі граміцидину.
Ця суміш застосовується не тільки при нежиті (4 краплі декілька разів у день), але й
при гайморитах, фарингітах (лягти на спину, закинути голову та у кожний носовий
хід закапати по п’ять крапель так, щоб вони
змазали задню стінку глотки).
Наслідком вірусної інфекції є висипання
герпеса, найчастіше на губах або носі (іноді
на рогівці очей або внутрішніх органах). Вірус можна передати здоровій людині через
поцілунки або через рушник.
Як тільки ви відчули, що пече на губах
або в носі, одразу ж скористайтеся маззю
зовіракс, вона ж ацикловір, наносячи її 2-3
рази на день. Це допоможе зупинити подальші висипання або обмежити їхню площу. Комусь у боротьбі з герпесом допомагає припікання ялицевою олією, спиртом,
ляпісом, а комусь — паста Лассара.
У середньому лікування неускладненого
грипу закінчується на 7-10-й день, але астенічний стан після хвороби може затягтися
надовго. У боротьбі з ним доцільні тонізуючі
настоянки, вітаміни, посилене харчування,
легкі фізичні навантаження, прогулянки,
дозоване ультрафіолетове опромінення,
лазня.
Лікуйте грип до кінця та пам’ятайте:
це далеко не безневинне захворювання, і ті, хто переносять його на ногах,
мають більше шансів на ускладненя.

На вулиці — мінус 30…
Ой, морозцю,
не морозь мене…
В Україні зростає кількість жертв морозів за різними даними, від переохолодження загинуло вже близько 100 людей.
Четверо з них — у власних квартирах. До
лікарень з обмороженнями звернулось 600
постраждалих.
А страшний холод ще попереду. МНС
збільшило кількість пунктів обігріву і попереджає людей: «Не виходьте на вулицю без
нагальної потреби!»
Днями у Криму поривчастий вітер зірвав дахи будинків. Через вітер Азовське
море вийшло з берегів. Рятувальники
евакуювали мешканців шести населених
пунктів.

Китайська електроніка
не витримує…
Всю нашу оргтехніку виготовляють
теплолюбні китайці, які про морози до
30 градусів тільки чули. Минулої зими у
32-градусні морози у Донбасі були випадки відмови банкоматів у видачі коштів.
Чутливі до холоду й телефони, апарати із
сенсорними екранами взагалі вимикаються. Тому тримайте свого друга поближче
до тіла. І не подумайте класти замерзлий
телефон на батарею — краще його відразу
викинути.

Газета тримає тепло
Головне у морози — не намагайтесь зігрітися спиртним або курінням — це зменшує периферійну циркуляцію крові і робить

кінцівки більш чутливими до холодів. Не
дотримуйтесь дієт і включіть до меню як
обов’язкову страву суп, а ще якомога більше риби, м’яса, що містять білок.
Кращий антиморозний напій — чай з
молоком і… бананом або з шоколадом:
ендорфіни допоможуть перебороти холод.
Носіть одяг червоного або жовтого кольорів — він візуально гріє. Народна порада:
обгорніть ноги поверх шкарпеток газетою,
а потім вдягайте взуття — газета тримає
тепло.

Якщо замерзли…
Перша ознака обмороження — відчуття поколювання і легке паління. У такому
випадку зайдіть до приміщення і зігрійтеся, випивши чаю. Якщо зайти
нікуди — не стійте на місці, швидко ходіть, бігайте,
присідайте. А повернувшись додому, роздягніться — і швидше під ковдру.
Не розтирайтеся відразу. Коли тіло стане не
льодяним, а трішки прохолодним, можна помасажувати обморожені кінцівки і прийняти теплий
душ (ні в якому разі не гарячий) або ванну. Добре
випити м’ясного бульйону або чаю з імбиром,
корицею, перцем. Коли
через обмороження на
шкірі з’явилися пухирі —

Що робити

негайно викличте «швидку допомогу» — це
ознака обмороження другого ступеню.

А як у нас
Як повідомили у Вишгородській центральній районній лікарні, тут відкрито
пункт обігріву замерзаючих — їх напувають
чаєм, а тим, хто серйозно постраждав від
холодів, надають медичну допомогу і за
станом здоров’я — госпіталізують.
За свідченням завідуючої приймальним
відділенням лікарні Вікторії Мочернюк, від
початку морозів звернулись по допомогу
четверо переохолоджених, 6 — обморожених, з яких чотирьох госпіталізовано. Двоє
— замерзли.
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«Прокидаюся у горах... від холоду»
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – родинний архів СЛЮСАРІВ

Ч

ому? Про це — розмова з
колишнім афганцем, підполковником,
почесним
зв’язківцем України — начальником
цеху телекомунікаційних послуг №
18 Київської обласної філії ПАТ «Укртелеком» Володимиром Слюсарем.
Він народився у селі Красний Пахар
на Донеччині. Батьки по народженні
сина переїхали до Одеси. Там і пройшли дитячі та юнацькі роки.
В Одеському електротехнічному інституті (нині Академія) зв’язку ім. О. С.
Попова, куди вступив після школи, готували спеціалістів і для армії. Служити
було престижно, тому у 23 роки написав рапорт.
Спочатку відмовили, бо бажаючих
було – 25, а вакансій лише п’ять. Вирішальну роль зіграло те, що був командиром навчального взводу.
І розпочався його довгий шлях до
Афганістану. Спочатку у Південному
прикордонному окрузі у Казахстані,
потім у киргизькому місті Ош на кордоні з Китаєм, де вперше побачив гори.
У штабі відповідав за технічні засоби
охорони державного кордону (системи
сигналізації, радіолокаційні та прожекторні станції). Прослужив три роки.
Потім перевели у кишлак Мургаб (Таджикистан), що у горах Памір (3 800 м
над рівнем моря). Ніяк не міг звикнути
до перепадів температури. Дерева та
кущі на такій висоті не ростуть, із трав –
солончаки. Навколо каміння та пил, як
борошно. Навіть коні не витримували
таких умов, тому для прикордонників
готували коней найбільш невибагливих – Пржевальського. Взимку — до 50
градусів морозу. А влітку: вдень температура +25 за Цельсієм, уночі – все
вкрите інеєм. «Солдати пробували загоряти, я попереджав, адже на такій
висоті сонце шмалить без перешкод.
Важко дихати. Пройдеш 100 м і здається, що ніби хтось голки у ноги увігнав», – згадує Володимир Андрійович.
Вода закипала при 80 градусах.
Тому кухар після вечері варив м’ясо до
півночі, потім о 4-й ранку прокидався і
засипав крупу чи макарони, і вже о 6-й
сніданок готовий. Відразу готували
обід та вечерю – зазвичай у скороварках. Але й смачна їжа застрявала у горлі. При зрості 178 см я важив 60 кіло.
І досі відчуваю пісок на зубах. Він
був всюди. Після машини – піднімався
стовп пилу. За три метри нічого не видно…Через це поливали все довкола
водою. Вода із гірських річок така студена – аж зуби зводило».

Лейтенант Володимир Слюсар
після закінчення інституту

Тому військових кинули на будівництво
доріг та мостів.
«Шість ЗІЛів, вщент завантажені
амонітом (вибухівкою) для прокладання доріг, під’їжджали до кордону із Афганістаном. Я був за старшого, – знов
поринає у спогади Слюсар. – Віддаю
табельну зброю (пістолет Макарова)
і отримую автомат. Попереду колони,
посередині та у «хвості» — БМП.
Афганістан зустрів нас похмурим
небом, важким від пилу повітрям та ворожими поглядами.
Як тільки перетнули кордон, на одній із автівок пробили гуму. А надворі — 20 градусів морозу, хоча за такої
температури солдати шапок-вушанок
на вуха не натягали.
До нас підбігли душмани і запропонували анашу в обмін на одяг та взуття. Там люди були настільки бідні, що
капці носили хіба що старости та мула
(священик). Я добре пам’ятаю, як один
з місцевих сказав: «Добре, що ви при-

Дружна родина Слюсарів

Війна у Афганістані затягнулася на
довгі 10 років. Душмани озброювалися
здебільшого із Пакистану та Китаю —
переправляли зброю через гори, де
знали кожну стежку.
Доріг практично не було. Пересувалися верблюдами, кіньми та ішаками.
Танки та БМП-ешки проїхати не могли.

їхали, хоч солі привезли. Востаннє караван із сіллю був 13 років тому…» У
кишлаках люди ставились до нас порізному. Адже ми допомагали населенню продуктами, розвозили по селах провіант.
Увесь час сумували за Батьківщи-

Поселення душманів
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У 1979 році радянські війська увійшли
до Афганістану. Матері, сестри, кохані
проводжали чоловіків до Армії з болем у
серці і страхом ніколи більше не побачити їх.
Багато хто залишився там, у далекій
горній країні. Ті ж, хто повернувся, ніколи
не будуть такими, якими були до війни.

Нагороди одягнув вперше

ною. Чужа країна, чужі обличчя тиснули
морально.
В Афганістані було важко. Різко континентальний клімат, погана вода, підступні інфекції, страх втратити друзів…»
Довелось Володимиру Слюсарю
командувати саперною ротою. Продовжували будувати дорогу.
Афганці — дивували своїми релігійними переконаннями та порядками.
Вдень із задоволенням за харчі розбирали каміння, а вночі ті ж «помічники»
строчили з гвинтівкою по солдатських
наметах.
Особливо пекельними були ночі із
четверга на п’ятницю під гаслом «убий
невірного». Аби не потрапити під кулі,
В. Слюсар брав до намету сина старости — 14-літнього підлітка, одруженого
та який вже мав дитину. В середньому
афганці живуть 40 років.
Там Володимир Андрійович провів три місяці, поки не захворів. А коли
вирвався із тенет страшної хвороби,
отримав першу відпустку – аж 45 днів.
І вже через три дні був у рідній Одесі.
Та відпустка спливла дуже швидко… Капітан Слюсар тепер служив у
м. Панфілов (Казахстан) біля Джунгарських воріт (гірський прохід у Центральній Азії). Тоді був такий закон: два
роки служби на китайському кордоні –
на інші кордони вже не переводять.
Хоча у перше ж відрядження звідти потрапив на прикордонну заставу
Текелі, а це знову гори, та ще й цинкові рудники. Комісували за станом
здоров’я. Після тримісячних поневірянь владними коридорами зрозумів,
що треба далі будувати своє життя.
У Криму за відкладені під час служби кошти придбав будиночок. Познайомився із красунею Іриною, яка невдовзі стала його дружиною. Після
народження первістка, сина Андрійка,
поїхали до Києва – на екскурсію.
Молоде подружжя зачарувала краса столиці, тому вирішили залишитися
тут. Невдовзі до них знову прилетів лелека. На світ з’явилася донечка Світланка. У Вишгороді оселилися у 1996му. А тепер бавляться онуком. Дідусь
Володя лагідно називає його Вовчиком.
Володимир Слюсар на тій же посаді
зв’язківця. Робота відповідальна. Входить до правління районної організації
Української Спілки ветеранів Афганістану. Улюблене заняття – садівництво.
Причому сам вирощує саджанці та
доглядає за ними. Але Афганістан на
особливому місці в його житті. У ніч на
п’ятницю часто прокидається від холоду – сниться, що він знов у промерзлому наметі в горах і що ось-ось розпочнеться обстріл.
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Любов-асясяй і не тільки…
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

14

лютого! В усіх будинках країни
цьомки, цьомки! Рятуйтесь хто
може! Перше, що спадає на
думку, — знову дарувати! Щось вигадувати,
блукати магазинами у пошуках сувеніра, котрий зміг би стати втіленням слова «кохаю».
Марудна справа, бо насправді кохання — це
щоденна робота двох людей.
День святого Валентина подекуди перетворюється на справжній марафон — хто швидше
встигне розкупити листівки! І цим чудово користуються рекламодавці!
Плюшевих ведмедиків та квітів уже замало…
«Подаруй своє серце!» — звучить рекламний
слоган. Під «серцем» мається на увазі мікрохвильова піч, сертифікат на придбання косметики в якомусь мережевому бізнес-проекті або
ж новенький автомобіль (у кого яка фантазія чи
запити)!
Можливо, ідея відсвяткувати день закоханих
раз на рік і непогана, бо серед рутини сірих буднів ми часто забуваємо про найцінніше — ми є
один в одного. Це стосується і друзів, і родичів,
і коханих. Любов — це святе.
Отож, всі почали готуватися по повній, адже
до Дня закоханих залишилося декілька днів. І при
цьому навіть не підозрюють, які незвичайні і цікаві свята в цей день відзначають інші країни.
Отже, 14 лютого:
Японія: Свято оголених чоловіків
Близько 10 тисяч чоловіків у віці від 23 до 43
років з’їжджаються в місто Йоцукайдо, що неподалік від Токіо, знімають із себе весь одяг, за

винятком дуже відвертих пов’язок на стегнах, і
в такому вигляді стрибають до ями з крижаним
брудом. Цей звичай — своєрідне жертвоприношення, яке голі дорослі чоловіки здійснюють, аби
врожаї були гарні, а немовлята — здорові.
США: День презерватива
Американські медики не дуже ласкаво ставляться до Дня закоханих. На їхню думку, цей день
— зайво розрекламоване свято — загрожує проявом надто романтичних та палких почуттів. А
небезпечний інтим досить часто обертається не
тільки любовними радощами, а й венеричними
гидотами. Тому лікарі вирішили подумати за закоханих — кожен рік 14 лютого у США проходить
масова роздача безкоштовних контрацептивів:
їх вручають молоді на касах супермаркетів, на
парковках і навіть біля шкільних воріт.
Німеччина: День психічнохворих
Щось у цьому є. Любов — своєрідне затьмарення розуму: це відомо всім, хто хоч раз був поранений стрілою Амура. Не дивно, що педантичні
німці вважають святого Валентина покровителем
не лише закоханих, а й психічно хворих. На честь
цього святого 14 лютого психіатричні лікарні
прикрашають яскраво-червоними стрічками, а у
церквах проходять спеціальні богослужіння.
Весь світ: День комп’ютерника
14 лютого 1946 (тобто рівно 65 років тому)
науковому світу й усім зацікавленим особам був
представлений перший працюючий електронний комп’ютер ENIACONE (Electronic Numerical
Integrator And Calculator). Відтоді 14.02 став неофіційним, святковим днем який досить широко
відзначається у світі комп’ютерників. Як кажуть,
декому і залізяка наречена.

Закохайтесь в ліцеїстів
Олександра УСАТЮК,
Школа юних журналістів ЦТ «Дивосвіт»

Б

ез любові неможливо жити на
Землі. Кожна людина має свою
другу половинку, завдяки якій
вона бачить цей світ в різнокольорових відтінках.
Любов – це почуття, яке неможливо
описати словами. Звичайно, не всі люди
вірять у «love», можливо, тому що іще не
були по-справжньому закохані.

а-Фішка

14 лютого — День святого Валентина,
коли усі закохані пари загадують бажання по першій зірці на небі. Ще у цей день
молоді незаміжні дівчата ворожать на судженого.
14 лютого в Технічному ліцеї НТУУ «КПІ»
(м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а, о
15:10) відбудеться маленький концерт,
присвячений Дню закоханих. Запрошуємо всіх приєднатися до шквалу емоцій.
Вірте в кохання, любіть і будьте коханими!

На дозвіллі

«Місяцеклички»
(Кросворд по-вишгородськи)
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Давня народна назва Нового року. 9. Червень тому зелениться, хто до ... не
ліпиться. 10. Вертка дитяча іграшка у вигляді кола на осі. 11. Якщо є хліб і … , то нема голоду. 13. Лютневий ... весною пахне. 15. З листопадом бабам рада: ховатися на ... . 17. Ви, уроки, ідіть на сороки,
а пристріти — на сорочині ... . 18. Фігура у вигляді видовженого кола. 19. Грудень ... кінчає, а зиму починає. 21. Тіло померлої людини. 24. Світи жар в печі ..., спечись, спечись, дивень, красно. 27. Як ... не
лютуй, а на весну брів не хмур. 29. Той, хто перебуває навпроти. 30. Будівельний матеріал.
По вертикалі: 1. Мокрий квітень, сухий май — буде в клуні ... . 2. Ароматична олія, яку використовують у християнських церковних обрядах. 3. Міфічний злий дух, що постійно пов’язаний з лихою
долею, нещастям людини. 4. Місто у Франції. 5. Германське плем’я. 6. Сотня. 8. У січні вночі панують
сови та ... . 12. Річка в Росії. 14. Ледве помітний відтінок, інтонація. 15. Дідух стоїть у кутку і слухає, і
споглядає щедрий ... . (В. Ворскла). 16. ... Рівер, місто в Канаді. 20. Давньогрецька назва (з 8 ст. до н.
е.) нижньої течії Дунаю. 22. Старинна іспанська мідна монета. 23. Коли в червні цвіте біб — тоді важко
за ..., як зацвіте мак, то вже не так. 24. Яйцеклітина. 25. Не до сорому, як хліба ... . 26. Трапляється в
березні год, що в ньому ... погод. 28. Льотчик-космонавт США.
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