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Вони повернулися,

Вітання

У цьому дні —
і біль, і радість

та ніколи не забудуть пережитого
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

11

лютого 2012 року у Вишгороді біля пам’ятника
полеглим у Афганській
війні відбувся мітинг-реквієм, присвячений Дню вшанування учасників
бойових дій на території інших держав та 23-й річниці виведення радянських військ з Афганістану.
Про солдатів і офіцерів, які з честю
та гідністю виконували свій військовий
обов’язок у горах Афгану, пустелях Іраку,

при врегулюванні конфлікту в Югославії
та в інших вибухонебезпечних точках світу, згадували ветерани-«афганці», керівники, почесні гості та мешканці міста.
До присутніх звернулися голова
Вишгородської
райдержадміністрації
Олександр Приходько, заступник районної ради Олександр Глущенко, міський голова Віктор Решетняк та голова
Київської обласної організаціїї ветеранів
Афганістану Іван Коваль.
Хвилиною
мовчання
вшанували
пам’ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів.

Неофіційний погляд на офіційну особу

Ім’я визначило долю

Дивилися, питали й писали
Марина КОЧЕЛІСОВА та Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

К

ажуть, син щасливий, коли схожий на
маму. Мама мріяла, щоб був лікарем,
рятував людей, долав у житті перепони. Тому й назвала Віктором.
Ім’я визначило долю — Віктор змалку вчився
перемагати, понад усе цінував справедливість:
дарма не бився, тільки за правду. Мама ж, прикладаючи п’ятаки до синців, не лаяла, а тільки зітхала.
Далі на стор. 5

По закінченні мітингу у БК «Енергетик» відбувся концерт за участі гурту
«Контингент». Голоси співаків у плямистій формі наповнювали залу відлунням війни та розповідали про людську мужність, героїзм і самопожертву.
Активістів
районної
організації
Української Спілки ветеранів Афганістану відзначили подяками. Сьогодні
ми називаємо все те, що довелось пережити нашим воїнам-інтернаціоналістам, словом ПОДВИГ. І щиро сподіваємось, що гірке минуле ніколи не
повториться.

Що? Де? Коли?
18 лютого (субота)
під патронатом і за участі найвищих
посадових осіб держави — «Масляна»: Київщина проводжає Зиму й
зустрічає Весну у Вишгороді, на набережній Київського моря
із 11:00 — фестиваль льодових
скульптур;
із 12:20 — конкурс на краще
подвір’я з піснями, частуванням, народними традиціями;
із 13:00 — святковий концерт
фольклорних колективів та провідних
естрадних виконавців;
із 18:00 — фестиваль феєрверків;
а також: льодовий майданчик та
снігова фортеця; каруселі та ляльковий театр; змагання лицарів; виставка
поробок та ярмарок сувенірів, призи
на стовпі; спалення Марени; вогняне
шоу…;

а-Фішка

19 лютого (неділя)
о 12:00 від стели на набережній
Київського моря — старт лижного
кросу, присвячений Дню захисника
Вітчизни та 80-річчю утворення Київської області. Заявки та довідки за тел:
(066) 789-66-54 (Василь Колобов);
23 лютого (четвер)
о 12:00 — урочисте зібрання до Дня
захисників Вітчизни (м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, велика зала) – 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 КиївРоль людини
ської області (про Вишгородський район читайте на стор.
в суспільному житті
4);
26 лютого о 15:00 у Центрі творчос25 лютого (субота)
з 10:00 у приміщенні буті «Дивосвіт» (м. Вишгород, просп.
динку адміністрації стадіоТ. Шевченка, 8, приміщення колишну «Енергетик» —
нього кінотеатру «Мир») — зустріч мешстрілецький фестиваль «Коканців міста і району з Блаженнішим
зацькі
звитяги-2012»
(до
Кардиналом Любомиром Гузаром.
80-річчя утворення Київської
Вхід вільний для всіх охочих послухати дуобласті та до Дня захисника
ховні роздуми про роль людини у суспільВітчизни). Довідки та заявки
стві та поспілкуватися, почути мудрі відпоза тел: (04596) 54-762, (097)
553-08-16.
віді на свої запитання.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

23 лютого наша країна святкує День захисника Вітчизни.
Ця дата — символ непорушного
зв’язку поколінь захисників рідної землі та повага до них народу. Із цим днем пов’язані історичні віхи нашої землі, підсумки
військового та мирного часу. Він
асоціюється у наших серцях із
героїзмом і болем втрат воєнних
років, у ньому безмежна мужність воїнів, самопожертва, подяка за чисте небо над головою
і радість дитячого сміху.
Низький уклін і безмежна повага тим, хто у кровопролитних боях
Великої Вітчизняної війни став на
захист Батьківщини. Від щирого
серця вітаємо ветеранів війни і військової служби, військовослужбовців, усіх, хто охороняє наш спокій і
нашу рідну Україну.
Нехай ваша сила і мужність завжди наповнюються любов’ю і підтримкою близьких і рідних, усього
українського народу! Нехай приємним теплом зігріває думки мирне і спокійне небо, а вдома на вас
чекають злагода і затишок. Міцного
здоров’я і надійного тилу!
Вічна пам’ять героям, полеглим
в боях при захисті та звільненні нашої Вітчизни!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»,
міська рада ветеранів війни,
праці і військової служби

ТРК «ВишеГрад»

«Прайм-тайм
з Артемом Глущенком»
(щотижнева авторська передача
про цікавих людей)
17 лютого о 20:30 — перший
гість, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк.
Цікаві люди звертайтесь,
e-mail: Glushchenko@say.tv

Футбольний турнір

На кубок АРВ
25 лютого у
приміщенні районної КДЮСШ
(вул. М. Грушевського, 7-б) —
турнір на Кубок Асоціації роботодавців Вишгородщини (АРВ)
з міні-футболу серед ветеранів
фізкультури і спорту, присвячений Дню захисника Вітчизни.
Команди райвідділу міліції, міської ради, Асоціації роботодавців
Вишгородщини, НВП «Технопроект», спецпідрозділу «Барс» та команда ветеранів «Енергетик» чекатимуть вашої підтримки, шановні
вболівальники!
Початок о 9:30, вхід вільний.

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

ФОТО мить

Соціум

2012 року

Крижані дива на набережній

Н

абережна Київського
моря аж кипить від людей і техніки. Під Ольжиною горою виросла снігова
фортеця, цілий парк льодових
фігур, готують ковзанку і гірку
для катання на санчатах.
Встановлюють концертну сцену. Спеціальна техніка — 18 автомашин із області — розчищає
проїжджу і пішохідну частину.
Як повідомив редакції директор КПЖ і КГ Михайло Шененко,
на жаль, у міських комунальників
немає таких зручних механізмів,
та вони теж не пасуть задніх: розчищають дороги і тротуари по місту, надали спеціальний вагончик,
щоб було де погрітися льодових
справ майстрам.
Програму обласної Масляної, що відбудеться у Вишгороді в суботу 18 лютого під
патронатом і за участю найвищих посадових осіб держави,
читайте на стор. 1.

Про все потроху

Морози відступили
Із 14 лютого температура підвищуватиметься. Подекуди в Україні ще
морозить до 14-19 градусів, але на
більшій частині території спостерігатиметься незначне потепління. За повідомленням директора Українського
Гідрометцентру Миколи Кульбіди, весняна погода встановиться лише у другій половині березня.

…І грип теж
Показник захворюваності на грип
зараз становить 37 випадків на 10 тисяч населення. Це на 5,6 % менше, ніж
за минулий тиждень. Летальних випадків немає.

Закрили 11 вишів
За результатами перевірки Держінспекції навчальних закладів, з перевірених 292 вишів у період із вересня
2011-го по лютий 2012-го закрито 11: у
6 анульовані всі ліцензії, у 5 — із деяких
спеціальностей. Основні порушення:
перевищення кількості студентів, низький рівень кадрового і навчально-методичного забезпечення, незадовільний рівень знань студентів.

Україна знову
перейде на літній час
У зв’язку з проведенням Євро-2012

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Україна перейде на літній час, а потім — на зимовий. Більше годинникові
стрілки не чіпатимуть. Про це заявив
голова МНС Віктор Балога. Крім того,
розглядатимуться пропозиції про введення регіонального часу для Луганської, Донецької, Закарпатської областей (із зміщенням на півгодини).

За що купив авто —
виявить прокуратура
Покупці автомашин вартістю понад
150 тисяч грн цікавлять органи прокуратури, які зобов’язали автосалони надавати документи для аналізу продаж,
посилаючись на закон «Про протидію
відмиванню доходів».

Закон про охорону
Депутати прийняли закон про охоронну діяльність, який був двічі ветований Президентом минулого року.
Документ визначає чіткі повноваження
для охоронників, а також принципи їхньої взаємодії з органами правопорядку у боротьбі із злочинністю.

Прийнято новий
Кримінальнопроцесуальний кодекс
Депутати у першому читанні прийняли (253 голосами) президентський
проект нового Кримінально-процесуального кодексу.
Нововведення: термін утримання

Зимова риболовля

У міськвиконкомі

Харчування у дитсадках
і тарифи для бюджетників
16 лютого 2012 р. серед 38 питань порядку денного засідання
міськвиконкому розглянули, зокрема, обсяги потреб питної води
та відведення стоків на 2012 рік і затвердили добові норми, поточні
індивідуальні технологічні нормативи та ліміт використання питної
води абонентам ВМКП «Водоканал».
Встановлено денну норму вартості харчування на одну дитину у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) м. Вишгорода у розмірі 16 грн. Для
соціального захисту родин, у яких діти не мають статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, батькам (або особам, які їх замінюють) встановлено
50-відсотковий розмір плати за харчування дитини, а родинам, що мають
трьох дітей — 25 %. Сім’ї з чотирма і більше дітьми, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти-сироти звільняються від плати за харчування
у ДНЗ міста (за поданням завідуючих).
Йшлося також про: легалізацію ГО «Рідне місто»; утворення виборчих
дільниць; дозвіл на проведення проектно-вишукувальних робіт по реконструкції тепломережі на вул. Ю. Кургузова; створення комісії щодо обстеження, кронування і видалення дерев на В. Симоненка, 8; затвердження
ПАТ «ДАТАГРУП» проектно-технічної документації на будівництво та розміщення телекомунікаційних мереж та мереж кабельного телебачення з
встановленням відповідного обладнання в багатоквартирних житлових
будинках м. Вишгорода — за умови отримання згоди власників квартир;
дозвіл ФОП Білоусову О. В. на розміщення інформаційних планшетів у кабінах ліфтів житлових будинків, які перебувають на утриманні КПЖ і КГ;
встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (для підприємств та бюджетних організацій). Докладніше читайте у наступному номері.

до винесення вироку не перевищуватиме 6 місяців, по тяжких і особливо
тяжких злочинах — не більше 12 місяців. Передбачено введення застави (її
сума коливатиметься у межах від 3 до
300 тисяч грн — залежно від порушення).
У випадках, коли заарештованому загрожує пожиттєве ув’язнення,
справу розглядатиме суд присяжних.
Введено також домашній арешт і можливість проводити допити в онлайн-режимі.

Наші миротворці у Конго
Міністерство оборони почало відправляти українських миротворців у
Республіку Конго з метою допомоги
місії ООН стабілізувати там ситуацію.
Підготовка особистого складу проводилась на базі окремого полку армійської авіації у Бродах (Львівська область). Практично всі військові мають
досвід участі у миротворчих операціях
в Косові, Ірані, С’єрра-Леоне і Ліберії.

Квитки на потяги у
терміналах
На
станції
Київ-Пасажирський
з’являться термінали з продажу квитків на потяги в онлайн-режимі. Їх можна оплатити через банківську картку, а
потім роздрукувати у такому терміналі.
Або відразу заплатити і забрати квитки
через такий пристрій.
За січень 2012 року через Інтернет
було реалізовано 2,06 % проїздних доІлля ВИШГОРОДСЬКИЙ,
ФОТОкадри: ТРК «Више Град»

Р

Незаконний карась

Вишгород

ішенням
Вишгородської
районної державної адміністрації було сформовано
спеціальну оперативну групу – з
працівників МВС, МНС та інспекції
рибохорони – для щоденного
контролю нижнього б’єфу Київської
ГАЕС (де рибу ловити заборонено)
та недопущення нещасних випадків.
Попри заборони, триває вилов
риби на брандвахтах та іншій прилеглій території ГАЕС, тому практично
щогодини оперативна група вирушає у
рейди, щоб зберегти життя і здоров’я
несвідомих громадян.
«Рибалки йдуть сюди за звичкою –
їх не зупиняють навіть нові штрафи за
виловлену рибу, не кажучи вже про небезпеку перебування на льоду.
За риболовлю на заборонених місцях штраф від 2-х до 10-ти неоподаткованих мінімумів, до якого додається
сума за виловлену рибу», – розповів

кументів. А з введенням такого сервісу
кількість пасажирів, що скористалися
цієї послугою, перевищила мільйон.

На продуктах з’явиться
нове маркування
Виробників зобов’яжуть маркувати
продукти харчування — це буде етикетка про відсутність у складі продукту білка
глютену. Відповідний законопроект прийнято Верховною Радою у першому читанні. Недотримання вимог призведе до
заборони харчового продукту в Україні.
Депутати вважають, що маркування необхідне, оскільки сьогодні у нашій
країні нараховується понад 500 тисяч
людей, які страждають целіакією (непереносимістю глютена). Вживання продуктів з глютеном підвищує для цих людей ризик ранньої смерті.

У Польщу —
безкоштовно
У цьому році Польща прагне відмінити візи для українців. Зараз вартість
національної візи (з перебуванням до
365 днів) становить 20 євро, шенгенської візи — 35 євро. Польща спростила
видачу шенгенських віз — наші громадяни реєструють їх через Інтернет, їм
призначають конкретні дати і час, коли
потрібно подати документи. Заяви розглядаються тиждень. Студенти, журналісти, учасники конференцій отримують
шенгенські візи безкоштовно.
інспектор третьої дільниці Держрибохорони у м. Києві та Київській області
Олександр Загребенко (НА ФОТО).
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011
року, підвищено штрафи. Так, за одного карася рибалка віддасть 17 гривень,
за лина – 119, ляща – 170, щуку – 340,
сома – 425, за судака – 510 грн.
То що ж – взимку рибу взагалі не
можна ловити? Можна. Але у певних
місцях: на Канівському водосховищі,
минаючи п’ятикілометрову заборонену зону, а також на всіх затоках (Оболонська, Собаче гирло, Верблюд,
Сосни, Річище, обвідний канал Київського водосховища).
Будь-хто може стати жертвою нещасного випадку, тому Олександр Загребенко поділився з нами простими
порадами, як треба себе поводити на
зимовій рибалці:
«Ходити треба слід у слід, мати з
собою пешню, мотузку і пробивати лід,
щоб визначити його товщину. А на тонкий – менше 10 см – лід краще взагалі
не виходити. Життя дорожче за рибу».

Три статті на одну тему

Вишгород

Улюблениця
і захисниця народу
Петро
ЖУЛАНОВ,
ветеран
військової служби

В

українс ь к и х
календарях 23 лютого відзначають скромним рядком
як День захисника Вітчизни. У радянські часи це
було всенародне свято — День Радянської Армії і
Військово-Морського Флоту. Служба в армії була
справою честі, доблесті і геройства, а спадкоємність кращих традицій відбивалася в усіх видах
мистецтва.
23 лютого 1918 на заклик голови Ради Народних
Комісарів В. І. Леніна «Соціалістична Вітчизна в небезпеці!» піднялися десятки тисяч добровольців.
Щойно сформовані частини Робітничо-Селянської
Червоної Армії (РСЧА) у боях отримали бойове хрещення, зупинивши наступ німців на Петроград.
Воїнами РСЧА ставали не тільки робітники і селяни,
а й тисячі кадрових офіцерів царської армії, які усвідомили, на чиєму боці правда і справедливість. Нова
армія змогла захистити завоювання Великого Жовтня, відбити агресію 14 держав і зберегти цілісність
великої країни. Вона не тільки відстояла владу Рад у
роки Громадянської війни і військової інтервенції, а й
героїчно билася на Китайсько-Східній залізниці, на
озері Хасан, на річці Халкін-Гол і Карельському перешийку.
Сьогодні неможливо обійти той факт, що Радянський Союз витримав жахливої сили удар гітлерівської військової машини, розгромивши 607 дивізій
вермахту. Німеччина у боях з Радянською Армією
втратила понад 75% своїх танків і штурмових гармат, понад 705 літаків, 74% артилерійських гармат.
У серпні-вересні 1945 року на Далекому Сході були
розгромлені 49 японських дивізій і сухопутних бригад!
Такої кількості подвигів не знала жодна армія бур-

жуазної держави — масовий героїзм на полі бою
був можливий тільки в країні, де влада, народ і армія
єдині і керуються гуманною ідеологією соціалізму.
Подвиги в ім’я Батьківщини здійснювали нащадки
Суворова і Кутузова, Ушакова і Хмельницького, героїв Громадянської війни Фрунзе і Чапаєва, Щорса і
Котовського.
Ветерани війни і військової служби пишаються досягненнями Радянської Батьківщини, перемогами
Радянських Збройних сил, пишаються тим, що кращі
роки їх життя були пов’язані з армією, захисницею
Радянської Вітчизни. Вони йшли у бій, щоб захистити
завоювання соціалізму, жертвували життям, охороняючи мирний труд народу.
Цього не зрозуміти вандалам-«антисовєтчикам»,
що ненавидять Радянську владу і Червону Армію. У
чорній злобі вони розривають могили радянських воїнів, руйнують пам’ятники і меморіали Слави в Україні, Грузії, Прибалтиці.
Із 1922 року 23 лютого відзначалося як день народження Червоної Армії і Військово-Морського Флоту.
Цієї армії більше немає... Та вона живе у наших серцях — захисниця великої і гордої країни, що ніколи не
ставала на коліна перед завойовниками, непереможна і легендарна.
Славні традиції батьків і дідів честю продовжує
нове покоління захисників Вітчизни — представників шляхетної військової професії. Вони з гідністю
виконують покладені на них обов’язки — захищати
суверенітет і незалежність України. Нині це свято заслужено сприймається як свято чоловіків. Адже захищати — традиційно чоловіча справа.
День Захисника Вітчизни — свято тих, для кого самопожертва, вірність військовій присязі, патріотизм
— поняття, наповнені глибоким змістом. І не має значення, сивий фронтовик або ветеран армії, що у мирний час підтримував її боєготовність, чи юнак, який
нещодавно одягнув військову форму, чи чоловік, що
обрав для себе наймирнішу професію. Важливо, що у
важкий для країни час вони готові встати на її захист.

18 лютого

Я

Марина КОЧЕЛІСОВА,
Національна спілка журналістів України
не живу у Кончі-Заспі. Мій син не мажор. І за парадним «про священний
обов’язок захищати Вітчизну), традиційним «без армії ти — не чоловік», а також
ностальгічним «як колись було» мені навряд
чи пробитися із своїм материнським «якого
досвіду набереться в армії мій син?».

Я

Мова не про навчання та стрільби, багатокілометрові кроси, марші на плацу та віджимання, прання
і прасування, латання дірок і ремонти приміщень.
Це все знадобиться юнаку: і ранній підйом, і
вміння швидко почистити тонну картоплі, і фізично
загартовуватися.
Та є й інший бік медалі. Паління (і не лише тютюну), алкоголь (і спробуй бути
не таким, як усі!), «дідовщина»: від рядових до офіцерського складу включно.
Вважаю: за те, що з армії повертається додому алкоголік чи наркоман, командирів частин слід судити, а за «дідовщину» — під трибунал.
Чому для того, щоб стати справжнім чоловіком, необхідно пройти процедуру особистого приниження, а потім піддавати таким же «випробуванням»
інших? У «колективі» підлітків (за європейськими нормами – до 21 року),
із нестійкою психікою! При активній чи мовчазній згоді на це «батьків»командирів…
Цікаво, що знущання спрямоване насамперед на жертв жіночого виховання: «Ти ж чоловік, поступися місцем… Не бийся, він молодший (старший,
хворий тощо)…» У школі 99 % вчителів — жінки. У 90 % родин вихованням займаються мами (для тата це не царська справа). Про неповні сім’ї й говорити
годі. От і виростає той, хто ображати інших і битися не вміє.
Навчити захистити себе, рідних, давати відсіч — треба. Та принижувати —
ні! Не сприймаю такої первісно-племенної ієрархії. Хлопці й так схильні поважати лише силу і не чути доводів розуму.
Дисципліна — це плюс. Та хто, знаючи слов’янську схильність до нехлюйства, гарантує вашому синові безпеку під час військових навчань? Про «відсоток втрат живої сили» страшно навіть згадувати. Хоч один із командирів
був на місці рідних загиблого солдата, що увійшов до цього відсотку? І що
матері єдиного сина до ваших чоловічих ігор?
Звісно, дуже багато залежить від «батьків»-командирів, починаючи з молодшого комскладу. Якщо пощастить, дитина, якій ви віддали стільки любові
і сил, потрапить до військових з великої букви, а не до тих, про кого кажуть:
«Чим більше в армії дубів, тим міцніша наша оборона», «Сказав «люміній» —
значить «люміній»!»…
Далі на стор. 13

Мажори в атаку не підуть

А ніяке. У списках частин такі ніколи не
значилися. Всі мажори – в переліку завсідників нічних клубів, стриптиз-барів та інших
світських тусовок і там воюють здебільшого з
дівками: за патли і по підлозі, як це робив луганський молодик. У разі збройного конфлікту жоден із них автомата в руки не візьме, а
натомість з ізраїльським паспортом накиває
п’ятами туди, де їх гроші зберігаються.
Девальвація відчуття захисника Вітчизни
розпочалася із розвалом СРСР. Раніше цього і в уяві не було. Навскидку наведу кілька
прикладів з нашої історії.
У роки Великої Вітчизняної війни діти членів уряду СРСР не ховалися за спини батьків,
а воювали на фронті.
Так, син першого секретаря ЦК КП(б)
У, члена Політбюро М. С. Хрущова Леонід,
льотчик, загинув у 1943 році. Того ж року загинув син М. В. Фрунзе – Тимур, теж льотчик.
Воював і загинув під Сталінградом командир
роти Рубен Ібаррурі, син першого секретаря
Компартії Іспанії Долорес Ібаррурі.
Воювали й три сини члена Політбюро А. І.
Мікояна – Степан, Володя, Олексій (всі три —
льотчики). Володя загинув у 1942 році. Син
відомого більшовика Артема – теж Артем,
артилерист, був скалічений у боях, але вижив. Врешті-решт, обидва сини Й. В. Сталіна
воювали на фронті: Яків Джугашвілі загинув

3

Чого навчаться в армії наші сини

Володимир ТКАЧ, журналіст
кось непомітно за морозами і
сніговіями наблизилося головне
чоловіче свято – День захисника
Вітчизни. Як і більшість чоловіків країни,
я у цей день накочу чарку за непереможну й легендарну, згадаю друзів-однополчан, рідну піхоту.
Я любив Збройні сили СРСР. Ця бойова
міць могла зламати хребта будь-якому агресору. З нами всі рахувалися, і ніхто об нас
ноги не витирав, не принижував, не диктував
свою волю.
Сьогодні ми вже знаємо справжню історію свята мужності. Що 23 лютого 1918 року
ніякої першої перемоги Червоної Армії не
було. Що передовий німецький батальйон
так налигнув морячків на чолі з Дибенком,
що балтійці зупинилися лише на Волзі — у
Самарі. Це була ганьба, як тоді писав у газеті
«Правда» В. І. Ленін.
Але, за великим рахунком, справа не в
цьому. За 70 років радянської влади цей міф
міцно вкорінився у свідомості кількох поколінь людей. 23 лютого стало всенародним
днем тому, що суспільству було потрібне чоловіче свято.
Незалежна Україна трансформувала
його у День захисника Вітчизни. І народ
сприйняв свято: горілкою і варениками, поздравлялками на честь чоловіків. І мало хто
в цей хмільний день задаватиметься буденним питанням: «А хто нас сьогодні захищає?»
Українська армія нині, за висновками
більшості міжнародних експертів, не може
забезпечити ефективний захист національних інтересів України. Це і не дивно, бо сучасної техніки – одиниці. Про якісь фронтові
операції і мови бути не може. Армія не здатна
вести бойові дії в режимі «комплексної цифрової присутності», як це робить НАТО.
Наша авіація перебуває на рівні останніх
років СРСР, протиповітряна оборона застаріла і дотепер (!) працює у взаємодії з відповідними російськими системами. Флот теж
практично небоєздатний (можливо за винятком кількох ракетно-артилерійських катерів).
Не на висоті й спецпідрозділи.
Кілька слів про особливий склад і вояківрезервістів. Хто сьогодні зі зброєю в руках
захищає Вітчизну? Все ті ж робітничо-селянські діти. Хто може сказати, скільки синків
політиків, банкірів та інших скоробагатьків
служило і служить в українській армії? Яке
чадо з Кончі-Заспи ходило в караули, вискакувало на нічних тривогах, бігло на маршкидках?
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у полоні, а Василь, льотчик, збив п ять ворожих літаків і закінчив війну командиром авіадивізії.
Це була так звана «золота молодь» з
Рубльовського шосе, Барвіхи, Передєлкіно – діти відомих батьків. Але тоді вона була
справді золотою — за особистими якостями
захисників Вітчизни.
Відповідальність за Батьківщину і у дітей,
і у батьків була колосальною. Ніхто навіть подумати не міг, що можна ховатися по тилах.
Вони достеменно знали, що потрібно захищати Вітчизну всіма засобами, якщо треба
— власним життям. І сумнівів ні в кого щодо
цього не було.
Навіть у мирний час діти високопосадовців не осоромлювали звання захисника Вітчизни. Скажімо, син Головнокомандувача
Сухопутних військ СРСР генерала армії В. І.
Вареннікова – Володя – воював у Афганістані. Командував мотострілковим полком, служив у найпогибельнішому гнилому місці, був
поранений, тяжко хворів на гепатит, переніс
тяжкі операції. А міг за спиною татуся відсидітися, наприклад, у штабі Московського
округу. І це не поодинокий приклад по Афганістану.
Якщо служити в нашій армії для мажорів
сьогодні — западло, то як же в інших країнах
щодо виконання військового обов’язку? Не-

вже теж масово «косять» від армії, лягають
навіть у «дурку», щоб не служити?
Перший «мажор» Європи – британський
принц Вільям (герцог Кембриджський) служив у армії, пройшов курс Королівської військової академії. Його менший брат Гаррі,
принц Уельський, теж закінчив академію,
дослужився до звання капітана, воював проти талібів у Афганістані навідником авіації.
Тепер вже, як пілот бойового гелікоптера
«Апач», служитиме на Фолклендських островах, захищаючи їх від аргентинців. А ще Гаррі
хоче знову повернутися до Афгану.
Язик не повертається назвати дітей загиблої принцеси Діани мажорами. Це справжні захисники Великої Британії. Так кого з
наших українських газових, нафтових і металургійних «принців» можна порівняти з Вільямом і Гаррі?
Я не вірю, що в разі загострення (тьхутьху!) ситуації над окопами підведеться постать нового політрука Клочкова (даруйте,
Клочка!), який скаже: «Україна — велика, а
відступати нікуди, позаду – Конча-Заспа».
Щиро заздрю урядовій політиці Російської Федерації в галузі підвищення обороноздатності країни. Ніякі недоумки там
вже не шельмують армію. Її плекають, переозброюють, а головне, підносять престиж
захисника Вітчизни. Армія – гордість Росії.
І вона нікому не дозволить поставити Росію
на коліна. Подібна ситуація і в Білорусі. Армія
сусідів, як і годиться, проводить навчання,
стріляє, літає, готує резервістів тощо.
Більше всього мені хочеться, щоб вічні
слова «захисник Вітчизни» були в Україні наповнені змістом. Щоб наша армія була не
робітничо-селянською, а складалася з усіх
верств населення, щоб ми, позаблокова країна, не канючили в НАТО притулку.
Однозначно, кожен здоровий, не жіночоподібний чоловік має пройти школу армійського гарту. І насамперед — мажори. Не на
віллах і яхтах, а в строю, щоб хоч на присязі
потримали в руках «калаша».
Я не хочу, щоб, як у 1990-роках, заокеанські фірмачі, красуючись перед камерами,
знову різали красенів ТУ-22МЗ, щоб льотчики зі сльозами на очах віддавали честь загиблим не в бою, а від зрадників свого народу
бойовим літакам. Навіть у кошмарному сні я
не хочу бачити, як підривають ракетні шахтні установки, як за безцінь віддають ядерну
зброю.
Попри все — вірю, що, врешті-решт, у
нас залишилися і честь, і совість, і прапор,
і Батьківщина. З днем захисника Вітчизни,
друзі!
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Вишгородщина
ДЖЕРЕЛО: План соціальноекономічного розвитку
Вишгородського району на 2012 рік

Д

инамічний поступ Київщини, її здобутки у всіх галузях економіки і сферах
життя, потужний аграрний і промисловий потенціал, талановиті, працездатні люди роблять область однією з провідних в Україні.
На чільному місці у зміцненні економічно-соціальної ситуації області —
Вишгородський район і місто Вишгород. Але якими б не були результати,
вони — вчорашній день, хоча слугують
міцним підґрунтям для подальшого
розвитку.
Які зміни очікуються у поточному
році?

Соціальна сфера
Головна мета — створення умов
для зростання чисельності населення,
стимулювання народжуваності та подовження середньої тривалості життя.
Більшість факторів, які впливають на
демографічну ситуацію у районі і місті,
формуються на загальнодержавному
рівні, нормалізація відтворення населення — складний і тривалий процес.
У районі зростає кількість міського
та скорочується кількість сільського населення, хоча у цілому чисельність населення збільшиться на 0,3 % і перевищуватиме 72 тисячі осіб.
Нині на Вишгородщині мешкає 20

Київщині — 80

Вишгород

Що рік поточний нам готує?
тисяч сімей, в яких виховується 13 694
дитини до 18 років. Особливої уваги з
боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування потребують
170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 276 дітей з
особливими потребами, 871 дитина з
багатодітних родин.
Молодих людей віком від 14 до 35
років нараховується 19 219. Із них 213
звернулися до районного центру зайнятості у пошуках роботи, 198 — особи з
функціональними обмеженнями, 118 —
умовно засуджені, 45 — ВІЛ-інфіковані.
Для покращення становища тих, хто
опинився у складних умовах, посилено
роботу соціальних служб у місті та районі. 171 родині надано 1 890 видів соціальних послуг. Під соціальним супроводом перебуває 81 сім’я, де виховується
146 дітей.
При виконкомах сільських рад працюють соціальні працівники. Однак наприкінці минулого року від їхніх послуг
відмовились у Гаврилівці та Катюжанці.

Зайнятість населення та
ринок праці
Минулого року на обліку районної
служби зайнятості перебувало 1 152
особи, що на 154 більше, ніж у 2010
році. Працевлаштовано 385 осіб, 105
залучено до професійного навчання, у
громадських роботах взяла участь 201
людина. Створено 1 103 робочі місця.
Та проблемами залишаються невідповідність професійно-кваліфікаційно-

го рівня робітників потребам економіки
міста та району; відсутність у працівників належної мотивації до легальної
продуктивної зайнятості та неспрацьовування механізму економічного стимулювання роботодавців до створення
нових робочих місць.
У поточному році планується створення дієвої системи професійної орієнтації незайнятого населення, особливо молоді, популяризація робітничих
професій, яких потребує ринок праці.
Цього року послугами служби зайнятості скористається 1 380 людей з
числа незайнятого населення. Планується працевлаштувати не менше 459
осіб (на 65 більше, ніж 2011 року та
створити 800 нових робочих місць).

Грошові доходи населення
Середньомісячна заробітна плата
минулого року зросла до 3 016 грн, тобто на 28 % у порівнянні з 2010 роком.
Не вдалося позбутися такого ганебного
явища, як заборгованість із зарплати: на
кінець року вона перевищувала 1 794,2
тис. грн. Цього року планується ліквідувати заборгованість — ефективною
роботою тимчасової комісії райдержадміністрації, контролем за вчасною
виплатою заробітної плати на існуючих
підприємствах, легалізацією зарплати
та повною зайнятістю населення.
Розмір середньомісячної зарплати зросте до 3 100 гривень — на 84 грн
більше, ніж 2011 року.

Вишгород

Неофіційний погляд на офіційну особу
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Ім’я визначило долю
Дивилися, питали й писали
Марина КОЧЕЛІСОВА
та Вікторія ШМИГОРА

(Початок на стор. 1)

алізації.
Коли повернувся додому, ще довго
йшли звідти листи — подяки від пацієнтів,
адміністрацій лікарень. А лікар від Бога у
ФОТО — родинний архів РЕШЕТНЯКІВ,
часи розпаду СРСР і становлення молодої
спадкований батьківський дух бій- держави, коли його родині було сутужно,
ця за справедливість ще змалечку за що тільки не брався…
У незалежній Україні — економічна крипроявлявся у хлопчакові – тому у
школі не все було гладко. А от у медичному за, проблеми з виплатою зарплатні, відсутність фінансування, досвідчені лікарі
училищі отримував тільки відмінні оцінки.
звільнялися — і саме в цей період Віктор
Решетняк очолює Вишгородську ЦРЛ. Йому
вдалося головне — зібрати класних фахівців,
повернути лікарні гідний зовнішній і внутрішній вигляд, а вишгородцям — віру у медиків.
Організовано станцію швидкої допомоги.
Відкрито нові відділення. У поліклініці й лікарні — ремонт, автономне опалення, нове
обладнання, облаштування території...
Цей досвід придався для подальшої роботи — на посаду Вишгородського міського голови балотувався у березні
2006 року, і це рішення
знову приголомшило колег, хоча, депутатом Київоблради, він уже кілька
років обстоював інтереси
району і міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Лікувальну практику міський голова
Мама, Єфросинія Фатєєвна,
продовжує дотепер, хоча, коли обрали
мріяла, щоб син став лікарем
мером, вільного часу мало. На запитання:
Серед однокурсниць примітив і свою «Яке Ваше хобі?» відповідає: «Робота».
Післярадянський час багатьох керівнимайбутню, на все життя віддану «половинку» Зою. Після армії, знову-таки маминими ків із партійних комуністичних лав наблизив
молитвами, продовжив навчання в медін- до церков, за що народ прозвав їх «підсвічституті, обрав спеціальність акушера, для никами». В. Решетняк не вдає із себе богоякого жінка — символ життя, найвища цін- боязкого: «Коли доводиться обирати між
життям матері і дитини, думати про високі
ність.
матерії нема коли». Та про свою маму розповідає побожно і до церкви заходить не
лише у свята.
Неговіркий, обирає не слово, а діло.
Вміє працювати сам і заохочує інших. Понад усе цінує в інших працелюбність і відданість справі. Може й поступитися принципами, для нього справа, результат — вищі
за амбіції.
Він — безумовний лідер, тому що відповідальність завжди бере на себе, хоча і
надає перевагу партнерству, роботі в команді однодумців. Має неабияку природну
інтуїцію (у найближчому оточенні його називають «рентгеном»).
По-дитячому безпосередній у компанії,
як хлопчисько, любить і знається у техніці,
Мрії мами збулися
ганяє автівкою, в машині вмикає шансон і
І хоча у молодої родини було вже двоє блюз, групу «Любе» чи Олену Ваєнгу. Стиль
дітей, це не завадило вчитися далі. Під- одягу — зручний, спортивний.
На воді, як риба,
штовхувала і дружина — захисприхильник усіх водних
тив кандидатську дисертацію.
Рецепт від В. Р.
видів спорту, вправно
ЛІКАР БОЖОЮ МИЛІСТЮ
керує дошкою на хвиФахівців такого рівня по всій
лях. Виріс на морі, яке
Україні не більше десяти. Його
буває чорним, голубим,
унікальні операції повертали
Свіжу кефаль поми- жовтим і червоним у
жінкам здоров’я та надію стати
матір’ю, складні пологи дарува- ти й почистити, вийняти променях сонця і срібли життя немовлятам – все це нутрощі. Всередину й лястим у місячному
почерк професіонала. Енергій- під зябра покласти жме- сяйві, а також різноконість, харизматичність, цілеспря- ню чорного винограду. льоровим, як веселка.
Про море нагадує
мованість, уміння працювати на Посолити й поперчити
результат допомогли молодому за смаком, загорнути у й акваріум з екзотичперспективному лікарю стати фольгу й запікати в ду- ними рибками у кабінеті. Вони підпливають
успішним керівником.
ховці 15-20 хвилин.
на звук і реагують на
1982 року Віктору Решетняку
голос, мають власні
запропонували очолити акушерсько-гінекологічну службу ВишгородськоЛюди кажуть
го району. Лікарню тоді добудовували, тож
доводилося все робити водночас — до… Він — господар, вникає в усе до
бирати кадри, організовувати лікарський
найменших дрібниць, прискіпливий до
процес, займатися господарством і оперусебе й інших: по Вишгороду — із шосвати.
тої ранку і до 10-ї вечора, в будні й виЗа кілька років він зробив те, на що інші
хідні…
витрачають десятиліття: відділення запра… Мужчина з шармом, у повному
цювало злагоджено, як єдиний механізм.
розквіті сил і здібностей, виглядає на
Несподіванкою для персоналу та пацівсі 100…
єнтів стало рішення Віктора Олександровича залишити керівну посаду та поїхати
… Уважний, галантний, але булікарем до Ефіопії. Там прийняв більше
ває й різкий, бо реагує на все, та
тисячі пологів, працював у надзвичайно
незлопам’ятний, вихлюпне емоції одскладних умовах — у справжньому пеклі.
разу — і забуде…
В бідній африканській країні тривала ві… Не хизується своїми знаннями і
йна, тож рятував життя поранених, робив
вміннями, відкритий до всього нового,
операції, що виходили за межі його спеціта, перш ніж його прийняти, ретельно

У

Змалечку манило море
імена… Дихається тут легко. Нічого немає
зайвого — міський голова не палить і не
зловживає алкоголем, любить чай, українську кухню.
Для Віктора
Решетняка найкращі місця для
відпочинку — берег Чорного та
Київського морів,
найкраще місто
— Вишгород, а
найкраща
держава — Україна.
Обожнює й подорожувати. Не був хіба що в
Австралії та Японії, а так — по всьому світові. У фільмотеці — на першому місці булгаківське «Собаче серце».
Дбати про інтереси кожної людини і
міської громади в цілому — нелегко. Та
мер щиро прагне допомогти всім. Розуміє:
премії, що переказує спеціалізованій школі
«Надія» — крапля у морі для дітей з особливими потребами, та моря не було би без
крапель…

«Моє життєве кредо:
«НЕ ЗАШКОДЬ!»

Риба
у винограді

На посаді керівника відділення
й головного лікаря району доводилося засвоювати основи економіки, менеджменту, здобувати досвід управлінця в умовах ринкової
трансформації країни
частіше з малим онуком — у батьків, у маленькій «двушці». Перейняв від батьків доброту і порядність син Руслан, який у своїй
родині разом із дружиною Іриною виховує
доньку й сина в теплих сімейних традиціях
Решетняків.
МАМИНЕ ТЕПЛО
Квартиру як молодий спеціаліст Віктор
Решетняк так і не отримав (на квартобліку
з 1983 року), а за власні кошти побудував
кооперативну — для мами Єфросинії Фатєєвни. У маленькій «двушці» — стерильна
чистота. У під’їзді — коврові доріжки та квіти, в чому і його заслуга.
На дачі в дочки теж багато що зробив
власними руками. Знається і на електриці,
і на сантехніці, і на теслярстві. Любить землю і все, що на ній росте, плекає виноградну лозу, троянди.

«Побував я навіть на Босфорі»

Юна дружина Зоєчка подарувала Віктору сина й доньку, тепер у
родині Решетняків уже троє онуків
РОДИНА
Дружина, Зоя Яківна, теж медик, працювала на швидкій. «Шлюб, родина для
мене — святе», — каже Віктор Олександрович. І додає, що хотів би бачити риси своєї
мами і свої власні у двох своїх дітей і трьох
онуків.
Як і батько, донька Ольга цілеспрямовано йшла до мети, вона — лікар і теж
кандидат медичних наук. Свого первістка
назвала на честь діда і — сюрпризом для
нього — зареєструвала у Вишгороді. Все

перевіряє…
…Цілеспрямований,
розраховує
лише на себе…
… Одразу бачить: у справі прийшли
чи так — скинути негатив…
… Місто для нього — живий організм, який треба лікувати, мити, привчати до здорового способу життя…
… У міськраді ніколи не було так
гарно — все продумано, красиво, зручно для працівників і відвідувачів — про
найменші дрібниці подбав Віктор Олександрович…
… Як хірург високого класу, Решетняк — дуже обережний. Бере до руки
скальпель лише тоді, коли всі інші методи лікування не допомогли…

Квіти супроводжують його усюди: чорнобривці, айстри, хризантеми спочатку
оточили лікарню, а потім пішли вже за мером по місту.
Йому дарують квіти з різних приводів і
просто так. Квітами — надто у День медика
— встелена й могила мами, яка і дотепер
осяває його життєвий шлях теплом материнської любові.

Родина Решетняків: Олександр
Макарович, Єфросинія Фатєєвна,
Віктор і Алла
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Все зло – від жінок

Про армію серйозно й з усмішкою

Дембельський альбом

Володимир ТКАЧ, офіцер запасу

на гра була військово-пратріотична «Зірниця». А мій
найулюбленіший фільм — «У серпні 1944-го» (з Мироновим у головній ролі). Це про війну, але не «голі»
гасла, а поєднання детективної інтриги, руху бойовика і тонкої психологіїї — правда війни без прикрас…

П

ригадую, як взимку мене призначили начальником виїзного караулу. Ми супроводжували ешелон
з мінами з Київського округу до Забайкальського, в Даурію до станції Борзя.
Служба не бий лежачого: на зупинках
біля вагонів виставляли вартових, а весь
інший час лежали в теплушці, їли тушонку з концентратом та ганяли чаї.
Але через тиждень дороги я став нудитися. То відчиню двері, та з автомата по засніженій тайзі, тільки друзки летять, то іншу
дурницю утну.
Десь за Красноярськом наш ешелон
приткнули на запасну колію якогось полустанку, я б сказав, навіть роз’їзду. «Це надовго», — логічно подумав я і вистрибнув із
теплушки.
Неподалік біля дверей довгого пакгауза
щось весело щебетали двоє дівчат. Так це
ж інша справа! Я до них, мовляв, де тут кафешка чи ресторанчик? Дівчата в сміх, бо
найближчий генделик був за сотню кілометрів, здається, в Тайшеті.
Слово за слово – і через п’ять хвилин я
вже сьорбав у каптьорці краснодарський
чай з пряниками. Ну і, звісно, мене «понесло» на армійські байки, анекдоти. Сибірячки від душі нареготалися, їм теж було нудно в цій глушині. Скільки б ми іще базікали
– невідомо, якби одна з них, комірниця, не
прислухалася і злякано вигукнула: «А Ваш
поїзд, здається, тю-тю!»
Кулею вискакую в двері. Трясця твоїй матері! Останній вагон ешелону вже минав
вхідний семафор. Як кажуть, картина Репіна «Припливли».
Стою на полустанку, без бушлата (а мороз — мінус 15о), без грошей, без харчів.
Зате з пістолетом!
Мені вже було не до анекдотів. Як наздогнати ешелон? Не приведи, Боже, щось
трапиться у мою відсутність, скажімо, бійці
«завалять» на посту якогось бича? Мені гаплик!
Ще чотири години я гостював у дівчат.
Вони принесли пиріг із груздями і квашеною капустою, ряжанку, а в торбинку – бутерброди зі смаженим м’ясом, варені яйця.
А от сала і до нього – не додумалися покласти.
Не буду «грузити» читача своєю подальшою одіссеєю, як локомотивні бригади
передавали мене з рук в руки, подарували
чорну залізничну шинель, як я спав у задніх кабінах тепловозів… Так чи інакше, а
в Іркутській області я наздогнав свої міни.
Хлопці з караулу виявилися при пам’яті –
ніде нікому ані слова про пропажу командира. Знали – я наздожену.
Мораль така: хочеш мати проблеми –
шерше ля фам!

Вишгород

Починав з полковниками
Голова Вишгородської РДА
Олександр ПРИХОДЬКО, офіцер запасу:
— На фотографії я, промовляю урочисту присягу на
вірність. По закінченні інституту отримав звання «лейтенант».
На військових зборах у Чугуєві Харківської області був
у танковій дивізії, якою керував полковник, що служив у
Афганістані. Там увесь командний склад мав ордени Червоної зірки.
Я — футболіст, грав за збірну інституту і збив коліно. А в
армії — крос шість кілометрів, коліно почало гнити. У результаті — два місяці «каптьором» грав у шахи з полковниками…

Рапорт за статутом
Заступник міського голови
Олександр РОСТОВЦЕВ, офіцер запасу:
— На цьому фото (1989 р.) я — курсант КВІРТУ (Київського вищого інженерного радіотехнічного училища противоповітряної оборони), де навчався п’ять років, був командиром взводу.
Пригадую такий випадок. Новий викладач технічної оборони піднімає по черзі усіх курсантів. Треба встати і чітко
вимовити своє прізвище.
А у нас був молдаванин на прізвище Ніколай. Так йому
тричі довелося підніматися, поки нарешті він не відрапортував, додавши ім’я й по батькові: «Курсант Ніколай Юрій
Петрович» — лишень тоді викладач зрозумів, що курсант
не знущається над ним, а докладає, як слід, за статутом…

Небезпеку сприймали як гру

Морська душа
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК, офіцер запасу:
— Відверто кажучи, я хотів служити на флоті. На крейсері або підводному човні. Дарма, що три роки, головне, що на морі. Воно для мене, хлопця з Євпаторії, було
рідною стихією. Але військкомат мав іншу думку, і я став
зв’язківцем. Хоча міг бути й фельдшером чи санінструктором, адже на той час я вже закінчив медичне училище. Та
в армії своя логіка, «купець»-прапорщик по-філософськи
мені пояснив, що треба пишатися долею, бо зв’язок – це
кровоносні судини армії.
Так я потрапив служити до Білоруського військового
округу.
Але мрія про море також здійснилася! В медінституті
я закінчив воєнно-морську кафедру і був направлений на
Чорноморський флот до Севастополя. Мені пощастило
служити на крейсері «Октябрьская революция». За два
місяці вишколу я пізнав всі ази морського ремесла, ходив
у море з бойовим завданням.
Дуже шкодую, що не зміг у складі екіпажу крейсера
надавати допомогу збройним силам Сирії і Єгипту. Та від
долі не втечеш: в Африку я потрапив пізніше, в Ефіопію.
Якщо війну не побачив на Близькому Сході, то зустрів її в
Африці. Та це вже інша історія.

«У серпні 1944-го»
Заступник міського голови
Олексій ДАНЧИН,
рядовий офіцер запасу:
— Армія так чи інакше присутня у житті чоловіка (і не
лише чоловіка). І як би там
не було нелегко, та дехто все
життя згадує роки на флоті, у горах Афгану, а інший
— військові табори студентів-третьокурсників (дотепер
пам’ятаю кілометрові кроси,
що розпочиналися о шостій
ранку).
У дитячих таборах відпочинку
наша
улюбле-

Заступник
директора КПЖ і КГ,
депутат міськради
Богдан РУДЕНОК,
офіцер запасу:
– Свою службу закінчив у Національній академії оборони Збройних
сил України, у військовому званні капітан.
Та найбільше запам’ятались роки строкової служби.
У 1992 р. призвали до
лав ЗС України. Служив
у бригаді цивільної оборони у піротехнічній роті
сапером-розвідником.
Частенько
виїжджали
на виклики по Київській,
Черкаській,
Хмельницькій і Запоріжській
областях. Постійно вилучали та знешкоджували міни та
авіабомби часів Великої Вітчизняної. Пригадую, надійшов
сигнал із Осокорків – чоловік, копаючи погріб, наштовхнувся на щось схоже на міну.
Прибули на місце — підтвердилось, що це піротехнічна
міна. Почали потихеньку розривати і натрапили на бліндаж. Дістали близько півсотні мін. Коли завершили, чоловік аж у долоні сплеснув: «Спасибі, хлопці! Небезпеку
ліквідували – і погріб те що треба викопали!».
А ми до цього тоді ставилися з азартом, може, це і
підштовхнуло продовжити службу офіцером. За майже
12-річний стаж було чимало різного…

Космічна математика
Освітянин,
депутат міської ради
Віталій КУТАФ’ЄВ,
офіцер запасу:
— На фото я, курсант
КВІРТУ ППО, приймаю присягу. Військова спеціальність «автоматичні системи управління космічними
об’єктами». Дід і батько —
кадрові військові, тож побували не лише по всьому
СРСР, а й в багатьох країнах
Східної Європи.

Телепрограма
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ПОНЕДІЛОК 20 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

2+2
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 Шеф-кухар країни
12:25 Армія
13:00 Х/ф «Казка
мандрів»
14:40 Вікно в Америку
15:50 Х/ф «Брати
Карамазови»
18:55 Смішний та ще
смішніший
19:20 Музичні історії.
Українське бароко
20:00 Караоке для
дорослих
20:55 Офіційна хроніка
21:35 221. Екстрений
виклик
22:20 Православна
енциклопедія
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

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

08:00 Соціальний
статус: ваші права
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
13:40 Мультфільми
14:20 Невідома планета
15:00, 18:30, 21:00
«Соціальний пульс»
15:15 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
20:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
21:35 80 островів
навколо світу
22:15 Шамварі:
територія диких тварин
22:40 Д/ф «Звичайний
фашизм»

6:30, 19:30 Столиця
7:30 Муз. програма
8:00 СТН. Спорт.
Тижневик
8:45, 16:55, 23:50 Світ
бізнесу
8:50, 11:05 Мультляндія
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:00 Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:30 СТН
15:10, 21:25 В гостях у
Д. Гордона
16:10 У центрі уваги
17:45, 22:25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19:20, 20:50 Міська
варта

метелика»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45, 12:45 Факти
09:30, 00:50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:25 Х/ф «Антикілер»
13:00 Х/ф «Володар
перснів: Повернення
короля»
17:35 «Менти»
18:45 Факти. Вечір
19:25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
20:25 «Лють»
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

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
«Понаїхали»
14:10 «Детективи»
14:35 «Сімейний суд»
15:30 «Судові справи»
16:20 «Жди мене»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-3»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Татусі»
22:30 Т/с «Військовий
госпіталь»
00:30 «Позаочі»

07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 21:15 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Ментовські
війни-6»
11:00 Т/с «Шаман»
12:00 «Нехай говорять»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Т/с «Катіна любов»
20:15 Т/с «Шаман»
22:20 Х/ф «Правила
знайомства: Метод
Хітча»

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»
23:10 Головна дорога
23:45 Центр допомоги
«Настасія»

ТСН
07:10 07:40 08:05 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:00 «Давай
одружимось»
11:00, 17:20 Х/ф «Класні
мужики»
16:00 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
20:15, 20:55 Т/с
«Інтерни»
21:20 Х/ф «Громозека»
23:30 «Tkachenko.ua»
00:25 Х/ф «Ефект
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06:05 «Документальний

06:45 М/с «Джуманджи»
07:05, 14:30 М/с
детектив»
«Пригоди Джекі Чана»
06:30 Т/с «Адвокат»
07:30, 09:00, 19:00
08:30, 18:10
Репортер
«Неймовірна правда про 07:50 Очевидець
09:10 Т/с «Стройбатя»
зірок»
10:10 Здрастуйте, я
09:30 Х/ф «Небесний
ваша мама
суд»
11:45, 19:35 Т/с
13:50 Т/с «Черговий
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
янгол»
від Сонця»
14:45 «Нез’ясовно, але
13:55 М/с «Аладін»
факт»
14:45, 15:50 Teen Tіme
15:50 «Битва
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
екстрасенсів»
15:55 Т/с «Кадети»
18:00, 22:00 «Вікна17:55, 20:40 Т/с
Новини»
«Вороніни»
19:10 Т/с «Черговий
19:15 Спортрепортер
янгол»
21:50 Аферисти
22:55 Т/с
20:10 «Куб»
«Бальзаківський вік, або
21:15, 22:25 «Танцюють
Всі мужики сво...»
всі!-4»
00:05 Т/с «Нікіта»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10,
00:35 «Бизнес-час»
10:30 «Життя цікаве»
11:30 «Велика політика»
12:30 «Машина часу»
14:00 «Час новин»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія
закону»
18:00, 00:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15, 22:00
«Енергонагляд»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:20 «Хроніка дня»

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
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 і
справедливість»
18:15 Вибори-2012
18:45 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Московське
подвір’я»
22:35 «Про Москву,
сльози та Віру
Алентову»

07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 14:50 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний
ремонт
12:05, 18:40 Дайош
молодьож!
12:30, 19:35 Одна за всіх
13:00 17:40 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:30 18:10 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:55 Дом-2
15:45 У ТЕТа тато!
16:15 21:00 Т/с «Універ»
19:10 20:35 Серіал
«Універ. Нова общага»
20:05 22:25 Серіал
«Зайцев +1»
23:00 Т/с «Притулок»
23:50 Дурнєв + 1

06:40 Х/ф «У смузі
прибою»
08:25 «Легальний дохід»
08:30 «Правда життя».
Межа пристойного
09:00 Д/с «Православні
святі»
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Х/ф
«Запам’ятайте, мене
звуть Рогозін»
15:10 Т/с «Кобра»
17:00 Х/ф «Над Тисою»
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 «Полювання
на звіра»
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06:30 М/c «Галактичний
футбол»
07:00 Мультфільми
08:00, 20:25 «ДАІ.
Дорожні війни»
08:10, 16:20 «Цілком
таємно»
09:00, 21:00»ЧАС ПІК»
09:15, 17:15 «Ударна
сила»
10:00 «Таємниці світу з
Анною Чапман»
10:50 Т/с «Офіцери-2»
14:35 Т/с «Солдати-5»
18:35 «Репортерські
історії»
19:00, 21:15 «Ульотне
відео по-російськи-2»
21: Х/ф «Чужий-3»
23:45 Х/ф «Поцілунок
вампіра»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Гренландія
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Сутички
13:20 Top Gear
14:20 В обіймах смерті
15:10 Таємні знаки.
Роздвоєння душі
17:10 ВБРСВ.
Безжальне правосуддя
18:00 Шукачі.
Петергофський тайник
19:50 Скарб.ua. Втрачені
скарби: Друга світова
війна
20:40 Фантастичні
історії. Таємна сила
каменів
21:40 Шукачі. Невідомий
імператор Росії
22:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Аляска
23:30 Тюрми Америки

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:35 Світло
10:00 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 У гостях у
Д. Гордона
12:15 Хай щастить
12:35 Х/ф «Дзвонять,
відчиніть двері»
13:50 Х/ф «Підкидьок»
15:00, 18:20 Новини
15:55 Концерт
«Київщині-80»
19:00 221. Екстрений
виклик
19:05 Про головне
19:35 221. Екстрений
виклик. Тиждень
20:25 Авторська
програма М. Задорнова
«Задоринки»
21:30 «Адреналін»
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:40 ТСН
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:00 «Давай
одружимось»
11:00 «Не бреши мені-3»
12:05 «Ілюзія безпеки.
Життя на межі»
13:00 Т/с «Клон-2»
14:50 «Шість кадрів»
16:00 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:40 «Не бреши мені-3»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:20 Х/ф «Померти
молодим»
23:55 Х/ф «Ефект
метелика-2»

06:25, 07:35 Ділові

6:00, 7:00, 8:00, 15:00,

факти

17:00, 19:00, 21:00,

06:45 Утриматись у

23:30 СТН

кріслі

6:30, 17:45, 19:25

07:45 Під прицілом

Столиця

08:45 Факти

7:25, 3:00 Муз.

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: ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
13:55, 21:35 80 островів
навколо світу
14:35, 22:15 Шамварі:
територія диких тварин
15:15 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
22:40 Х/ф «Сталінград»

05:25 «Таке звичайне
життя»
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «З новим ранком»
07:30, 20:25 «Спорт у
Подробицях»
08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05, 20:30 Т/с «Татусі»
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:20 «Сімейний суд»
15:15 «Судові справи»
16:10 Т/с «Експерти»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/С «Свати-3»
20:00 «Подробиці»
22:30 Т/с «Військовий
госпіталь»
00:30 Д/ф «Секретні
території»

13:10 Т/с «Таємниці

15:10, 21:25 В гостях у

слідства»

Д. Гордона

14:10, 20:25 Т/с «Лють»

16:10 У центрі уваги

18:45 Факти. Вечір

19:20, 20:50 Міська

22:30 Т/с «Таксі»

варта

22:50 Факти. Підсумок

20:00 Т/с «Руда»

23:05 Х/ф «Врятування

22:25 Т/с «Інспектор

рядового Райана»

Деррік»

05:45, 14:55
«Нез’ясовно, але факт»
06:30 «Документальний
детектив»
07:00, 00:25 Т/с
«Адвокат»
09:00, 18:10
«Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:45 «Куб»
11:50 Х/ф «Вечірня
казка»
14:00, 19:10 Т/с
«Черговий янгол»
16:00 «Битва
екстрасенсів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
20:10 «Весільні битви»
22:25 «Паралельний
світ»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 21:15 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Ментовські
війни-6»
11:00, 20:15 Т/с
«Шаман»
12:00 «Нехай говорять.
Мати-зозуля»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»
22:25 Т/с «Подружжя»
23:25 Т/с «Тюдори.
Другий сезон»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 «Увага, розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:40 Т/с «Чужий
район»
18:45 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
«ЦСКА» (Росія) - «Реал»
(Іспанія). Пряма
трансляція
20:55 Сьогодні.
Підсумки
21:15 Т/с «Кодекс честі»
23:05 Квартирне
питання

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
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, 21:30 Т/с
«Московське подвір’я»
17:05, 00:45 «Воля і
справедливість»
18:15 Вибори-2012
18:45 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:35 Середовище
проживання. «Майстра
викликали?»

09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:40, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День

програма
8:45, 16:55, 23:50 Світ
бізнесу
8:50, 11:05 Мультляндія
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:00 Громадська
приймальня

06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с «Майстер
Менні»
07:05, 14:25 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
07:50 Очевидець
09:10 Т/с «Стройбатя»
10:10 Здрастуйте, я
ваша мама
11:45, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
13:50 М/с «Аладдін»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Парад порад
22:55 Т/с «Купідон»

06:01 «Час-Тайм»

05:55 «Легенди
бандитського Києва»
06:20 «Уроки тітоньки
Сови»
06:50 «Друга смуга»
06:55 Х/ф «Шукай вітру»
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»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:40 Т/с «Капітан
Гордєєв»
15:35 Т/с «Кобра»
17:10 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
18:30 «Речовий доказ».
Пограбування століття
00:00 Х/ф «Помститися
за Анджело»

07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00, 14:50 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний
ремонт
12:05, 18:40 Дайош
молодьож!
12:30, 19:35 Одна за всіх
13:00, 17:40 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:30, 18:10 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:55 Дом-2
15:45 У ТЕТа тато!
16:15, 21:00 Т/с «Універ»
19:10, 20:35 Т/с «Універ.
Нова общага»
20:05, 22:25 Т/с «Зайцев
+1»
23:00 Т/с «Притулок»
23:50 Т/с «Секс і місто»

08:00, 18:35 «ДАІ.
Дорожні війни»
08:10, 16:20 «Цілком
09:10, 19:30, 23:10
таємно»
«Бізнес-час»
09:00, 21:00 «ЧАС ПІК»
09:25, 13:20 «5 елемент» 09:15, 17:15 «Ударна
сила»
10:30, 00:25 «Автопілот10:25 «Таємниці світу з
новини»
Анною Чапман»
11:15 Т/с «Молодий
11:30 «Час: важливо»
Індіана Джонс.
15:20 «Мотор-ТБ»
Промениста подорож»
16:20 «Життя цікаве»
12:55 Х/ф
«Суперпожежа»
17:25 «Своїми очима»
14:35 Т/с «Солдати-5»
18:15 «Агроконтроль»
15:25 Т/с «Солдати-6»
18:45, 23:00 «Київський 18:45 Ліга чемпіонів
час»
УЄФА. ЦСКА Москва
(Росія) - Реал Мадрид
19:36 «Час: важливо»
(Іспанія). Пряма
21:40 «Час-Тайм»
трансляція
21:55 «Портрети» з
21:15, 23:35 Про Лігу
Чемпіонів
Сергієм Дорофеєвим
21:30 Ліга Чемпіонів
23:30 «Територія
УЕФА. Наполі (Італія)
закону»
- Челсі (Англія). Пряма
трансляція
23:55 «Огляд преси»
06:30 «Ранок на 5-му»

09:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Канада
11:30 Тюрми Америки.
Новачки
13:20 Top Gear
15:10 Таємні знаки.
Спадкове прокляття
16:10 Фантастичні
історії. Хіромантія.
Знаки Диявола
17:10 Теорія змови. НЛО
18:00 Шукачі. Невідомий
імператор Росії
19:00 Шукачі. Пригоди
«золотої валізи»
19:50 Таємні знаки.
Місія двійників
20:40 Фантастичні
історії. Блискавки.
Прокляття небес
21:40 Шукачі. Діаманти
для диктатури
22:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Північна Європа
23:30 Тюрми Америки.
Мегав’язниця Маямі.
Перша серія
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09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:25 На зв’язку з
урядом
09:50 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 У гостях у
Д. Гордона
13:30 Х/ф «Людинаневидимка»
15:00, 18:20 Новини
15:55 Х/ф «Брати
Карамазови»
17:05 Х/ф «Де 042?»
19:00 Досвід
20:30 Про головне
21:20 Плюс-мінус
21:35 221. Екстрений
виклик
21:50 Концерт «10
Господніх заповідей»
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, ТСН
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:00 «Давай
одружимось»
11:00 Х/ф «Померти
молодим»
13:10 Т/с «Клон-2»
15:05, 17:20 Т/с «Шість
кадрів»
16:00 «Давай
одружимось»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:40 «Не бреши мені-3»
20:15 Т/с «Інтерни»
21:20 «Пекельна
кухня-2»
22:35 «Україна без
купюр»
23:30 Х/ф «Зникнення»

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 «Викликаємо
вогонь на себе»
14:00 80 островів
навколо світу
14:35, 22:15 Шамварі:
територія диких тварин
15:00, 18:30, 21:00,
00:50 Служба новин
«Соціальний пульс»
15:15 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
21:35 80 островів
навколо світу
22:40 Х/ф «Весна на
Одері»

05:25 Т/с «Таке звичайне
життя»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
«Новини»
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «З новим ранком»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «Татусі»
12:15 «Знак якості»
12:40 «Детективи»
13:25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:20 «Сімейний суд»
15:15 «Судові справи»
16:10 Т/с «Експерти»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-3»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Татусі»
22:30 Т/с «Військовий
госпіталь»

Вишгород
2+2

06:25, 07:35 Ділові

6:00, 7:00, 8:00, 15:00,

06:30 «Документальний

факти

17:00, 19:00, 21:00,

детектив»

23:10 Х/ф «Вище неба»

07:05 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00,
07:00 Т/с «Адвокат»
23:30 СТН
00:50 Репортер
09:00, 18:10
6:30, 19:25 Столиця
07:50 Очевидець
«Неймовірна правда про 09:10 Т/с «Стройбатя»
7:25 Муз. програма
10:10 Здрастуйте, я
зірок»
8:45, 16:55, 23:50 Світ
ваша мама
10:00 «Весільні битви»
бізнесу
11:45, 19:35 Т/с
8:50, 11:05 Мультляндія 11:50 Х/ф «Мужики!»
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
13:55, 19:10 Т/с
10:15 Повнота радості
від Сонця»
«Черговий янгол»
життя
13:50 М/с «Аладін»
14:55 «Нез’ясовно, але
13:20 Громадська
14:25 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
факт»
приймальня
14:45, 15:50 Teen Tіme
15:55 «Битва
15:10, 21:25, 1:00 В
14:50 Т/с «Дрейк і
екстрасенсів»
гостях у Д. Гордона
Джош»
18:00, 22:00 «Вікна16:10 У центрі уваги
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
Новини»
17:45, 22:25 Т/с
20:10, 22:25 «Кулінарна «Вороніни»
«Інспектор Деррік»
19:15 Спортрепортер
династія»
19:20, 20:50 Міська
21:50 Ревізор
23:10 Т/с «Лікар Хаус»
варта
22:55 Т/с «Купідон»
23:55 Т/с «Нікіта»
00:10 Т/с «Адвокат»
20:00 Т/с «Руда»

06:01, 21:40 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:10
«Бізнес-час»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:30 «Автопілотновини»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:00, 00:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Лісовий патруль»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:36 «Час: важливо»
22:00 «Акцент»
22:20 «Особливий
погляд»
23:30 «Драйв»
23:55 «Огляд преси»

09:15, 17:15 «Ударна
сила»
10:25 «Таємниці світу з
Анною Чапман»
11:15 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Весняні
пригоди»
12:55 Х/ф
«Суперпожежа»
14:35 Т/с «Солдати-6»
18:45 Ліга Європи
УЄФА. Манчестер
Сіті (Англія) — Порту
(Потругалія). Пряма
трансляція
21:30 Ліга чемпіонів
УЄФА. Базель
(Швейцарія) — Баварія
(Німеччина). Пряма
трансляція
23:35 Про
ЛігучЧемпіонів
00:20 Ліга Чемпіонів
УЕФА. Марсель
(Франція) — Інтер
(Італія)

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
(мелодрама)
08:30, 14:00, 21:15 Т/с
«Слід»
09:10, 22:25 Т/с
«Подружжя»
11:00, 20:15 Т/с
«Шаман»
12:00 «Нехай говорять.
Зіркові хрещені»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»
23:25 Т/с «Тюдори.
Третій сезон»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 «Увага, розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Чужий
район»
19:25 Т/с «Кодекс честі»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 «Круті нульові»
22:30 Х/ф «Помста без
права передачі»

05:05 «Добрий ранок»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
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, 21:30 Т/с
«Московське подвір’я»
17:05, 00:55 «Воля і
справедливість»
18:15 Вибори-2012
18:45 «Давай
одружимося!»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
23:50 Д/ф «Олег
Янковський»

09:00. 14:50 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний
ремонт
12:05, 18:40 Дайош
молодьож!
12:30, 19:35 Одна за всіх
13:00, 17:40 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:30, 18:10 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:55 Дом-2
15:45 У ТЕТа тато!
16:15, 21:00 Т/с «Універ»
19:10, 20:35 Т/с «Універ.
Нова общага»
20:05, 22:25 Т/с «Зайцев
+1»
23:00 Т/с «Притулок»
23:50 Т/с «Секс і місто»

09:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Аляска
11:30 Тюрми Америки.
Наука
13:20 Top Gear
15:10 Таємні знаки.
Рецепт вічного життя
16:10 Фантастичні
історії. Атлантида
17:10 Анатомія війни.
Осетія
18:00 Шукачі. Діаманти
для диктатури
19:00 Шукачі. Загадки
Великої княжни
19:50 Таємні знаки. У
вас буде дитина-індіго
20:40 Фантастичні
історії. НЛО.
Розсекречені матеріали
21:40 Шукачі. Дуель
двох адміралів
22:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Канада

06:45 Утриматись у
кріслі
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:10 Т/с «Таємниці
слідства»
14:10 Т/с «Лють»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Х/ф «Володар
бурі»
22:55 Факти. Підсумок

06:40 Х/ф «Останній рік
Беркута»
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»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:35 Т/с «Капітан
Гордєєв»
15:35 Т/с «Кобра»
17:10 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
18:30 «Правда життя».
НЛО
00:00 Х/ф «Лічені
секунди»
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20:00 Т/с «Руда»

05:45, 14:55
«Нез’ясовно, але факт»
06:30 «Документальний
детектив»
07:00, 00:10 Т/с
«Адвокат»
09:00, 18:10
«Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
11:55 Х/ф «Єгорушка»
14:00 Т/с «Черговий
янгол»
16:00 «Битва
екстрасенсів»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:10 «Зіркове
життя. Топ зіркових
знеславлень»
23:10 Т/с «Лікар Хаус»

06:15, 07:00 Kіds Tіme
06:20 М/с «Майстер
Менні»
07:05, 14:25 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
07:50 Очевидець
09:10 Т/с «Стройбатя»
10:10 Здрастуйте, я
ваша мама
11:45, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
13:50 М/с «Аладін»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Світлі голови.
Зимові ігри
22:55 Т/с «Купідон»
23:55 Т/с «Нікіта»

06:00 Програма передач
06:01, 21:40 «Час-Тайм»
06:20, 18:55, 23:40,
00:10 «Час спорту»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 19:30, 23:30,
00:35 «Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00,
20:30 «Час новин»
10:30, 00:25 «Автопілотновини»
11:30, 12:30, 19:36 «Час:
важливо»
15:20 «Лісовий патруль»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Життя цікаве»
18:00, 00:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
21:00 «Час»
22:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:45 «Технопарк»

09:00, 20:45 «ЧАС ПІК»
09:15, 17:15 «Ударна
сила»
10:25 «Таємниці світу з
Анною Чапман»
11:15 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Солодка
пісня кохання»
12:55 Х/ф «Астероїд»
14:35 Т/с «Солдати-6»
18:35 «Репортерські
історії»
19:30. 23:55 Про Лігу
Європи
19:45 Ліга Європи
УЄФА. Атлетик
(Іспанія) — Локомотив
Москва (Росія). Пряма
трансляція
21:50 Ліга Європи
УЄФА. Металіст (Харків,
Україна) — Зальцбург
(Австрія). Пряма
трансляція

06:00, 08:00, 11:00,

06:00, 10:00, 12:00,

17:00 Сьогодні

15:00, 18:00 Новини

06:35 «Друга смуга»
06:40 Х/ф «Весняний
призов»
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»
12:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:35 Т/с «Капітан
Гордєєв»
15:35 Т/с «Кобра»
17:10 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Пантеон
мозку. Ленін
20:30 Х/ф «Чорні
берети»
22:10 Х/ф «Роби — раз!»
00:30 Х/ф
«Чорноморський рейд»

06:40 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00, 14:50 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний
ремонт
12:05, 18:40 Дайош
молодьож!
12:30, 19:35 Одна за всіх
13:00, 17:40 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:30, 18:10 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:45 У ТЕТа тато!
16:15, 21:00 Т/с «Універ»
19:10, 20:35 Т/с «Універ.
Нова общага»
20:05, 22:25 Т/с «Зайцев
+1»
23:00 Т/с «Притулок»

09:30 Арктика з Брюсом
Перрі. Північна Європа
11:30 Тюрми Америки.
Мегав’язниця Маямі.
Перша серія
13:20 Top Gear
15:10 Таємні знаки.
Місія двійників
16:10 Фантастичні
історії. Під знаком
апокаліпсиса
17:10 Скарб.ua. Втрачені
скарби: Друга світова
війна
18:00 Шукачі. Дуель
двох адміралів
19:00 Шукачі. Містоневидимка
19:50 Таємні знаки.
Рецепт вічного життя
20:40 Фантастичні
історії. Машина часу
21:40 Шукачі. Легенда
про 23 лютого
22:30 Планета людей.
Виживання в містах

09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:50 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 Здоров’я
12:10, 18:45, 21:40
Діловий світ
12:20 Аудієнція. Країни
від А до Я
12:45 Крок до зірок.
Євробачення
13:25 Концерт
«Офіцерська честь»
15:00, 18:20 Новини
15:55 Х/ф «Особливих
прикмет немає»
19:00 Концерт до Дня
захисника Вітчизни
20:55 Офіційна хроніка
21:35 221. Екстрений
виклик
21:50 Бенефіс М.
Поплавського у Москві
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 ТСН
07:15 «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:00, 16:00 «Давай
одружимось»
11:00, 18:40 «Не бреши
мені-3»
12:00 «Україна без
купюр»
13:00, 13:55 Т/с «Клон2»
14:55, 17:20 Т/с «Шість
кадрів»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
20:15, 20:55 Т/с
«Інтерни»
21:20 Т/с «Костоправ»
23:30 Х/ф «Полонений»

05:40 Світанок
06:25, 07:35 Ділові
факти
06:35, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:40 Х/ф «Володар
бурі»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Х/ф «Соціальна
мережа»
22:45 Факти. Підсумок
23:00 Х/ф «Мільйонер з
нетрів»

6:00, 7:00, 8:00, 15:00,

06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:01, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Викликаємо
вогонь на себе»
13:20 Мультфільми
13:55 80 островів
навколо світу
14:35 Шамварі:
територія диких тварин
15:15 Пустелі світу
17:50, 00:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:35 Король і горобець.
Пеле і Гаррінча — герої
футболу
22:40 Х/ф «Нога»

05:25 Т/с «Таке звичайне
життя»
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 «Детективи»
13:25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:20 «Сімейний суд»
15:15 «Судові справи»
16:10 Т/с «Експерти»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-3»
20:00 «Подробиці»
22:30 Т/с «Військовий
госпіталь»
00:30 «Розбір польотів»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 21:15 Т/с
«Слід»
09:10, 22:25 Т/с
«Подружжя»
11:00, 20:15 Т/с
«Шаман»
12:00 «Нехай говорять.
Недитячий будинок»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»
23:25 Т/с «Тюдори.
Третій сезон»
00:25 Х/ф «Морлоки»

17:00, 19:00, 21:00,
23:30 СТН
6:30, 19:25 Столиця
7:25, 3:00 Муз.
програма
8:45, 16:55, 23:50 Світ
бізнесу
8:50, 11:05 Мультляндія
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 0:00 Громадська
приймальня
15:10, 21:25 В гостях у
Д. Гордона
16:10 У центрі уваги
17:45, 22:25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19:20, 20:50 Міська
варта

11:25, 17:35 Т/с

06:10 Х/ф «Чисте небо»
08:00 Х/ф «Служили два

«Кодекс честі»

товариші»

19:40 Х/ф «Ярослав»

10:10 Х/ф «Офіцери»

21:45 Футбол. Ліга

12:15 Х/ф «72 метри»

Європи УЄФА.

15:25 Х/ф «Великий
полководець Георгій

«Олімпіакос» (Греція) —
Жуков»
«Рубін» (Росія). Пряма

18:20, 21:30 Х/ф «П’ять

трансляція.

наречених»

00:00 «Ліга Європи

21:00 «Час»

УЄФА. Огляд»

22:45 Валерій Меладзе.
«Небеса»

00:30 Х/ф «Репортаж
долі»

00:20 Х/ф «Жив
відважний капітан»

Телепрограма

Вишгород
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6:00, 7:00,8 :00, 15:00,

07:05, 14:30 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
детектив»
17:00, 19:00, 21:00,
07:30, 09:05, 19:00
06:35 Х/ф «Коханий за
23:30 СТН
Репортер
наймом»
6:30, 19:25 Столиця
07:50 Очевидець
08:40 Х/ф «Дівоча
7:25, 3:00 Муз.
09:10 Т/с «Стройбатя»
10:10 Здрастуйте, я
вечірка»
програма
ваша мама
18:00, 22:00 «Вікна8:45, 16:55, 23:50 Світ
11:45 Т/с «Татусеві
Новини»
бізнесу
дочки»
8:50, 11:05 Мультляндія 18:10 Х/ф «Джентльмени 12:50 Т/с «Третя планета
від Сонця»
удачі»
10:15 Повнота радості
13:50 М/с «Аладін»
20:05 «Таємний шоужиття
14:45, 15:50 Teen Tіme
13:20, 0:00 Громадська бізнес. Папіки. Таємні
14:50 Т/с «Дрейк і
покровителі зірок»
приймальня
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
21:10 «Таємний шоу15:10, 21:25, 1:00 В
17:55 Т/с «Вороніни»
бізнес. Пастка для
гостях у Д. Гордона
19:15 Спортрепортер
примадонни»
16:10 У центрі уваги
19:35 Т/с «Ластівчине
22:25 «Таємний шоу17:45, 22:25 Т/с
гніздо»
бізнес. Невідома любов 20:45 Україна чудес
«Інспектор Деррік»
21:50 Україна чудес.
примадонни»
19:20, 20:50 Міська
Прем’єра
00:00 Х/ф «Коханий за
варта
22:50 Т/с «Купідон»
наймом»
20:00 Т/с «Руда»
23:50 Т/с «Нікіта»

09:10, 19:30, 23:10

день»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с «Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Провокатор
14:05 Х/ф «Соціальна
мережа»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Х/ф «Король
говорить»
22:45 Х/ф «Загадкова
історія Бенджаміна
Баттона»

05:20 Т/с «Таке звичайне
життя»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10 «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 «Детективи»
13:25 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
14:20 «Сімейний суд»
15:20 «Судові справи»
16:10 Т/с «Експерти»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-3»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Байки Мітяя»
22:25 «Велика політика»

06:10 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00 Т/с «Слід»
09:10, 21:15 Т/с
«Подружжя»
11:00, 20:15 Т/с
«Шаман»
12:00 «Нехай говорять.
Поліцейська межа»
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна любов»
01:10 Шоу «Тільки один»

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 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 «Жіночий погляд»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Х/ф «Біла
людина»
21:20 «Міст над
безоднею»
22:25 Х/ф «Утікачі»
00:20 Х/ф «Дванадцять
мавп»

09:00, 14:50 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
10:45 Comedy Woman
11:35 Косметичний
ремонт
12:05, 18:40 Дайош
молодьож!
12:30, 19:35 Одна за всіх
13:00, 17:40 Т/с «Хто у
домі господар?»
13:30, 18:10 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:55 Дом-2
15:45 У ТЕТа тато!
16:15, 20:35 Т/с «Універ»
19:10 Т/с «Універ. Нова
общага»
20:05 Т/с «Зайцев +1»
23:00 Т/с «Притулок»
23:50 Т/с «Секс і місто»
00:20 Х/ф «Реальна
любов»

09:00 Підсумки дня
09:30 Д/ф «Текст, як
доля. М. Волобуєв»
10:10 «Легко бути
жінкою»
10:55 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:10 «Віра. Надія.
Любов»
12:10, 21:20 Діловий світ
12:25 «Надвечір’я» з
Т. Щербатюк
13:00 Околиця
13:30 Х/ф «Постріл у
спину»
15:00, 18:20 Новини
15:50 Х/ф «Ярослав
Мудрий»
18:45 Магістраль
19:45 Зірки гумору
20:40 After Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі
00:00 Підсумки

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

06:45 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: 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 «Приборкання
норовливої»
14:00 Король і горобець.
Пеле і Гаррінча — герої
футболу
15:15 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Соціальний
статус: ваші права
21:35 Надія Рум’янцева.
Одна з «Дівчат»
22:40 Х/ф «Архангел»

ТСН
07:10, 07:40, 08:05,
09:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 М/с «Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники»
10:00, 16:00 «Давай
одружимось»
11:00 Т/с «Костоправ»
13:10 Т/с «Клон-2»
15:00, 17:20 «Шість
кадрів»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:40 «Не бреши мені 3»
20:15 Х/ф
«Термінатор-4»
22:45 Х/ф
«Термінатор-2: судний

05:45 «Документальний

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
10:55 «Право на захист»
12:15, 04:25 «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»
19:50 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Дві зірки»
23:15
«ПрожекторПерісХілтон»
23:55 «Yesterday lіve»

06:50 «Друга смуга»
06:55 Х/ф «Один і без
зброї»
08:30 «Легальний дохід»
08:35, 19:00, 00:00
«Свідок»
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
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 «Класні ігри»
15:50 Т/с «Кобра»
17:15 Х/ф
«Стамбульський
транзит»
19:30 Х/ф «Гвинт»
21:15 Х/ф «Гангстери в
океані»
00:30 Х/ф «Московські
красуні»

«Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30, 00:25 «Автопілотновини»
11:15 «Сканер»
12:30 «Агроконтроль»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка» з
Анною Безулик»
18:15 «Вікно в Європу»
19:36 «Час: важливо»
22:00 «Хроніка тижня»
22:25 «Фактор безпеки»
23:30 «Трансмісія-тест»

08:10 «Огляд матчів Ліги
Європи УЄФА»
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. Траншеї,
що ведуть в пекло»
12:55 Х/ф «Боги
річкового світу»
14:35 Т/с «Солдати-6»
16:20 «Цілком таємно»
18:35 «Репортерські
історії»
19:00 «Ульотне відео поросійськи-2»
23:20 Т/с «Спартак. Боги
арени»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
09:30 Планета людей.
Виживання у містах
11:30 Тюрми Америки.
Мегав’язниця Маямі
13:20 Top Gear
15:10 Теорія змови. НЛО
16:10 Фантастичні
історії. Блискавки.
Прокляття небес
17:10 Кейт та Вільям.
Королівське весілля
18:00 Легенда про 23
лютого
19:00 Ритуальна чаша
царя скіфів
19:50 Я відчуваю біду
20:30 Атлантида
21:20 Книжковий хробак
Грозного
22:10 Планета людей.
Життя пустелі
23:10 Т/с «Борджіа:
історія клану»

Передплачуйте газету «Вишгород». Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:50 Д/ф «Світ тварин з
Дж. Міллером»
08:00 Шустер-Lіve
09:05 Школа юного
суперагента
09:15 Шустер-Lіve
12:30 After Lіve (За
лаштунками «ШустерLіve»)
12:50 Х/ф «Фронт без
флангів»
14:10 Наша пісня
15:05 У гостях у Д.
Гордона
16:00 Баскетбол. Матч
зірок
18:40 Зелений коридор
18:55 Оновлене місто
19:10 Золотий гусак
19:40 Зірки гумору
21:00 Підсумки дня
21:25 Зворотній зв’язок
21:35 Концерт «10
Господніх заповідей»
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:20 М/ф «Смурфи»

08:00 «Соціальний
пульс»
08:30 Сильні світу сього
09:15 Невідома планета
10:20 Надія Рум’янцева.
Одна з дівчат
11:25 Х/ф «Душечка»
13:20 За сім морів
15:00 Мультфільми
15:10 Щоденник для
батьків
15:40 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
16:40, 21:35 Нові пісні
про головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Т/с «Новобранці»
20:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Аркадій Райкін.
Король і блазень
23:05 Х/ф «Агітбригада
«Бий ворога!»

05:10 «Парк
автомобільного періоду»
05:35 «Велика політика»
з Євгенієм Кисельовим»
08:25 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно,
вставай!»
10:40 «Вирваний з
натовпу»
11:15 «Найрозумніший»
13:05 Х/ф «
За сімейними
обставинами»
15:35 «Велика різниця»
16:55 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
17:55 Т/с «Байки Мітяя»
20:00 «Подробиці»
20:30 «23 лютого у
Великому місті»
22:25 Великий бокс із
Віталієм Кличко
23:50 Х/ф
«Пограбування поіталійськи»

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, 20:00 Т/с
«Циганочка з виходом»
19:30 ТСН
23:45 «Зірки в опері»

06:00 Неймовірні історії

чорне»

05:15 М/ф «Пригоди
домовика»
06:10 Х/ф «Вас викликає
Таймир»
07:45 «Караоке на
Майдані»
08:45 «Сніданок» з
Юлією Висоцькою»
08:55 «Їмо вдома»
10:05 «Кулінарна
династія»
12:50 «Зіркове
життя. Топ зіркових
знеславлень»
15:30 Х/ф «Щасливої
дороги!»
17:40 Х/ф «Ніколи не
забуду тебе»
19:45 Х/ф
«Джентльмени удачі»
21:40 Х/ф «Жіноча
інтуїція»
00:10 Х/ф «Щасливої
дороги!»

06:00, 08:00, 11:00,
14:00, 17:00 Сьогодні
06:15 «Золотий ключ»
07:20 «Готуємо»
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний двобій
10:00 Квартирне
питання
11:20 Своя гра
12:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
14:20 Слідство вели
15:20 Очна ставка
16:20 Огляд.
Надзвичайна подія
17:25 Професія —
репортер
17:55 «Програма
«Максимум».
Розслідування, які
стосуються кожного»
19:00 «Російські
сенсації»
19:55 Ти не повіриш!
20:50 «Путін, Росія та
Захід»
23:15 Т/с «Час Волкова»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Придатний
до нестройової»
07:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:15 «Смак»
10:50 «Микола
Расторгуєв. «Давай за
життя!»
12:15 Середовище
проживання. «Палений»
товар»
13:05 «Дві зірки»
14:25 Т/с «І все-таки я
кохаю...»
18:15 «У чорній-чорній
кімнаті...»
19:20, 21:25 «Кубок
професіоналів»
21:00 «Час»
22:05 Х/ф
«ПіраМММіда»

06:00 «Уроки тітоньки

06:15 Х/ф «Король
говорить»
08:30 Бережись
автомобіля
09:15 Козирне життя
09:35. 12:20 Люди, коні,
кролики… і домашні
ролики
10:00 ЄвроФуд-2012
10:25 Квартирне
питання
11:20, 22:10 Самозванці
13:00, 20:55 Наша Russіa
13:45 Стоп-10
14:45 Провокатор
15:45 «Максимум» в
Україні
16:45 Х/ ф «Національна
безпека»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Т/с «Морські
дияволи. Долі-2»
23:10 Х/ф «Атака
павуків»

6:00, 7:00 СТН

06:10 Срібний апельсин
07:00, 19:00 Події
07:20 Х/ф «Весна на
Зарічній вулиці»
09:30 Журнал УЄФА
ЄВРО-2012
10:00 Х/ф «Не ходіть,
дівчата, заміж»
11:20 Т/с «Сонька:
Продовження легенди»
14:20 Х/ф «Вийшов
їжачок з туману»
19:20 Х/ф «Врятувати
чоловіка»
23:10 Х/ф «Якби я тебе
любив»

6:30 Столиця
7:25, 16:40 В гостях у Д.
Гордона
9:10 Хто в домі
господар?
9:35 Актуальна тема
9:55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11:00, 1:30 Як це?
11:30, 13:25, 14:50,
16:20, 0:35 Мультляндія
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
19:20 Х/ф
«Бешкетники»
21:00, 0:05 СТН.
Тижневик
21:30 Х/ф «Червоне

06:40 «Автопілот-тест»
07:20 «Клуб 700»
Ріплі
07:50 «Бізнес-час»
06:45 Х/ф «Принц і
08:30 «Світська кухня»
09:20, 15:20 «Інтелект.
жебрак»
ua»
08:35 М/ф «Скубі-Ду і
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший
король тролів»
погляд»
10:00 Ревізор
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
11:05 Аферисти
12:15 «Вікно в Європу»
12:10 ТОП-100
13:20 «Драйв»
14:15 «Історія успіху»
13:30 Новий погляд
14:25 «Гра долі»
14:30 Кухня на двох
(Ференц Ліст)
15:30 Дайош молодьож! 16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
16:10 Україна чудес
18:15 «Особливий
погляд»
17:05 Х/ф «Робін Гуд:
20:05 «Час інтерв»ю»
принц злодіїв»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
20:10 Х/ф «Хенкок»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 Х/ф «І так, і ні»
22:00 «Машина часу»
22:25 «Майстер-клас із
23:55 Спортрепортер
Наталкою Фіцич»
00:00 Х/ф «Обіцяти — не
23:15 «Час спорту»
23:30 «Хроніка тижня»
значить оженитися»

Сови»
06:45 «Легенди
бандитської Одеси»
07:10 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:40 Х/ф «Гвинт»
11:30 «Речовий доказ».
Пограбування століття
12:00 «Головний свідок»
13:00 Х/ф «Гангстери в
океані»
16:00 Т/с «Захист
Красіна-3»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства-4»
23:00 Х/ф «Збройовий
барон»
01:30 Х/ф «Фанфантюльпан»

06:00 Дізнайся — як
06:15, 12:30 ТЕТ
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30, 15:00 Єралаш
10:05, 15:40 Одна за всіх
10:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
11:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:20 Х/ф «Правда про
котів і собак»
16:35 Дайош молодьож!
17:00, 20:40 Т/с «Універ»
18:50 М/ф
«Льодовиковий період»
20:10, 21:40 Т/с «Універ.
Нова общага»
22:05 Чортиці в
спідницях
22:30 Валєра TV
23:00 Х/ф «Омен»

08:00 «Угон»
08:30 «БОЛФУТ»
09:00 Мультфільми
10:20 М/с «Бен 10:
Інопланетна сила»
11:30 Т/с «Пригоди
Мерліна»
14:00 Т/с «Два з
половиною чоловіки»
16:00 Штопор. «Кумедне
домашнє відео»
16:45 Х/ф «Капітан Рон»
18:30 «Таємниці світу з
Анною Чапман»
19:15 Х/ф «Сахара»
21:30, 22:35 «Ульотне
відео по-російськи-2»
22:00
«ПрожекторПерісХілтон»
23:20 Т/с «Спартак. Боги
арени»
00:20 Т/с «Теорія
брехні-2»

07:00 Тест на
виживання. Північні ліси
08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники міфів
13:00 Top Gear
16:00 Дзеркало у
будинку: правила
безпеки
16:50 Не мрій —
здійсниться
17:40 Не читати. Не
дивитись. Не зберігати
18:30 Машина часу
19:30 Під знаком
апокаліпсиса
20:30 НЛО. Розсекречені
матеріали
21:30 Таємниці пірамід
22:20 Полювання на
НЛО
23:10 Т/с «Борджіа:
історія клану»

10

18 лютого

Телепрограма

2012 року
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09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:55 Кумири і
кумирчики
11:20 Шеф-кухар країни
12:15 Караоке для
дорослих
12:55 Атака магії.
Мистецтво за брамою
13:25 Х/ф «Фронт без
флангів»
14:50 Як це?
15:50 У гостях у
Д. Гордона
16:40 Золотий гусак
18:25 Хокей. Чемпіонат
України. «Донбас-2»
(Донецьк ) — «Беркут»
(Київ)
20:00 Головний
аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc

06:55 Х/ф «Десяте

06:10 Мультфільми

королівство»

07:00 Квартирне

08:30 М/ф Маріччин

питання

кінозал

07:45 ЄвроФуд-2012

09:05 Лотерея «Лото-

08:15 Анекдоти по-

забава»

українськи

10:10 М/с «Тімон і

08:50 Т/с «Рюрики»

Пумба»

09:35 Х/ф «Національна

11:00 «Дикі і смішні»

безпека»

11:25 «Я так живу»

11:30 Козирне життя

12:05 Х/ф «Самара-

11:55 Інший футбол

містечко»

12:25, 15:00 Х/ф

15:45 Х/ф «Каблучка з

«Обладунки бога»

бірюзою»

17:35 Т/с «Морські

19:30 «ТСН-тиждень»

дияволи. Долі-2»

20:15 «Голос країни-2:

18:45 Факти тижня з

нова історія»

Оксаною Соколовою

22:25 Т/с «Інтерни»

19:45 Х/ф

22:50 «Світське життя»

«Непереможний»

23:50 «ТСН-тиждень»

23:25 «Загадкова історія

00:40 Х/ф «Сексоголік»

Бенджаміна Баттона»

06:00 Диваки
06:15 М/ф «Таємниця
третьої планети»
07:35 Світські хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:55 Невідома планета
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:40 Аркадій Райкін.
Король і блазень
11:50 Х/ф «Казка про
втрачений час»
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 «Новобранці»
20:00 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
21:05 Х/ф «Аврора»
23:05 Світські хроніки

06:50 Великий бокс із
Віталієм Кличко
07:55 «Формула любові»
08:45 «Ранкова пошта» з
Пугачовою та Галкіним»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:15 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»
11:10 «Велика різниця»
12:20 «Городок»
12:45 Т/с «Свати-3»
18:05 «23 лютого у
Великому місті»
20:00 «Подробиці
тижня»
21:00. Х/ф «Служу
Радянському Союзу»
23:00 «Що? Де? Коли?»
00:05 Х/ф «Ціна страху»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Якби я тебе
любив»
09:00 Ласкаво просимо
10:00, 02:00 Т/с
«Сонька: Продовження
легенди»
15:00 Т/с «Жити будете!»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль-6»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Ментовські
війни-6»
22:20 Х/ф «Врятувати
чоловіка»

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

Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження члена Спілки
Валентину Іванівну ПІДЛІСНУ!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження члена Спілки
Віталія Петровича ПАЛІЯ!
Хай щастя панує у Вашому домі,
І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

Підприємству на роботу
потрібен охоронець (доба/три).
Звертатись за тел: (067) 440-58-02
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

Технічний ліцей НТУУ «КПІ»
Вишгородської міськради
оголошує набір на підготовчі курси
для вступників у 8-10 класи на 2012-2013 н. р.
Заняття на курсах проводитимуться з предметів:
математика, українська мова, фізика, географія.
Заняття триватимуть
упродовж березня–травня 2012 р.
Організаційні збори відбудуться
у суботу, 25 лютого 2012 р. о 13.00
в приміщенні Технічного ліцею, вул. Симоненка, 3-а.
Запрошуються учні 7-9 класів та їх батьки.

08:15 «Історія успіху»
08:30 «Своїми очима»
Ріплі
09:20 «Вікно в Америку»
07:45 Церква Христова
10:15 «Феєрія мандрів»
08:00 Запитайте в лікаря 11:15 «Трансмісія»
08:25 Дайош молодьож! 11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
08:55 М/ф «Скубі-Ду і
13:20 «Мотор-ТБ»
меч самурая»
14:15 «Світська кухня»
10:35 Світлі голови
14:25 «Гра долі»
(Ференц Ліст)
11:45 Парад порад
15:20 «Рекламна кухня»
12:55 Шоуманія
16:20 «Фактор безпеки»
13:50 Файна Юкрайна
17:15 «Палата»
17:25 «Не перший
15:05 Х/ф «Діти
погляд»
шпигунів-2»
18:15 «Машина часу»
17:10 Х/ф «Хенкок»
19:15 «Тема тижня»
19:00 Х/ф «Без обличчя» 19:30 «Велика політика»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 Х/ф «Вампір у
22:00 «Територія
Бруклині»
закону»
00:05 Спортрепортер
22:25 «Хроніка тижня»
23:55 «Огляд преси»
00:10 Х/ф «Екстракт»

6:00, 7:00, 23:10 СТН.
Тижневик
6:30 Хто в домі
господар?
7:30 В гостях у Д.
Гордона
9:10 Мультляндія
9:40 Корисна розмова
9:50 Вчися з нами
10:00 Столиця
11:20 Муз. програма
12:55 Блага звістка
13:30 Актуально —
насущно
16:20 Х/ф
«Бешкетники»
18:00 Творчі проекти М.
Поплавського
18:50, 0:40 Х/ф
«Авантюра»
20:25 Гаряча лінія «102»
21:00 СТН. Спорт.
Тижневик
21:25 Х/ф «Поцілунок»
23:40 Громадська
приймальня

06:15 М/с «Крокодил
Гена и Чебурашка»
07:20 Х/ф «Де
знаходиться нофелет?»
09:05 «Сніданок» з
Юлією Висоцькою»
09:15 «Їмо вдома»
11:05 «Неймовірні історії
кохання»
12:05 «Караоке на
Майдані»
13:05 Х/ф «Жіноча
інтуїція»
15:50 «Таємний шоубізнес. Папіки. Таємні
покровителі зірок»
16:55 «Таємний шоубізнес. Пастка для
примадонни»
18:00 «Паралельний
світ»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
21:00 Х/ф «Пряники з
картоплі»
23:15 Х/ф
«Доглядальниця»

06:05 Неймовірні історії

06:00, 08:00, 11:00,
14:00 Сьогодні
06:15 «Російське лото»
07:25 Їмо вдома.
08:20 «Перша
передача»
08:55 «Розлучення поросійськи»
10:00 Дачна відповідь
11:20 Своя гра
12:10 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 «Джуна. іМоя
сповідь»
20:50 «Путін, Росія та
Захід»
23:20 Х/ф «Час гріхів»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Повернення
«Святого Луки»
07:45 «Смак»
08:20 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:35 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Єралаш»
12:30 «Про Москву,
сльози і Віру Алентову»
13:25 Т/с «Справа
гастронома № 1»
16:55 Х/ф «Службовий
роман. Наш час»
18:30 КВН. Вища ліга
21:00 Недільний «Час»
22:00
«Мультособистості»
22:35 «Громадянин
Гордон»
23:45 Х/ф
«Квартирантка»

06:00 «Уроки тітоньки
Сови»
06:30 «Легенди
бандитської Одеси»
07:45 Х/ф «Справи
Лоховського. Привіт від
тезка»
08:25 Т/с «Захист
Красіна-3»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Пантеон
мозку. Ленін
12:00 «Агенти впливу»
13:00 Д/с «Православні
святі»
14:00 «Найкращі бої
братів Кличків»
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-4»
19:00 Х/ф «Фанфантюльпан»
21:10 Х/ф «Капкан часу»
23:00 Х/ф «Акули-2»

У кращих традиціях

Кожному по млинцю
Підготувала Майя ВОЗНЮК
Колодій, Масниця, Масляна, Бабське свято, Сиропуст, Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Пущення, Загальниця, Ніжкові заговини – свято на честь весняного
пробудження природи.
Так називається останній тиждень м’ясниць перед Великим постом. Традиційно в цей час обмежується вживання
м’ясних страв і віддається перевага молочним. Основною
обрядовою стравою Масляної вважаються вареники з сиром, які вживають з маслом чи сметаною. Готують також
гречані млинці, оладки, налисники. Цьогоріч Сирна неділя
припадає на 20-26 лютого.
Наші предки дотримувались традицій цього свята. Кожний день останньої неділі перед Великим постом відзначали
по-різному.
Понеділок – зустріч. Свекор із свекрухою відправляли
невістку на цілий день, з самого раннього ранку, до батька
з матір’ю. Вона мала допомогти по господарству, тому що
ввечері свекор зі свекрухою вирушали в гості до сватів. За
поїданням млинців і вирішували, як усі разом проведуть цей
тиждень.
Вівторок – загравання. Починалися вуличні гуляння:
будували і брали штурмом крижані фортеці, надягали смішні
маски, вірили, що в іншому обличчі і життя почнеться інше –
радісне і благополучне.
Середа – тещині млинці. Тещі запрошували зятів на
млинці. Причому не просто на млинці, а на цілий бенкет.
Четвер – «на широку ногу». Апофеоз розгулу: возили
опудало на колесі, каталися з крижаних гір на санках, співали
пісень, змагалися в силі та спритності, кулачних боях, кінних
перегонах.
П’ятниця і субота присвячувалися веселощам і всіляким
розвагам.
Останній день Масниці – Прощена неділя. Закінчувались веселі гуляння, спалювали останні опудала, розтоплювали крижані гірки. Всі йшли до церкви і просили один в одного пробачення.

Уточнення
В минулому номері за 11 лютого у зв’язку з технічними неполадками не збереглися правки. У статті «Прокотіться з вітерцем» (ст. 3, третя колонка) слід читати:
«Допомагає і директор «Карат-Ліфткомплекту» Сергій
Горішний».

08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30 Х/ф «Правда про
котів і собак»
11:10 Єралаш
11:20 Одна за всіх
11:50 Т/с «Хто у домі
господар?»
12:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:20 Чортиці в
спідницях
13:45 Валєра TV
14:15, 20:15 Т/с «Універ»
16:05 М/ф
«Льодовиковий період:
Різдвяна пригода»
16:30 М/ф
«Льодовиковий період»
17:50 Х/ф «Байкер»
19:15 Дайош молодьож!
19:45, 21:40 Т/с «Універ.
Нова общага»
22:05 Бабуни & дідуни
22:30 Х/ф «Нічний
продавец»
00:00 Х/ф «Байкер»

08:00 Штопор. «Кумедне
домашнє відео»
08:30 «Журнал Ліги
чемпіонів УЄФА»
09:00 Мультфільми
09:45 М/с «Бен-10:
Інопланетна сила»
10:55
«ПрожекторПерісХілтон»
11:30 Т/с «Пригоди
Мерліна»
14:00 Т/с «Два з
половиною чоловіки»
16:00 Штопор. «Кумедне
домашнє відео»
16:40 Х/ф «Леді-яструб»
18:40 «Таємниці світу з
Анною Чапман»
19:30 Х/ф «Небесний
капітан і Світ
майбутнього»
21:30 «Про футбол»
22:30 «Ульотне відео поросійськи-2»
23:20 Т/с «Спартак. Боги
арени»

08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники міфів
13:00 Top Gear
16:00 Шукачі.
Книжковий хробак
Грозного
16:50 Шукачі. Ритуальна
чаша царя скіфів
17:40 Шукачі.
Полювання на живого
мамонта
18:30 Скарб.ua.
Діаманти де Шодуарів
19:30 Теорія змови.
Фармацевти
20:30 Таємні знаки. Що
очікує на вас під землею
21:20 Таємні знаки. Я
відчуваю біду
22:10 Таємні знаки.
Формула любові та
безсмерття
23:00 Т/с «Борджіа:
історія клану». Шлюбна
облігація

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
2

Погріб (цегла), шир. 1,40, дов. 2,10.
1 кім. кварт. 46 м ,
ремонт, Кургузова, Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45
3-б, 7/9 пов., бойлер.
Шафу-купе, нову, недорого. Розмір
Тел: (067) 319-77-40
2,4х2,45. Тел: 52-145, (067) 319-77-40
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

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

Про армію серйозно й з усмішкою

18 лютого

Дембельський альбом
Фуражка і медаль
Директор КП «УФКС» Василь КОЛОБОВ, рядовий запасу:
— Після школи я вісім місяців
працював слюсарем турбінного цеху Каскаду ГЕС і ГАЕС. І
активно займався вітрильним
спортом: на той час був чемпіоном СРСР серед юніорів. Тож і
служив (1972-1974 рр.) у спортроті Київського військового
округу. Повернувся з армії чемпіоном Збройних сил Радянського Союзу.
В армії було нелегко, від нас вимагали чимало, вільної хвилинки не було: зарядка, шикування, наряди (курс молодого бійця:
«Через день — на ремень» — 300 тарілок, чашок, човнів перемити гірчицею, а потім засинаєш над книжкою).
Але було й чимало смішного. Пригадую, на чемпіонаті Збройних сил з вітрильництва у Ризі я виборов перше місце. На заключному параді знадобилася парадна військова форма, якої у
мене тоді не було.
Терміново передали з часті, де я служив, китель і штани — манюсінькі, а фуражка на три номери більша, сиділа на вухах (це
хлопці так прикололися). Та медаль переможця я отримав гідно
— не засміявся.
Що мені дала армія? Ставлення до життя змінилося повністю:
з’явилася відповідальність перед рідними, серйозно почав задумуватися про майбутнє, про те, що родину треба утримувати
чоловіку...

Навчила боротися зі сном, що на першому році служби призводило до галюцинацій. Із придбанням військового досвіду, на
другому році служби, навчився спати стоячи (головне було, щоб
ноги не підкосилися). Один раз так проспав 40 хвилин.
Армія – це те єдине в житті, про що можна говорити і говорити.
Дружини вже знають наші історії напам’ять.

На партизанській базі
Директор ТРК «Вишеград»
Ігор БЕРКУН, сержант запасу:
– Із першого курсу Політехнічного університету призвали до лав
армії — через недобір. Служив у
ракетних військах стратегічного
призначення (Білорусія). Там також бракувало кадрів, тому служив, як кажуть, і за себе, і за того
хлопця.
Ракетні установки пересувні,
тому їх весь час переміщували.
Охороняли по периметру. Чіткого
графіка чергувань не було.
Там я дізнався, що таке життя у
землянці. Облаштовували їх самостійно. Інформація секретна. Завдання: чітко охороняти та маскувати місцевість. Тому, коли установки перекочовували, навіть
пересаджували витоптану траву.
Пригадую, під час навчань у лісах Білорусі (а місцевість там болотиста), маскуючись від іншої групи так званих «супротивників»,
забрели на острівець. Прочісуючи місцевість, натрапили на законсервовану партизанську збройно-продуктову базу. І доки ми
тішилися знахідкою, єдиний шлях із острівця перекрили. Довелося здаватись…

Врятувала тепла білизна

«Самоволки» відмінника
Депутат двох скликань міськради, член опікунської ради
Сергій ПРОКОПЕНКО, рядовий запасу:
– На фото — я із матусею. Півроку прослужив у навчальній частині у Харкові. Потім направили у Прикарпатський червонопрапорний військовий округ.
Не втрачав марки відмінника бойової та політичної підготовки.
Хоча при першій же можливості, а такі випадали нечасто, бігав «у
самоволку» до дівчат.
Брав активну участь в організації свят. Пригадую, готувались
до Нового року. Вирішили повеселити народ.
Одягнулися в сукні, причепурилися — і у танець. Уявіть молодих хлопців у такому вбранні – посміялися на славу…
Ще був випадок. Вирішили із другом піти в самоволку на день
народження командира військової частини. Повертались десь о
третій ночі. Аж раптом побачили командира з дружиною. Чудом
проскочили непомічені…
…Кочегаром працював угорець Юра, і у нього була гарна дружина Марія. Запросив він мене у гості. Разом із другом Валерієм
перед Великоднем вирішили прийняти запрошення. І от у розпалі святкування ми почули кроки. Кинулися до вікна – а то офіцери
із сусідньої частини по вино. Та ми не розгубилися. Господиня
нас заховала у комірчину. Ми благополучно, трохи під хмелем,
прибули у частину на вечерю. А взагалі жили дружно, як родина.

Сергій ЛАГУНЕНКО,
ветеран військової служби,
офіцер запасу:
– Служив у Київському штабі.
Запам’ятався мені один випадок під
час чергових навчань на тему «Рота
в наступ проти роти в обороні». На
вулиці — зима. Мороз — мінус 30
градусів.
Кожному солдату видали автомат
із холостими та по два зривпакети.
Одна частина (оборона) – зайняла
позицію на горі, а інша пішла в наступ… Навкруги все в диму, постріли, «бойові дії» у розпалі. І от один із
солдатів, рішуче налаштований проти псевдоворогів, вирішив бомбанути по них. Підпалив бікфордів шнур. Але, як йому здалося, шнур
не загорівся — і він благополучно засунув зривпакет у кишеню
шинелі. Ту ж саму операцію здійснив із другим.
І, коли солдати в обороні почали відступати на вершину гори, у
горе-вояки в кишенях запахло смаленим. Солдат упав на сніг та
закрутився, мов дзиґа.
На щастя, бідолаха відбувся переляком і діркою у шинелі. Врятувала надійна тепла білизна.
Роздратований такою недбалістю командир висунув твердий
вердикт: «Носитимеш діряве до кінця служби!» Хоча невдовзі новеньку шинель йому все таки видали.

Дружини знають
наші історії напам’ять
Депутат міської ради
Вадим ГЕРАЩЕНКО:
— У Збройних силах СРСР —
із 1989 р. по 1991 р. Звільнився
старшим сержантом запасу.
Служив у взводі охорони, ніс
вартову службу. За два роки відстояв 231 караул. Товариші по
службі називали нас «собаками».
Служба в армії мені багато дала:
привчила до порядку і швидкого
виконання поставлених завдань,
а ще — чистити картоплю і робити деруни, бо «діди» у нас були з
Білорусі, і ми дуже «полюбили» їх
фірмову страву.

До служби готовий
Депутат Вишгородської міської ради
Максим МАКАРЕНКО, офіцер запасу:
— Це я на присязі. Як медик за фахом — завжди готовий до
служби: і захистити, і допомогти. Крім стоматології, ми ж отримали всі необхідні знання, щоб надати першу допомогу пораненому чи травмованому…

2012 року
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Пожартували
Володимир ТКАЧ,
офіцер запасу

П

ригадую, як в акурат
напередодні 23 лютого наш гвардійський
мотострілковий полк проводив навчання на тему «Полк
в обороні». Мороз стояв
звірячий, земля на полігоні
промерзла, не вдовбеш. Але
сапери, сучі діти, рвонули
тротилом грунт по всій лінії
оборони — і ми за якусь годину викопали траншеї, капоніри під БМП, танки, обладнали вогневі точки і т. інш.
Доки махали лопатами –
було тепло, а залізли в окопи – почав бити колотун. Тут
взводному снайперу, литовцю
Вальдасу, захотілося, як то кажуть, до вітру. Він вискочив на
бруствер окопу і на сліпучо-білому снігу гарячою цівкою вивів «ДМБ». Взводу цей прикол
сподобався і кожен став вензелями «художньо» оформлювати взводний опорний пункт.
Доки під наш регіт і коментарі гранатометник, вірменин Левон, виводив улюблену фразу
«Дембель в маю – все по …!», з
тилу до окопів непомітно надійшла група офіцерів. Я озирнувся і закляк: перед нами стояв
командувач Київським військовим округом генерал армії І. О.
Герасимов: «Значить, «розписали» оборону і потішаєтесь?
Добре, що «мін» не наставили,
а ми не вступили в них».
Я нутром відчув, що зараз
командувач винесе вирок: «Ви
— командир взводу?»
«Так точно, товаришу генерал армії!» — витягнувся я.
«Будемо вважати цей опорний пункт запасним. Взводу
висунутися вперед на 100 метрів і обладнати новий, не демаскований пункт. Виконуйте!»
Я розвернув взвод — і ми бігом по «художньому» розпису,
а потім по цілині помчали вперед. Ніякі сапери нам вже не
підривали мерзлу землю, і ми
довбали її ломами і кирками.
На норматив!
По-новому викопали 150 метрів суцільної траншеї, закопали три БМП, обладнали спостережний і командний пункт,
основні і запасні позиції для кулеметників, гранатометників. І
все це під акомпанемент лайки
очманілого від люті комбата.
Ми ще довго відходили від
ударної праці. «Високе мистецтво» вилізло нам мозолями і
потом.
Сім років тому мені Почесну
грамоту вручав голова ради
Організації ветеранів України,
депутат Верховної Ради, Герой України І. О. Герасимов. На
фуршеті я підійшов до генерала: «Іване Олександровичу! А
ви пам’ятаєте, як колись…».
І я нагадав йому про полк,
про себе, Ваньку-взводного,
наші витівки і покарання. Генерал налив дві чарки коньяку:
«А ти як хотів? Щоб і я фігурно
«розписався» на снігу? Щоб
натовський супутник сфотографував «автограф» і в Пентагоні сказали: «Герасимов
тільки й спроможний, що на
снігу …». Ні, солдате, у військах
має бути порядок. Давай за це
і вип’ємо!»
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18 лютого

Календар

Дата

2012 року

Вони і досі під прицілом

«Афганці»

Цей день в історії
18 лютого – День транспортної міліції
1930
–
американський
астроном Клайд Томбо відкрив дев’яту планету Сонячної системи - Плутон
1911 – вперше була здійснена доставка пошти літаком
Іменини: Макарій, Михайло, Феодосій, Антоній, Симеон
19 лютого – Всесвітній
день китів
1878г – Томас Едісон запатентував фонограф
1855 – Урбен Левер’є склав
першу карту погоди
1954 – Росія передала
Україні Крим
Іменини: Арсеній, Анатолій, Василь, Дмитро
20 лютого – Всесвітній
день соціальної справедливості
1872 – в Нью-Йорку відкрито Метрополітен-музей
1804 – з успіхом проведено випробування паровоза
(локомотива)
1872 – в США запатентований електричний ліфт
Іменини: Лука, Парфеній,
Петро, Олексій
21 лютого – Міжнародний день рідної мови
1811 – Хамфрі Деві повідомляє про властивості відкритого ним газу — хлору
1858 – в Бостоні встановлена перша електрична система захисту від злому
1784 – початок будівництва порту і міста Миколаїв
Іменини: Савва, Сергій,
Федір, Андрій
22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв
злочинів
1920 – у Каліфорнії вперше
влаштовані перегони собак
за механічним зайцем
1930 – в англійському
містечку Менсфілд пройшов
перший футбольний матч при
електричному освітленні
1997 – шотландські вчені
повідомили про успішне клонування вівці
Іменини: Іван, Інокентій,
Геннадій, Панкратій
23 лютого – День захисника Вітчизни
1941 – вперше отримано
плутоній
1947 – заснована Міжнародна організація стандартизації (ІSО)
1993 – створена мова програмування Ruby
1893 – Рудольф Дизель
запатентував дизельну установку
Іменини: Ізабелла, Анна,
Валентина, Галина
24 лютого – Всесвітній
день боротьби з туберкульозом
1942 – перший вихід в радіоефір радіостанції «Голос
Америки»
1938 – з’явилася у продажу зубна щітка з щетиною з
нейлону
1964 – Мохаммед Алі став
чемпіоном світу з боксу
2003 – в Ізраїлі знайшли
найдавніше єврейське поселення

Вишгород

Ольга СУБАЧ,
заввідділом експозиції музею
Первый год шла война…
Не потупив глаза,
Журналисты в кавычках
писали про бой,
Не краснела бумага —
краснели бинты,
Когда пули бойцу говорили:
«Постой»
се далі в Історію відходить далекий січень 1989 року, коли колони бронетранспортерів, машин і
танків почали свій останній маршрут каменистими шляхами Афганістану, а до повітряного кордону полетіли бойові машини,
залишивши під крилами зранений війною
суворий край.
Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році» до цієї дати підготував тимчасову виставку «Молодість, обпалена війною». Обійти цю дату ми не могли.
Бо через пекло «Афгану» пройшло понад
тисячі радянських солдат. Так звані незворотні людські втрати склали 14 453 особи.
Україні «Афганістан» коштував 3 360 життів молодих хлопців. Ще 3 560 українців
повернулись додому каліками. Свою ціну
заплатила і Київщина: 132 загиблих, 300
інвалідів. А скільки тисяч зламаних доль —
хто їх рахував?
Чотири воїни з нашого району повернулись до рідних у цинковій труні. Серед
них лейтенант Олександр Сінчук (1963
року народження) з Вишгорода.
Олександр командував підрозділом
бійців спецпризначення, якому доручили
стежити за пересуванням душманського
каравану з американською зброєю. Біля
кишлака Маногай розвідники потрапили в
оточення моджахедів.
У бою Олександра поранили. Самостійно рухатись він не міг, наказав солдатам відступати за валуни, а сам залишився їх прикривати. Коли на гелікоптерах
прилетіла підмога, Саша ще був живий,
але стікав кров’ю.
24 лютого 1986 року від отриманих у
бою ран він помер у шпиталі. Указом Президії Верховної ради СРСР за мужність,
відвагу та героїзм, проявлені в бою з ворогом, лейтенанта О. Сінчука нагороджено орденом Червоної Зірки (посмертно).
Поруч із фотографією лейтенанта Сінчука у вітрині — фото молодшого сержанта
Анатолія Чайки (1962 року народження) —
з села Раківка Вишгородського району.
Він служив у Кандагарі механіком-водієм
БМП у взводі супроводження.
У травні 1984 року його взвод отримав
наказ наздогнати загін душманів. Під кишлаком Рамазан колона бронемашин вступила в бій. Коли він уже закінчився, з-за
скелі вистрелили з гранатомету. Екіпаж
Чайки загинув.
За мужність, відвагу та героїзм у бою
Указом Президії Верховної ради СРСР від
18 лютого 1985 року молодшого сержанта
А.Чайку нагороджено орденом Червоної
Зірки (посмертно).
У вестибюлі музею — 10 чорно-білих
фотографій з Афганістану, надані нам
Українською Спілкою Ветеранів Афганістану, які нікого не залишать байдужими.
Поряд — картини художників Московської
студії військових художників ім. Грекова:
фрагменти бою та подвиг воїнів…

В

Лист у номер

і листи від командування та побратимів з
військової частини…
23 вересня 1983 року взвод прикордонників переслідував банду душманів. У
гірський ущелині вони потрапили до засідки. Сергій особисто знешкодив з гранатомету декілька точок «духів», але сам
був тяжко поранений.
Після бою товариші доставили Сергія
до шпиталю, та він втратив багато крові і
27 вересня 1983 року помер. За мужність,
стійкість та відвагу в бою Указом Президії
Верховної Ради СРСР рядового С. Басова
нагороджено орденом Червоної Зірки (посмертно).
Кілька доль — крапля в морі сліз та
болю, муки батьків, що втратили сина. Як
їм нестерпно чути сьогодні, що це була «не
наша війна», що це лише «прикрий промах» неіснуючої тепер влади.
Сьогодні вже немає посвідчення воїна-інтернаціоналіста: його замінено на
посвідчення учасника бойових дій. Таким
чином «афганців» прирівняли до «миротворців», що роблять дуже важку та небезпечну роботу добровільно і за контрактом.
Та «афганська» війна і сьогодні тримає
їх під прицілом. Хлопців, що не раз дивились в очі смерті, втрачали друзів, пройшли перевірку на міцність, але не зрадили, зрадили рідна країна і влада. Бойову
армію, що більше дев’яти років обстоювала державні інтереси СРСР, 620 тисяч
солдат, вірних військовій присязі, на рідній землі «забули» зустріти керівники країни і Міністерства оборони.
У мирні часи на свята прийнято проголошувати третій тост за жінок, або за
любов. Хлопці-«афганці» завжди п’ють
третю чарку мовчки. В пам’ять тих, хто
не повернувся, хто залишився навічно
в строю. В пам’ять про кого і створено
нашу виставку.

Для подвигу нема кордонів і часу

Петро ЖУЛАНОВ,
ветеран військової служби
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У вітринах поряд із речами та нагородами — листи. Серед них — лист із військової частини Ніні Федорівні, матері
іншого героя, Олександра Белана з Броварів.
Молодший сержант Белан у липні 1980
року в складі розвідвзводу прочісував гірську дорогу навкруги кишлака Шамоуддин.
Помітили засідку «духів». Командир розвідників прийняв рішення — вступити в бій.
Щоб відволікти увагу моджахедів від
основних сил підрозділу, декілька розвідників під командуванням молодшого сержанта Белана прийняли шквальний вогонь
на себе. Приречені на загибель, вони дали
змогу закріпитися на висоті своїм бойовим побратимам.
За проявлені мужність і героїзм при виконанні бойового завдання Указом Президії Верховної Ради СРСР від 23 січня 1981
року молодшого сержанта О. Белана було
нагороджено орденом Червоної Зірки (посмертно).
Ось що пишуть матері Олександра солдати його частини: «Вы должны гордиться
своим сыном. Он погиб за будущее без
войн, пожаров и горя матерей. Благодаря
его самоотверженным действиям, многие матери смогут встретить со службы
своих сыновей.
Для многих матерей со всех уголков
нашей страны он стал сыном. О нем с
благодарностью будут помнить, и в его
память будут ложиться цветы на 23 февраля и 9 мая. Саша остался в альбомах и
сердцах сослуживцев».
Іще лист. Почерк майже дитячий. Звісно, хлопцю, що писав його, не було й 20
років. Він написав матері вірші: «…Ты
проводила, мать, единственного сына на
службу в пограничные войска. Быть может, этого ты не хотела. Но это долг, пойми сама. Священный долг всех сыновей,
чьи матери тихонько ночью
плачут, желая возвращенья сыновьям. Но такова
их доля. Не все они придут
домой, одни умрут на поле
боя, другие на граничной
полосе…»
Це вірші Сергія Басова,
росіянина, що переїхав з
батьками до Броварського
району. Першим місцем
його служби став кордон в
Узбекистані, а потім його
перевели до групи прикордонників, що дислокувались у місті Ташкурган.
Звідти й пришла матері
зловісна звістка, а згодом

лютого — у День виведення
радянських військ з Афганістану — ми вшановуємо воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових
дій у «гарячих точках» на території інших
держав.
Через горнило афганської війни пройшло

понад 150 тисяч громадян України. Ризикуючи життям, вони чесно виконали присягу, зберегли бойове братерство та передали свої
знання і досвід поповненню Збройних сил
України. Не повернулися додому 3 280 наших
співвітчизників. Низько схиляємо перед ними
голови й завжди пам’ятатимемо.
Такі дати, як День воїнів-інтернаціоналістів, зближують два покоління: ветеранів Великої Вітчизняної та ветеранів-«афганців».

Прикро, що наше суспільство виштовхує ветеранів на узбіччя життя, намагається не помічати, а часом навіть незаслужено звинувачувати.
Чужих війн не буває, а військовий подвиг
залишається подвигом без прив’язки до
часу і простору. Влада сьогодні має зробити
все можливе, щоб згладити біль понесених
втрат та отриманих травм. А подвиги воїнівінтернаціоналістів мають бути відомі й гідно
оцінені.

КОЛО жінки

Вишгород

18 лютого

Чого навчаться в армії наші сини
(Початок на стор. 3)
Я за армію професійну —
таку, де вчать бути сильним
і мужнім, де отримують навички, корисні у будь-яких
обставинах.
Таких військових бачила. Якось у черзі до одного з відділів РДА молодий
командир швидко й чітко
розподілив відвідувачів у
три різні кабінети. Хотіла б
бачити таким свого сина.
Форма
личить
будьякому чоловікові — робить підтягнутим і привабливим. Так само, як
і внутрішня зібраність,
треновані дух і тіло. А
також честь офіцера й
солдата, які так гарно показують у кіно і які іще так
рідко зустрічаєш у житті.

Люди кажуть
… У нормальній частині можна навчитися стріляти, складати автомата, навчитися
відповідальності, вмінню виконувати чітко
поставлені завдання й орієнтуватися по
ситуації. Події у світі такі, що слід бути готовими…
… Часто експлуатують рядових на будівництвах, в охороні правопорядку, військові
частини ремонтують у той час, коли необхідно займатися бойовою підготовкою…
… Солдати стають широкопрофільними
фахівцями з ремонту — і це непогано…
… Але ж до армії йдуть по військовий досвід, а не по ремонтний…
… Є така практика, що з парашутами
у десантних військах плигають за гроші.
Нема грошей — нема вильоту…
… В армії навіть тюхтії стають чоловіками, привчаються давати здачі…
… Це у післявоєнних дитбудинках вчилися захищати себе, а в армії, якщо командир

Урок-концерт

«Смаколики»
Для млинців:
2 яйця
1 ч. л. цукру
1 ч. л. солі
0,5 л молока
мука
Жовтки розтерти з цукром
та сіллю. Влити
стакан молока, додати муки стільки,
щоб тісто було як
густа сметана і
тоді влити ще стакан молока. Вкінці додати 2 добре збиті
білки. Легенько перемішати.
Виливати тісто на розігріту пательню, змащену маслом. По одному краю викласти начинку (вибирайте на свій
смак), а той край, що без начинки, припідніміть та складіть
налисник вдвоє. Обсмажте з двох сторін на невеликому
вогні. Приправте сметаною. Смачного!

Попереду на всіх чекає
фонтан почутів

Анастасія КУЧЕР, Олександра МАРЧУК,
Валентин ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, Анастасія
СКЛЯРОВА, Діана ШПИНЬОВА,
Школа юних журналістів ЦТ «Дивосвіт»
(керівник Ольга ДУМАНСЬКА)
«Любляче серце» є великою цінністю»
(Східна мудрість)

У

День закоханих в Технічному ліцеї НТУУ «КПІ» все було незвичним. Із самого ранку ліцеїстів
зустрічала дискотечна музика, що лилася з радіодинаміків і була дуже приємною на слух. А погляди приваблювали цікаві плакати та стіннівки, в яких
було чимало кумедного, веселого та
святкового. Особливою увагою користувалися зображення двох закоханих,
що грайливо сиділи на кавових чашках
і не зводили очей один з одного.
А ще тут можна було прочитати безліч
цікавої інформації і про святого Валентина, і про рекорди Книги Гіннеса. Наприклад, про найдовший у світі поцілунок, що
тривав понад 17 днів.
(На жаль, переможна пара так захопилися і так зголодніла за цей час, що потрапила до лікарні — і найцікавіше, що після

Підйом!
Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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«сліпий», то можуть і забити насмерть непокірного або комісують через шпиталь…
… Страшилки… Раз себе захистиш —
більше не чіпатимуть…
… Ага! Приходить салага і старші йому
кажуть: «Як будеш служити — за Статутом
чи за «дідовщиною»?» Якщо обирає Статут
— будуть підставляти перед командирами
і накидати зайві обов’язки, а обере «дідовщину» — не чіпатимуть…
… І навчиться він застеляти ліжко, чистити чоботи і прати шкарпетки «дідам», потім
сам стане «дідом» і буде так само принижувати інших…
… Окрема тема — релігійні переконання.
Який характер треба мати, щоб поважали
твою релігію, якщо ти з нею сам-на-сам із
сотнею інших солдат, та й командири до
тебе ставляться з підозрою?..
… Рік чи півтора в армії — втрачений час.
Фізично загартуватися можна й на «гражданці» — хто хоче. А хто не хоче, той і в армії пристосується нічого не робити…

ень захисника Вітчизни у
Вишгородській центральній
районній бібліотеці відзначили за «круглим столом». Зібралися
працівники районної та міської влади,
учасники бойових дій, ветерани військової служби, Міністерств Збройних
сил і внутрішніх справ України, старшокласники вишгородських шкіл. Ішлося про виховання підростаючого покоління патріотами та людьми слова і
честі.

лікарні вони більше ніколи не бачилися.)
На перервах у ліцеї працювала святкова пошта. Роль купідончиків (янголяток зі
стрілами) виконували Валентин Васильківський та Микита Поліщук. Поштова
скринька, прикрашена паперовими розмальованими квітками, цілий день наповнювалася «валентинками», і хлопці мали
роботу — розносити їх адресатам.
Не дивно, що саме в цей день на уроці
української нас учили писати вітальні листівки. Ми поздоровляли один одного не
тільки з Днем закоханих, а й з різними святами та датами, зичили здоров’я, щастя,
усякого добробуту. Вийшов дуже незвичний урок, було цікаво і весело.
На останній урок нас запросив 10
клас — на свою виховну годину «Я маю в
серці те, що не вмирає», до якої вони ретельно готувалися заздалегідь.
У святково прибраній затемненій класній кімнаті гості затишно розташувалися
на стільцях попід стінами (середина була
звільнена для дійства). На екрані через
проектор демонструвалися привабливі
малюнки закоханих пар, їжачків, хмаринок у вигляді сердечок, квіточок, кольорових сердець на веселкових мазках пензля
тощо.

Ведучі Катерина Шкільна та Валерія
Карпова розповіли історію удови Софії,
що сама виховувала трьох дочок, про
їхню віру у Бога та нещасливу долю. А
далі Олександр Манчик, Валерія Федчишина, Олександр Нога, Богдан Беза,
Юлія Ручка грали міні-виставу про вічні
чесноти, в якій звучала поезія Тараса
Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка,
Василя Стуса.
Кожну чесноту розглядали окремо.
Кореспонденти Олександра Усатюк,
Олена Остроколенко та Анастасія Гавриш цікавилися, що глядачі думають про
Віру, Надію, Любов. Дівчата і хлопці трохи
ніяково говорили про кохання, а вчителі запевняли, що попереду на всіх чекає
фонтан почуттів.
Що може статися з людиною, коли
вона втратить віру в свої сили, надію на
краще майбутнє, на самовдосконалення,
любов до життя?.. Від неї відвернеться
мудрість. Мабуть, для того, щоб цього не
сталося, і такі духовні уроки-концерти.
Ми вдячні нашим старшим товаришам
по ліцею та їхньому класному керівникові,
викладачу практичної психології та історії
Олені Олексіївні Тупиці за цікаву і корисну
культурно-просвітницьку роботу.

Репетиція змужніння
Українська армія є спадкоємицею героїчних звершень Радянської армії, адже її
четверта частина у Великій Вітчизняній війні складалася з українців. Школярі щиро
зацікавилися розповіддю учасника бойових дій Івана Черткова про героїзм наших
співвітчизників у Сталінградській та битві
під Москвою.
Представник спецпідрозділу ВВ МВС
«Барс» Олександр Онікійчук і заступник
військового комісара Вишгородського
райвіськкомату Анатолій Дейко закликали
молодь пройти службу в армії. Це сформує особистість, навчить відповідальності
та впевненості в собі і допоможе визна-

Начальник відділу з гуманітарних питань міськради Володимир Ткач: «Армія — школа справжнього чоловіка»
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читись у виборі правильного життєвого
шляху.
Призвичаїтися до шаленого ритму
сучасного життя, стати конкурентоспроможним фахівцем може тільки людина,
загартована фізично і морально. Армія
— своєрідна репетиція труднощів життя,
підготовка чоловіка до прийняття рішень,
до відповідальності за себе, родину, громаду й Вітчизну. До армії все більше йдуть
навіть ті, хто може бути від служби звільнений за станом здоров’я. І це зрозуміло:
хлопцям хочеться перевірити себе на витривалість, довести, що «не ликом шиті»,
по-чоловічому послужити Вітчизні.

Учні 9-Г класу гімназії «Інтелект» затамували подих

Ліра

Матері
Олена РОГОВЕНКО
Буденне життя
Розбиваючи в друзки,
Народжує жінка дитину!
Колиски, безсоння,
Поради, підгузки
Тримають в «облозі» родину,
А жінка, що Диво
Маленьке створила
З любові, терпіння і … болю,
Цей світ незбагненно
Щасливим зробила,
Змінивши буденності долю!

Консультація

Розмір аліментів
встановить суд
Ольга ДИКА,
м. Вишгород
«Я виростила трьох
дітей, які живуть окремо, мають власні сім’ї.
Живуть сутужно: то є
робота, то немає. Я ж
буквально виживаю на
мінімальну пенсію — не
вистачає коштів на ліки,
на оплату житла. Чи
можна зобов’язати дітей
допомагати мені матеріально?
Так, ст. 17 Сімейного кодексу України передбачено, що повнолітні донька,
син зобов’язані утримувати непрацездатних батьків,
які потребують матеріальної допомоги. Крім сплати
аліментів, вони мають брати участь у додаткових витратах стосовно лікування
батьків.
Суд визначить розмір
аліментів у твердій грошовій сумі або у частці
від заробітку, враховуючи матеріальне і сімейне
становище сторін усіх дітей, на яких подано позов
про аліменти. Згідно із ст.
367 ГПК України, суд може
прийняти рішення про негайне його виконання у
межах сум платежу за один
місяць.
Якщо мати, батько були
позбавлені
батьківських
прав і ці права не були відновлені, діти не зобов’язані
утримувати їх — рішення
про це приймає суд, якщо
буде
встановлено,
що
батьки ухилялися від виконання своїх батьківських
обов’язків.
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Квадратний метр

У ванній
завівся грибок…
Чимало хто з нас стикається з такою проблемою,
як пліснява, грибок. Особливо у ванній. Позбутися
його просто.
Шпателем чи жорсткою
щіткою видаляємо шар штукатурки там, де вона стала
крихкою. Обробляємо стінки
сумішшю для видалення цементної плівки. Розводимо
водою засіб для видалення
плісняви, наносимо валиком
чи пензлем на стіни до насичення.
Обробляти можна всю поверхню стінки — і не тільки у
місцях, вражених пліснявою.
Грунт «АртМікс Універсал»
знищує грибок, бактерії, водорості, мох і лишайники.
Готуємо гідроізоляційний
склад із сухої гідроізоляційної суміші, наносимо на стіни. Потім грунтуємо і шпаклюємо, і ще раз – грунтом
глибокого проникнення. Далі
можна фарбувати, клеїти
шпалери тощо.

Народна аптека

Простий засіб
від застуди
Коли ще немає температури, а голова болить і
ви чхаєте і шморгаєте носом, візьміть середній зубок часнику і поріжте його
дрібненько на шматочки
завбільшки з рисове зернятко.
Розділіть масу на дві частини, покладіть їх на два
шматки
марлі
розміром
10х15 см (попередньо складіть ці шматки удвічі), скрутіть джгутом і закладіть в
обидва вуха.
Через деякий час відчуєте
запах часнику, що потрапив
до носу через Євстахієву
трубу. Тримайте ці джгути
півгодини, а якщо у такий
спосіб лікуєтесь вперше, —
то вистачить і 15 хвилин.
Процедуру краще виконувати ввечері. Після цього
на вулицю не виходьте. Фітонциди часнику добре дезінфікують всю носоглотку.
А ранком ви прокинетесь
без мікробів – здоровими та
сильними.
Головне, щоб шматочки
часнику не потрапили до
слухового проходу, інакше
буде сильне роз’ятрення.
Тому краще складати марлю
вдвічі. І ні в якому разі не закладайте джгути до носу —
спалите собі нюх.

Лист у номер

Медикам —
щире спасибі
Дякую медикам швидкої
допомоги
Вишгородської
центральної районної лікарні (бригаді, що чергувала 13
лютого), приймального відділення, відділення інтенсивної
терапії та анестезіології за
вчасну професійну допомогу
ветерану військової служби,
моєму чоловіку П. І. Папонову.
Євгенія Папонова

Сторінка здоров’я
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Вишгород

Двісті різновидів ГРВІ
Олександр ПОДЛЕСОЦЬКИЙ,
сімейний лікар вищої категорії
Вишгородської ЦРЛ

А

деновірусів, які викликають
горезвісну застуду, понад 200
різновидів. І щоб упізнати,
який саме причепився до вас, треба
зробити аналіз та починати посимптомно лікувати: нежить — капаємо,
температура — збиваємо, кашель —
придушуємо і т. п. Але й у лікуванні застуди є свої правила.
Головне — засвоїти, що з усіх простудних захворювань лікувати самому можна
тільки гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), які протікають неважко та без
ускладнень.
Правило «бовтанок»: критично ставтеся до реклами розчинних ліків, які радять
пити літрами. Це препарати екстреної та
короткочасної дії.
Приймати їх протягом тижня безглуздо
й небезпечно — передусім для нирок.
Правило «носове»: якщо ніс не дихає
взагалі — не терпіть. Якщо дихає, нехай навіть сухий, зудить та пече, — ні в якому разі
не робіть «планових» закапувань, використовуйте олії й інгалятори, що пом’якшують

Про медичне обладнання
Андрій ХОМ’ЯК, заввідділенням
променевої діагностики
Вишгородської ЦРЛ, районний
рентгенолог

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

В

ідділення променевої діагностики — одне з найпопулярніших у нашій лікарні. Сюди
звертаються, коли необхідні дослідження кісток, суглобів, внутрішніх
органів, тут проходять флюорографічну перевірку легень, яку, враховуючи
поширення туберкульозу в Україні,
кожному дорослому громадянину необхідно проходити щороку.
Між тим, техніка, як і люди, старішає
і виходить з ладу. Минулого року списали рентген-апарат і флюорограф — закінчився термін експлуатації. За нормою
вони мають використовуватися шість
років, а працювали — понад вісім, тобто
пішли уже на своє друге, а враховуючи навантаження, і на третє життя.
А навантаження — 14-15 тисяч флюорографій і 16-17 тисяч рентгенобстежень
у рік. Якщо підсумувати, виходить близько
250 тисяч обстежень за час експлуатації.
На сьогодні рентген-апарата і флюорографа у Вишгородській ЦРЛ немає. Із
липня 2011 року — виручав тих, хто влаштовувався на роботу та проходив проф-

слизову (каметон, камфомен, інгакамф).
Арсенал судинозвужувальних крапель і
спреїв зараз величезний: нафтизин, санорин, галазолін, тизин, ксимелін, длянос...
Користуйтеся одним — тільки для полегшення носового дихання і не більше 4 разів
на день протягом тижня (!). Інакше звикнете, і ваша слизова постійно перебуватиме
у стані набряку, вимагаючи нових доз. Дітям взагалі краще промивати носики розчином кухонної солі.
Правило «протикашлеве»: кашель з
харкотинням придушувати не можна. Потрібні лише відхаркувальні засоби. Для
цього доцільні інгаляції відваром подорожника, цибулі, часнику, розчиненою таблеткою валідолу, бальзамами типу бронхікуму, ефірними оліями.
Якщо ж кашель сухий — приймайте засоби, які його придушують. Але не варто
медпрепаратами, що містять кодеїн або
фолкодин (вони пригнічують центральну
нервову систему). Краще пийте пігулки,
що пригнічують кашльові рецептори глотки та гортані: тусупрекс, глауцин, синекод,
стоптусин, пектусин, фалімінт і т.п.
Правило «глоткове»: якщо у глотці
дере та болить, ліпше робити інгаляції й
полоскати розчином фурациліну, соди,

розведеними в теплій воді настоянками
календули, евкаліпту, відваром звіробою.
Жувально-смоктальні стрепсилс, фалімінт, фарингосепт та аерозолі містять ще
й протибактеріальні компоненти. Приблизно такі ж властивості мають і різні чаї
та рослинні збори.
Правило «температурне»: збивати
температуру потрібно, лишень якщо вона
перевищує 38,2°С. У цьому випадку потрібно не 1-2 пігулки тричі на день, як рекомендують анотації, а лише 3-4 рази за
весь час хвороби. Зазвичай при застуді ми
починаємо пити аспірин, анальгін, парацетамол або комплексні препарати.
Правило «парацетамольне»: не вживайте одночасно однотипні ліки, інакше ви
ризикуєте передозувати певну діючу речовину. Яскравий приклад — парацетамол.
Він «ховається» під назвами калполу, панадолу, ефералгану, входить до складу цитрапару, колдрексу, солпадеїну, саридону
та інших комплексних препаратів. Щоб не
наразитися на таку «міну», уважно читайте
інструкції до ліків.
Дотримуючись цих правил та не забуваючи, крім ліків, вживати великі дози вітаміну С, ви легше перенесете хворобу та
скоротите її тривалість.

Три життя рентген-апарата
огляд — пересувний флюорограф Боярського обласного протитуберкульозного
диспансеру: раз на тиждень, по середах,
він прибував до лікарні. Щоправда, останній раз був 11 січня 2012 р., відтоді — через сніг і ожеледь — не приїздив. Колеги
з Боярки обіцяють і надалі допомагати,
коли потеплішає, зійде сніг і поменшає
ожеледь.
Та справа не в допомозі — це тимчасовий захід. У наше відділення досить давно, із 2006-го року, нічого не надходило
з бюджету. І ось, активними стараннями
головного лікаря Віктора Павленка (депутата райради), за допомогою голови РДА
Олександра Приходька,
придбані засоби захисту пацієнтів від іонізуючого випромінення: великі й малі фартуки для
дорослих і дітей, пелеринку, захисні комірці
для щитовидної залози
(все з просвинцьованої
гуми — шиється на фірмі «Оніко», див. фото),
універсальний проявний комплекс для ручної обробки рентгензнімків.
На черзі — хоча б
два комплекти касет

Загартовування снігом
Якісна розсада – запорука високого врожаю, тому багато городників
прагнуть виростити її самостійно. Першими для розсади висівають селеру
та перець у другій половині лютого.
Розсаду вирощують у грунті, більш
бідному, ніж той, у якому буде знаходитися доросла рослина.
Насіння обробляють так: 1 ст. ложку
попелу заливають одним літром окропу.
В остуджений розчин (у кількох ємностях)
насипають різне насіння на годину, поки
воно не осяде на дно. Потім 15 хвилин
тримають у розчині марганцівки і 30 хвилин – у розчині епіну чи імуноцетофіту, що
сприяє гарній схожості.
Землю для розсади поливають марганцівкою і гріють у духовці, поки не запарує, — щоб не завелася мошка.
Земля повинна добре пропускати повітря – це сформує міцні корінці.

АЙболить!

На глибину 1-1,5 см вкладають насіння, злегка присипають землею і збризкують. Накривають плівкою та газетою і
ставлять на підвіконня.
Коли з’являться сходи, плівку знімають і вмикають лампу денного світла на
відстань 15-20 см від розсади. Перший
тиждень рослини під лампою цілий день,
а потім вистачить 2-3-х годин ранком і
ввечері. Грунт періодично обприскують.
Щоб розсада не витягувалась, її треба
перенести до більш прохолодного приміщення, загартувати – це одна з процедур,
що уповільнює ріст рослин.
Аби розсада була міцною, нічна температура повинна бути на 5-6 градусів
нижчою, аніж денна.
Першу бруньку треба видалити, щоб
стимулювати ріст і подальше цвітіння. Крім
того, солодкий перець, приміром, потребує формування крони пасинкуванням.

для проявки плівок, а головне — рентген-апарат і флюорограф. Обіцяв посприяти перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації,
очільник районної організації Партії регіонів Ярослав Москаленко.
Зрозуміло, що не все одразу, по мірі
фінансових можливостей, бо необхідно
віднайти кошти не тільки для нас, а ще й на
заміну рентген-апарата-«ветерану» у Димерській лікарні, якому два десятки років
стажу. Та не сумніваємося, що Євро-2012
і наступні змагання «Формули-1на воді»
Вишгород і Вишгородщина зустрінуть у
повній медичній готовності.

Дім. Сад. Город
За два тижні до висаджування розсади на постійне місце її загартовують –
виносять на балкон чи веранду, поливи
скорочують. Стежте за тим, щоб не було
протягів, оскільки розсада перця до них
дуже чутлива і може захворіти і навіть загинути.
Дехто загартовує розсаду снігом. Як
тільки з’являться перші сходи, знімають
плівку і ставлять ящик на підлогу у найпрохолодніше місце в квартирі, вкривають снігом завтовшки 1-2 см, потім —
прозорою плівкою і газетою. Сніг тане і
зволожує коріння, поступово охолоджує
грунт. Нормалізується ріст рослин, інтенсивно зміцнюється коренева система.
А від чорної ніжки (грибне захворювання) врятують попіл або розтовчене
активоване вугілля — ними посипають
міжряддя і намагаються якомога менше
поливати.

Людина

Вишгород

П’ятнадцяте Стрітення

На парафії

Життєве кредо

З повагою парафіяни
Вишгородського храму св. Володимира

Олена РОГОВЕНКО

ФОТО — Анатолій КЛИМЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Незбагненні милості Господні,
Благодать Його межі не знає,
Може Він підняти нас з безодні,
Справедливо за гріхи карає!

15

лютого 2012 р. до нашого храму поспішали парафіяни на святкову службу, освячення свічок і води. Цікавою
звісткою для усіх стало повідомлення про важливу подію.
У 1997 р. 15 лютого, під час навчання на першому
курсі Київської Духовної Академії, прийняв сан священика з рук ректора КДАіС, єпископа Даниїла Чокамока
наш настоятель храму отець Богдан НИКОЛИН. Щирі
вітання Вам, отче, від прихожан церкви, Божого благословення на праведному шляху та сімейного спокою.

Благодійність

У роки складаючи щодення,
Вірую — було спочатку Слово!
В Господа прошу благословення,
Знаю, Він — життя мого Основа!

2012 року

15

Він завжди з нами
21 лютого минає
рік, як не стало нашого друга і товариша,
підполковника МВС
Івана
Степановича
БАРХОЛЕНКА. Відчуваємо цю втрату. Боляче дивитися на фотографії, документи,
листи, що надходили
на його ім’я, згадувати пам’ятні дати.
Ще за часів СРСР
Іван служив у групі радянських військ у Німеччині у розвідці, а в
мирний час оберігав
спокій наших громадян
Світла пам’ять
в органах внутрішніх
справ. У ніч на 26 квітня
1986 року по тривозі зі своїми підлеглими відбув у Прип’ять на
ліквідацію аварії, отримав велику дозу опромінення, захворів.
Але це не зламало дух нашого Івана — оптиміста, веселої,
порядної людини, який понад усе цінував чоловічу дружбу,
був ватажком у компанії, чудово співав м’яким своїм баритоном. Він ще довго залишався у строю взірцем для молодих,
що прийшли нам на зміну.
Світла пам’ять про Івана Бархоленка назавжди у наших
серцях.
П. КРИВОРУЧКО,
полковник МВС України у Київській області,
В. НИКИТЮК, колишній співробітник
***
Життя — це мить, яку не повернути. Важко втрачати рідних
та близьких, усвідомлювати, що їх вже ніколи не буде поруч.
Непоправної втрати зазнала і наша родина — вже рік, як немає Івана, нашої опори і надії, батька і чоловіка, друга і порадника.
Але він завжди з нами — у наших думках, вчинках, сподіваннях.
Дружина, син

У нестабільний рік — стабільну повагу

Володимир МАЛИШЕВ,
Президент Благодійного фонду св. Ольги

Т

Він шляхами нашими керує,
Вибір залишаючи за нами,
І Любов Свою усім дарує,
Втішений розкаяння сльозами.

18 лютого

і, хто допомагає іншим, —
приклад для наслідування.
Матір Тереза чи Іоан Павло ІІ,
працівники місії Червоного Хреста,
благодійні фонди…
Наш фонд існує не так давно, проте в
місті і районі, його знають. Добрі справи
року минулого не залишились поза увагою громади і влади. За культурно-мистецькі заходи, проведені спільно із Центром творчості «Джерело», благодійні
акції, спрямовані на допомогу інвалідам,
ветеранам і хворим дітям, Благодійний
фонд святої Ольги відзначено подяками
голови РДА Олександра Приходька, голови районної ради Олександра Носаля,
міського голови Віктора Решетняка.
Пророкують, що 2012-й буде фінансово нестабільним. І все ж сподіваємось на не байдужих до доброчин-

ності людей, а також на наших надійних
друзів-меценатів, які співпрацюють із
фондом. Це — генеральний директор
ПАТ «УкрГідроЕнерго» Ігор Сирота, генеральний директор ТОВ «Карат-Ліфткомплект» Сергій Горішний, колектив
КТВП «Вишневий» та його комерційний
директор Микола Литвиненко, депутат
Вишгородської міської ради — підприємець Микола Коваль, Спілка підприємців Вишгородщини та її голова — депутат міської ради Олександр Семенов,
директор ТОВ «Меркурій ЛТД» Юрій
Нестеренко, голова Спілки садівничих
товариств «Глядин» Анатолій Козачок і
головний меценат фонду — голова Громадської ради при Вишгородській РДА
Анатолій Гальчук.
Про добрі справи Благодійного фонду св. Ольги люди дізнаються завдяки
засобам масової інформації. За це щира
вдячність колективам газет «Вишгород»
(головний редактор Марина Кочелісова)

та «Слово» (редактор Галина Макаренко), журналісту обласного радіо «Голос
Києва» Валентині Мельник.
На допомогу чекають ветерани, одинокі інваліди, діти, хворі на цукровий діабет та онкохворі. На жаль, їх чимало.
Так, раптово став сиротою колишній
випускник школи «Надія», юнак-інвалід.
Днями продуктові набори для нього, а
також для дитини, хворої на цукровий
діабет і онкохворої, підготували працівники фонду. Допомогли у цьому Анатолій Гальчук та Микола Литвиненко.
Запрошуємо всіх долучитися до благодійних акцій та заходів, що проводить
фонд. Даруйте добро ближньому!
Наші реквізити: р/р 2600356421
АТ Райффайзен Банк Аваль МФО
380805 ЄДРПОУ 34378426,
тел.: 5-24-25; 579-24-44; (098) 90232-57.
Хай береже вас Господь та свята княгиня Ольга!

НОВОтернопільські «традиції»: бий своїх, щоб чужі боялися
Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ

М

іжнародний скандал викликала нещодавня публікація «Нової тернопільської газети», яка надрукувала колаж
до статті «Біля «Орнави» лилася «чорна» кров…
Араби з неграми билися за наших курвів».
Зміст стосується двох іноземних студентів, що
навчаються у Тернополі та неподалік бару вчинили бійку за місцеву дівчину. Африканських студентів невідомий автор називає «чорною навалою»,
що «загострює криміногенну ситуацію, викликає
сплеск проституції і невідомих хвороб».
Щодо слова «курва», яким той же автор образив
українських красунь, — редактор «Нової тернопільської газети» пояснює: його у своїх творах застосовував сам Іван Франко. А іноземні студенти, мовляв,

Мораль

мають поважати українські закони і традиції, однак,
на його думку, постійно порушують їх.
Студенти ж з Африки побоюються нових нападів
після такої публікації, адже насильство й образи у
ставленні до них вчиняються практично щодня, увечері на вулицю іноземці взагалі намагаються не виходити.
Прокуратура Тернополя здійснює перевірку — за
статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу
України (щодо наявності або відсутності у діях ЗМІ
ознак злочину, передбаченого статтею 161 ККУ —
порушення рівноправності громадян залежно від їх
расової, національної чи релігійної належності).
Колаж:
На задньому плані — студенти
тернопільського вузу

16

18 лютого

Мозаїка

2012 року

Вишгород
Ваш невтомний труд служить Вишгороду

Шановний Вікторе Олександровичу!
Вишгородська міська рада ветеранів від усієї душі вітає Вас з
днем народження! У цей святковий для Вас день зичимо Вам і Вашій родині добра і щастя, міцного здоров’я і благополуччя.
Нехай завжди здійснюються Ваші плани та починання, а Ваша
невичерпна енергія, Ваш невтомний труд з іще більшою силою служать Вишгороду і вишгородцям.
Шановний Вікторе Олександровичу!
ВІТАЄМО Вас з днем народження!
Бажаємо Вам незабутніх вражень,
Щасливих подій, здійснення задумів і втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
здійснюються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
а доля дарує Вам щасливі роки.
В цей день забудьте всі турботи
і навіть свій міськвиконком,
І хай замінить Вам роботу з друзями келих за столом!
Асоціація роботодавців Вишгородщини
ДЖЕРЕЛО: sinoptik.ua
18 лютого: вдень -8, вночі -16, сильна хмарність
19 лютого: вдень -6, вночі -10, хмарно
20 лютого: вдень -1, вночі -7, хмарно, сніг
21 лютого: вдень +2, вночі -2, хмарно, сніг
22 лютого: вдень -2, вночі -8, хмаро, без опадів
23 лютого: вдень +1, вночі +1, хмарно, дощ
24 лютого: вдень 0, вночі -2, хмарно, сніг
25 лютого: вдень +3, вночі -3, хмарно, дощ

Погода

На дозвіллі

Відповіді на кросворд
«Місяцекличник»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Василі. 9. Роботи. 10. Дзиґа. 11. Вода. 13.
Сніг. 15. Піч. 17. Діти. 18. Овал. 19. Рік. 21. Прах. 24. Ясно. 27. Лютий.
29. Візаві. 30. Цемент.
По вертикалі: 1. Рай. 2. Миро. 3. Біда. 4. Грас. 5. Убії. 6. Сто. 8.
Сичі. 12. Двіна. 14. Нюанс. 15. Пир. 16. Чок. 20. Істр. 22. Реал. 23.
Хліб. 24. Яйце. 25. Нема. 26. Сім. 28. Янг.

На дозвіллі

Кросворд «Армійський»
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Молодший медичний персонал медпункту в армії. 8. Відскакування кулі від поверхні, об яку вона вдаряється. 9. Один із командувачів фронту в перші дні ВВВ. 10. Виборний начальник козацького війська Запорізької Січі. 11. Угорський письменник. 13. У результаті Маньчжурської військової операції (в серпні 1945 року) була повністю розгромлена японська Квантунська ... . 14. Мінерал,
напівкоштовний кварцовий камінь. 18. Ствол вогнепальної зброї. 19. Річка в Італії. 20. Хімічний елемент.
21. Бойове шикування піхоти у формі чотирикутника. 22. Місце стикування суміжних флангів бойових
порядків сусідніх підрозділів. 25. Зброєносець у козацької старшини в Україні (17-18 ст.). 27. Майдан
для військових парадів і стройових занять. 29. Передова укріплена позиція на певній ділянці фронту. 30.
Вибухова речовина. 31. Закарпатська ... визволена Червоною Армією від німецько-фашистських військ
у жовтні 1944 року. 32. Замінник натурального продукту.
По вертикалі: 1. Установка системи польової реактивної артилерії (неоф. назва). 2. Військовий
верхній одяг. 3. Старовинне вітрильне багатовеслове військове судно. 4. Верхній військовий одяг особливого крою. 5. Одна з європейських країн, яку окупувала фашистська Німеччина під час Другої світової війни. 6. Веранда. 12. Збройні загони, що становили постійну військову силу князів у Давній Русі. 15.
Військове звання вищого командного складу збройних сил. 16. Воїни, бійці. 17. Шабля. 23. Дзвіночок,
що його чабани вішають на шию тваринам. 24. Військове звання молодшого командного складу в деяких іноземних арміях. 25. Війська, призначені для висадки у ворожому тилу. 26. Напрям руху війська
навпростець по земній поверхні, визначений за допомогою карти й компаса. 27. Хоругва, бойовий ...
війська (заст.). 28. Короткий залізний меч скіфів.
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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