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Оце так замело!

У природи немає поганої погоди, але…
Влас. інф.
І знову – сніг, і знову – під ногами
«каша», якщо стовпчик термометра
вищий за нуль градусів, і слизько –
якщо він нижчий. Люди обережно
пересуваються по засипаних снігом
тротуарах, але від падіння і переломів не застрахований ніхто.
обросовісні підприємці –
власники торговельних точок організують розчищення
снігових заметів, прибирання льоду. А

Д

поряд із редакцією – суцільна ковзанка. Тут аж чотири магазини, перукарня, аптека, кіоск . Невже так складно
об’єднатися у єдиному прагненні – залучити якомога більше покупців і при
цьому не завдати жодному ніякої шкоди.
У столиці суди щодня розглядають
десятки справ з ожеледиці. Дехто відсуджує чималі суми, наприклад, один із
травмованих ще за часів Черновецького зламав ногу, а 17 тисяч грн компенсації за це отримав через півтора роки

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Житлово–комунальне господарство

— пише газета «Сьогодні».
У нас народ більш терплячий. Якщо
і лають, то не погоду, а комунальників,
які недостатньо ретельно розчищають
тротуари і дороги.
Так, минулого четверга при сильному
снігопаді на прибиранні снігу працювало чотири одиниці спеціальної техніки,
всі двірники та прибиральники вулиць
– більше півсотні людей. Машини їздили
по колу – від центру до лікарні, по вулиці
Київській і знову до центру, по проспекту Шевченка і Набережній, Шолуденка,

Дніпровській. Дороги для проїзду автівок були нормальні, а ось двірники не
встигали очищати тротуари. По–перше,
їх не вистачало, по–друге, чи багато зробиш скребком та лопатою? От якби була
та мала техніка, яку обіцяли, але яка десь
затрималась на шляху до Вишгорода.
Саме її відсутність,за словами головного
інженера КПЖ і КГ міськради Ігоря Свистуна, гальмує очищення тротуарів. Втім,
комунальники працюють цілодобово,
особливо інтенсивно вночі, коли шляхи
вільні від автомашин.

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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«Гаряча лінія» Анатолія Присяжнюка
Сайт КОДА
Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк провів «гарячу лінію»
з мешканцями Київщини.
Більшість питань, з якими зверталися люди, мали
соціально-побутовий характер — надання допомоги

Коротко про різне
Претендент на звання
«ЛЮДИНА РОКУ-2012» –
Ігор Сирота
Оприлюднені результати експертного висунення на звання «Людина року
– 2012». Серед найбільш відомих особистостей за професійні досягнення в
номінації «Промисловик року» названий
Ігор СИРОТА – генеральний директор
ПАО «Укргідроенерго».
Церемонія нагородження відбудеться 23 березня 2013 року в Національному Палаці мистецтв «Україна» в м. Київ.

Врятувати економіку
Державна програма активізації росту економіки на два роки передбачає
розвиток внутрішнього ринку і жорстку
боротьбу з контрабандою і фальсифікатом. Проект обійдеться Україні в 185
млрд грн, але дозволить зберегти робочі місця і запобігти кризі.

«ВІКТОРІЯ»
прямує до столиці
Минулого тижня захворюваність
грипом і гострими вірусними інфекціями у столиці зросла на 15,3 % – захворіли 16 000 киян — але нижча за епідемічний поріг. Найефективніший засіб проти
грипу – щеплення. За рецептом лікаря
можна придбати вакцину, але кількість
прищеплених дуже мала – 15 000. Раніше повідомлялось, що епідемія нового
штаму грипу «Вікторія» розпочнеться в
Україні в середині січня і триватиме 8–9
тижнів.

Опозиція
підробила підписи
Голова Верховної Ради Володимир
Рибак не підписав документ про проведення позачергової сесії 31 січня, що
надали представники опозиції з 158 під-

на лікування, проблеми отримання житла, земельні,
врегулювання тарифів на житлово-комунальні послуги тощо. Окрім того, клопотали про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом, якого очікують
понад 15 років.
— Мери міст та голови райдержадміністрацій повинні звітувати перед громадою, розповідати про те,
що відбувається у районах, роз’яснювати суть реформ, які проводяться у країні, — наголосив Анатолій
Присяжнюк.
Ті, що телефонували, дякували Анатолію Присяжнюку за підтримку та допомогу.
Під час «гарячої лінії» голова Київської облдержадміністрації також поділився планами на найближчий
час:
— Проведемо велике святкування Масляної на
Вишгородщині. У липні відбудеться етап «Формули 1
на воді», а також вперше — саміт губернаторів регіонів
різних країн, з якими ми плідно співпрацюємо.
Анатолій Присяжнюк повідомив, що звернення мешканців Київщини взяті під контроль і після перевірки та
з’ясування всіх обставин знайдуть своє вирішення.

писами. «По–перше, це обійдеться бюджету в 3,5 млн грн, – сказав він. – А, по–
друге, вісім підписів підроблені». Ті, за
кого розписались опозиціонери, на час
збирання підписів, були за кордоном.

Таксисти і ліцензія
Вступили у силу поправки до закону про автомобільний транспорт. Якщо
раніше таксист, який не виїжджав за
межі міста, без ліцензії, то тепер всі без
винятку таксисти повинні її отримати.
У профспілці таксистів повідомили, що
80% таксистів працюють без ліцензій,
чим і пояснюється низька якість послуг.
Отримання цього документу значно
підвищить послуги такси – замість нинішніх 2 грн за км, доведеться платити
майже втричі більше.

В ЄС – нові права водія
Із 19 січня в Європейському Союзі діють єдині водійські права нового
зразку. Це – пластикове посвідчення
розміром з кредитну картку з посиленим захистом від підробки. Водійські
права для автомобіля і мотоцикла оновлюватимуться кожні 10–15 років.

На Зимову ОЛІМПІАДУ–
2014 у Сочі
Найдорожче коштуватимуть квитки
на матчі з хокею – від 2–х до 10 000 грн.
На ігри групового етапу можна потрапити і за 300 грн. На фігурне катання – від
500 до 5000 грн. Середня ціна пропусків
на біатлон – 800 грн. Найдешевшими
будуть квитки на санний спорт – 50 грн.

Літній час можуть відмінити
Міністерство регіонального розвитку і торгівлі України пропонує відмовитись від переведення стрілок на літній
та зимовий час з 1 березня 2013 року
– з метою покращення стану здоров’я
українців, підвищення їх працездатності, зменшення кількості аварій.

У Київському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює «гаряча телефонна лінія»
(телефон 044 489-34-26).
Просимо повідомляти про факти неналежної роботи медичних служб та конфліктні і надзвичайні ситуації з медичних питань за номерами телефонів:
головний лікар Вишгородської центральної
районної лікарні (04596) 5-47-39 — Віктор Петрович Павленко.
головний лікар КЗ «Вишгородський центр
первинної медико-санітарної допомоги» —
(04596) 5-29-24 — Олександр Миколайович
Подлесоцький.
головний лікар Станції екстреної медичної
допомоги — (04596) 22-016 Володимир Васильович Кобилевський.

За якісну роботу медиків
Для оперативного інформування громадян про
факти неналежної роботи медичних служб, конфліктні
та надзвичайні ситуації з медичних питань та з метою
покращення якості надання екстрених медичних послуг у Київському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює «гаряча
телефонна лінія» (тел: (044) 489-34-26). Дзвоніть!
***
На Київщині власники земельних паїв торік за
оренду отримали 301,8 млн. грн
У Київській області загальна сума виплат у 2012 році
відповідно до укладених договорів оренди землі сягає
301,8 млн. грн — у середньому 387,8 грн за гектар.
Загалом власники земельних паїв уклали понад
250 тис. договорів оренди землі на площі 778,12 тис.
га, у тому числі 138,1 тис. договорів — із селянамипенсіонерами.
Торік орендатори земельних часток розрахувалися з власниками паїв: у грошовій формі — 95,3 млн.
грн, натуральній — на 201,2 млн. грн, відробітковій —
5,2 млн. грн.

Євросуд – це серйозно
Україна не виконала 95% рішень,
прийнятих відносно до держави,– повідомив суддя Європейського суду з
прав людини Станіслав Шевчук. 900
рішень продовжують знаходитись на
контролі. За висновком судді, вітчизняна правова система не справляється з
виконанням Європейської конвенції з
прав людини в Україні.

Супермаркети заважають
розвитку малого
і середнього бізнесу
Депутати Верховної Ради пропонують їх винести за межі міст не менше
ніж на 5 км, обмежити графік роботи з
09:00 до 20:00 з понеділка по суботу з
обов’язковими вихідними та святковими днями. Така реформа потрібна малому та середньому бізнесу, оскільки
великі мережі знищують його.

Для візи до Німеччини –
відбитки пальців
У Німеччині діють нові умови отримання віз. Крім звичайного пакету документів, українцям доведеться пройти
процедуру фіксації біометричних даних – відбитків пальців. Але тільки для
тих,хто бажає отримати довгострокову
візу для в’їзду до Німеччини.

Автомашини – від влади
До Дня Соборності України інваліди Великої Вітчизняної війни та інваліди ЧАЕС Київщини отримали 16 нових
автомашин « Сенс» та 5 «Geely». Ключі
від автівок вручав губернатор Київщини
Анатолій Присяжнюк.

Здаєш в оренду квартиру?
Сплачуй податок
5,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб нарахували податківці киянам, які нелегально здавали в оренду

власні приміщення. Цю суму сплачено
повністю. Інформацію про оренду житла податківці знайшли в інтернеті та
ЗМІ.

Киянам повернули гроші за
неякісні послуги
Київська міська держадміністрація
повернула киянам 56 млн грн за неякісні комунальні послуги у 2012 році. З цієї
суми тільки за неналежне утримання
будинків і прибудинкових територій —
13,7 млн грн, за неякісне опалення —
17,3 млн грн. За підсумками року серед
будинків комунальної власності процент оплати склав 90,69%.

Найвища народжуваність
у Вишгороді та Обухові
Демографію, екологію, рівень
захворюваності мешканців на рак,
туберкульоз,серцево-судинні розлади
тощо враховували при визначенні найчистіших міст України. Такими визнані
Євпаторія, Трускавець та Кам’янець –
Подільський.
У Бучі майже немає хворих на туберкульоз, а найвища народжуваність в області – у Вишгороді та Обухові.

Золушки та Султани –
оце так імена!
Золушкою назвали доньку подружжя з Київщини. Імена — екзоти – не рідкість. Ольвія, Поліана, Роксолана, Віорел-Ярослав, Декстер, Платон, Граф,
Одісей та Султан, Весна, Ясон – багаті
на вигадки наші співвітчизники. Тільки
чи подякують діти своїм батькам, коли
стануть дорослими?
Щодо Вишгорода, то іменами-екзотами тут дітей не називають – у відділі
реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції переконують батьків, що з незвичайним ім’ям у
дитини буде чимало проблем у майбутньому.

Із сайту Вишгородської РДА
Підготовка до 40-річчя
Вишгородського району
Під керівництвом голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька та за участі голови районної ради Олександра Носаля обговорювались питання підготовки та відзначення 40-річчя Вишгородського
району.
Затверджено склад організаційного комітету.

«Книга пам’яті. Чорнобиль»
Відбулось засідання Координаційної ради при Вишгородській райдержадміністрації з питань соціального
захисту пільгових категорій населення за участю голови Вишгородської РДА Олександра Приходька, його заступників Валентини Духоти та Тамари Овчиннікової,

керівників громадських організацій району, працівників
управління праці та соціального захисту населення РДА,
управління Пенсійного фонду України у Вишгородському
районі, сектору внутрішньої політики, преси та інформації апарату райдержадміністрації, ЗМІ.
Тема засідання – підготовки видання «Книга пам’яті.
Чорнобиль».

Стипендія – Дарині Гисяк
За значні заслуги у розвитку культури Київської області розпорядженням голови Київської обласної державної
адміністрації призначено стипендію голови Київської
ОДА – художньому керівнику народного аматорського
ансамблю «Калиновий цвіт» Гисяк Дарії Михайлівні (с.
Гаврилівка Вишгородського району) – 250 гривень щомісяця.

Наше місто

Вишгород
У міськвиконкомі

На черговому засіданні виконавчого комітету розглянуто
близько 30 питань. Зокрема, одноголосно підтримано рішення
щодо відкриття додаткової групи для дітей віком від 3-х до 4-х
років (2009 р. н.) з 1 лютого 2013 року у Вишгородському дитячому навчальному закладі «Золотий ключик». Підвищено денну вартість харчування на одну дитину у дошкільних навчальних закладах м. Вишгорода до 18,00 грн.
низці питань з благоустрою ТОВ «Поліком ЛТД» погоджено
проектну документацію та надано дозвіл на прокладання
волоконно-оптичного кабелю що належить ВАТ «Укртелеком», до багатоквартирних будинків. Надано дозвіл В. Г. Онищенку
на облаштування території, прилеглої до магазину (вул. Квіткова,
15-д) — з улаштуванням дорожніх кишень, визначенням місць для
стоянки автомобілів. Ще одне рішення стосувалось благоустрою
вул. Набережної — демонтажу 35 рекламних бігбордів на металевих
кронштейнах (власники конструкції та їхні адреси невідомі).
А на бажаючих отримати матеріальну допомогу чекає не зовсім
втішна перспектива — виплати призупинено до 1 травня 2013 року.

У

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Святкова ніч перед Різдвом
для мешканців буд. 22 на вул.
Шкільній у Вишгороді стала трагічною. Спочатку згорів новий
холодильник, потім електроподовжувач розплавився і запалив
іншу побутову техніку на кухні.
Далі зайнялися штори, шафи,
полиці, і вогонь перекинувся на
двері кімнати…
будинку – три господарі.
Двоє не постраждали, їхнє
житло й майно – цілі. А от
третина будинку – дві кімнати й кухня – вигоріли вщент.
Добре, що господарка прокинулася від запаху диму і вибігла на
вулицю, а сусіди вже бігли на допомогу. Вікно-склопакет потріскалося
від жару й вогню. У кімнатах спали її
мама й син — 84-річна бабуся та її
30-річний онук.
Запасеною у відрах водою заливали вогонь через розбите вікно.
Коли зайшли всередину – старень-

Лист

Живі ялинки, сосни, смереки — наші зелені
друзі, санітари навколишнього середовища —
оберігають землю від корозії, забруднення
та замулення річок. Маленькі із розплідника
ялинки і сосни можна висаджувати вздовж
доріг, трас, у піщаних степах, на лисих горах,
вздовж річок. Де наші активісти-екологи?
Пригадую 1965 рік, коли ЦК ВЛКМ України ініціював змагання серед молоді з висадження дерев, озеленення регіонів. Я тоді
працювала першим секретарем РК ЛСМУ,
і ми вибороли перше місце у змаганні і були
нагороджені перехідним Червоним прапором
і автомобілем.
А сьогодні багато молодих людей псують
дерева. Ваша газета писала про зламані берізки біля ресторану «Густо». Винуватців так і
не знайшли. Але замість понівечених росте тут
нова березова алея. Значить, є у нас справжні
природолюби. Побільше б тільки їх!

Ось і пройшли новорічні свята. На сміттєзвалищах — обідрані ялинки, сосни і
смереки, які нещодавно красувались у
яскравій мішурі.
а це ж цілий ліс молодняка гине на
честь Нового року?! Недарма Володимир Маяковський з гіркотою зізнавався: «Превращают елки в палки в день святого Рождества»!
Гадаю, що давно вже слід замінити натуральні ялинки штучними. Он яка красуня наша
міська, зеленіша від натуральної! І діти, і дорослі милуються.
Скільки сьогодні на смітниках поліетиленових пляшок, кульків (пакетів), з яких легко
можна наробити мільйони штучних новорічних
ялинок.

ка лежала на підлозі, чорна від сажі
(копоті), не рухалася й навіть не говорила. Винесли бабусю надвір, на
сніг. Звідти її «швидка» завезла до
реанімації.
Рятівники-пожежники, що прибули одразу після «швидкої», до вже
загашеної власними силами пожежі, склали акт про причину загоряння, перевірили дах і відключили
електропостачання.
Онуку постраждалої бабусі стало зле, і він звернувся до лікарів.
Гостре отруєння чадним газом лікували понад тиждень у терапевтичному відділенні. Бабуся з діагнозом
«гостре отруєння верхніх дихальних
шляхів і ротової порожнини» майже
декаду пробула у реанімації, а тепер
в ізоляторі терапевтичного відділення – у дуже тяжкому стані. Вона
мати-героїня, виховала п’ятьох дітей та 13 онуків, ветеран війни і праці, удова інваліда трьох війн.
Районна організація Червоного
Хреста України видала погорільцям
ковдру, мило, футболку, рушник,
два комплекти постільної білизни та

То в жар, то в холод

Із ескімосів –
у папуаси
Ранньої весни в Україні чекати не варто,
проте літо буде дуже спекотним. Як і обіцяли
метеорологи, кінець січня обійшовся без лютих морозів.
ютий також буде холодним – до мінус 25
градусів і сніжним. А весна скоріш за все
настане за календарем, але в середині
березня можливі заморозки. Яким же буде літо?
Кліматолог Світлана Краковська передбачає у
липні посуху на півдні та сході, а західні та північні
області заливатимуть дощі: «Температура підніметься до +40 — +41 градусів. До речі, якщо раніше така температура вважалася аномальною, то у
наступні 30 років вона стане нормою».
Що стосується осені та зими, то вони будуть
пізніми і теплими.
На думку нумерологів, на жаль, не обійдеться
цього року і без катаклізмів: «У березні очікується
повінь у Закарпатті, біля Сваляви. Із початку березня і до 18–го числа у Києві та області станеться
11 випадків провалення асфальту, і в одному з них
загине людина», – порахувала нумеролог Людмила Жукова. Вона сказала, що в липні станеться
якась неприємність на Київському морі: «Не знаю
поки, що саме – це трапиться під час якогось заходу, але все обійдеться».
У Криму варто чекати підтоплень: «Неприємності відбуватимуться у Ялті та Форосі». «Скажу
навіть більше: через вихід Чорного моря з берегів
можливе обвалення Ластівчиного гнізда», – сказала нумеролог.
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Катерина САТИР,
вчителька-пенсіонерка
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Лихо на Шкільній

Катерина ЗУРМА
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2013 року

Зелені санітари на смітнику

…А виплати призупинено

Пожежа

2 лютого

ходунки для бабусі (тимчасово – до квітня
— на час лікування). Онук поки що живе у
родичів, його мама днює й ночує біля старенької, котру, власне, нема куди й привезти з лікарні.
Їх житло потребує ремонту та повного

облаштування меблями і речами. У Вишгороді є чимало благодійних фондів, громадських організацій та чуйних людей. Допоможемо погорільцям!
Телефонуйте: (04596) 32-683 (дом.),
096-26-400-46 (Зоя Князева).

Пропозиція

Старт на атомну
станцію —
із Вишгорода
Володимир МИХАЙЛОВСЬКИЙ,
голова спілки «Чорнобиль-86»
У газеті «Вишгород» від 19 січня 2013 р. були опубліковані організаційно-масові заходи, що відзначатимуться у 2013 році. Рада Вишгородського осередку Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86»
вважає, що до цих заходів необхідно додати дві дати:
26 квітня — роковина аварії на Чорнобильської АЕС, як
день пам’яті по загиблих ліквідаторах, та 14 грудня, згідно Указу Президента України №945/2006 от 10.11.2012
року — День вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС.
місті Вишгород був розташований трест «Південатоменергобуд» та його підрозділи, інші будівельномонтажні управління Міненерго СРСР, робітники яких
з перших днів брали активну участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Багато з них нині інваліди або передчасно пішли
з життя, для багатьох мешканців міста ці дати — пам’ять про
дні, коли вони, не дивлячись на небезпеку, рятували Україну
від радіації, це — пам’ять про загиблих друзів.
Між іншим, «чорнобильці» — мешканці міста, які побудували Київську ГЕС і ГАЕС і місто Вишгород — центр Вишгородського району. На жаль, влада недостатньо приділяє уваги
ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС та громадським організаціям чорнобильців.

У

Варте уваги

Серцеві ліки
зі знижкою
Катерина ХОМ’ЯК,
лікар-кардіолог Вишгородської ЦРЛ
За статистикою Всесвітньої організації
здоров’я (ВОЗ), 70 % населення Землі помирають від серцево-судинних хвороб. Їх виникнення багато у чому залежить насамперед від
самого пацієнта – як людина ставиться до свого
здоров’я, така й працездатність, стосунки у родині, тривалість і активність життя.
епер щодо лікування. Із 2012 року лікарі
мають можливість призначати і виписувати препарати для лікування гіпертонічної
хвороби ЗІ ЗНИЖКОЮ – за наказом Міністерства
охорони здоров’я України.
Ліки можна виписати у дільничного терапевта
– сімейного лікаря, лікарів терапевтичного стаціонару, вузьких спеціалістів поліклініки Вишгородської ЦРЛ, які ведуть амбулаторний прийом, та
одержати їх у комунальній аптеці № 23 (м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 6) та у чотирьох філіалах
Вишгородського району (с. Гаврилівка, Димерська районна лікарня, Новопетрівська РЛ, Ясногородська медамбулаторія).
Пілотний проект з лікування гіпертонічної хвороби спрямований на профілактику ускладнень
патологій – гострого інфаркту міокарда, ішемічного інсульту, гострих коронарних синдромів та
прогресування ниркової патології.
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Юридична абетка

Вишгород

Зводиш будинок — подбай про інфраструктуру

Юрій МАТЛУШИНСЬКИЙ,
начальник юридичного відділу
Вишгородської міськради
З набуттям чинності Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» врегульовано питання
залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внеску)
замовника у створенні інженернотранспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів. Тобто
тепер це обов’язкова норма, якої
треба дотримуватися.
айова участь полягає у перерахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для
створення і розвитку зазначеної інфра-

П

структури. Ці кошти спрямовуються місцевою владою на
будівництво і ремонт доріг,
спорудження водогонів, вуличне освітлення тощо.
До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються
замовники у разі будівництва
індивідуальних
(садибних)
житлових будинків, садових,
дачних будинків загальною
площею до 300 кв. м, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних
ділянках. Як бачимо, цей закон має чітке соціальне забарвлення. В першу чергу він
захищає незаможні верстви
населення. Платити мають
багаті люди. Це є нормальна
європейська норма.
Це пов’язано, в першу чергу із тим,
що в разі будівництва великих об’єктів
та введення їх в експлуатацію зростає
навантаження на інфраструктуру міста.
Наприклад, щороку у Вишгороді зводиться кілька нових багатоповерхівок.
Після їх здачі різко збільшується кількість споживання води, каналізаційних
стоків, електроенергії тощо.
На жаль, у часто виникають конфліктні ситуації, забудовники відмовлюються від сплати коштів. І це — не бідні
люди. Адже щоб побудувати «хатину»
500 кв. м, потрібні дуже великі гроші. Ця
розкіш — не для середньостатистичного українця.
Натомість із заявниками проводиться роз’яснювальна робота щодо дотри-

мання законодавства, окремі спори вирішуються у суді (про стягнення коштів
у якості пайової участі в примусовому
порядку).
Рішенням Вишгородської міської
ради від 23 листопада 2012 року № 17/8
затверджено Порядок сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури. Згідно п. 2.5
Порядку розмір пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста складає:
- 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування - для нежитлових будівель і необхідних інженерних мереж та/або споруд;
- 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для житлових будинків.
З повним текстом Порядку можна ознайомитись на офіційний вебсторінці міста http:вишгород.com.ua
або безпосередньо у виконавчому комітеті Вишгородської міської ради.
Частиною десятою ст. 40 Закону
передбачено, що кошти, отримані як
пайова частка для розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення
і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури цього пункту.
Тобто робота із залучення вказаних
коштів носить соціальну спрямованість,
від чого виграють місто та його мешканці.
У той же час частиною сьомою ст. 40
Закону органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від за-

мовника будівництва надання будь-яких
послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних
або нематеріальних активів (зокрема
житлових та нежитлових приміщень, у
тому числі шляхом їх викупу).
Таким чином, за даною нормою
Вишгородська міська рада вже не вправі отримувати від забудовників житлові
приміщення (квартири).
Це потребує від органів місцевого
самоврядування активізації роботи у
вирішенні житлових питань громадян,
які перебувають на квартирному обліку. З цією метою виконавчим комітетом вживаються відповідні заходи.
Так, зокрема, Планом діяльності Вишгородської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2013-й
рік передбачено розроблення проекту
регуляторного акту «Про фінансування доступного житла за кошти міського
бюджету та кошти населення з метою
забезпечення житлом громадян».
Це досить розповсюджена практика
(особливо у м. Києві, молодіжне будівництво), коли особа, яка перебуває у
черзі на отримання житла, погоджується частково фінансувати будівництво.
Є роз’яснення та методичне забезпечення у Міністерстві регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Робота у цьому напрямку триває.
Для отримання більш детальної інформації звертайтесь до юридичного відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради (ІІІ поверх, к. № 69 адміністративної будівлі, тел: 2-29-57).

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
У зв’язку із змінами державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно і створенням єдиного
Державного реєстру на запитання
читачів газети відповідає завідувач
Вишгородської районної нотаріальної служби Олексій Володимирович
КРАВЧЕНКО.
Чи обов’язковою є державна реєстрація прав?
Державна
реєстрація
прав
є
обов’язковою.
Виняток — це право користування
(найму, оренди) будівлею або іншими
капітальними спорудами, їх окремими
частинами. Але відповідно до статті 794
Цивільного кодексу України в редакції
від 01.01.2013 таке право підлягає державній реєстрації, якщо договір найму
або оренди укладається на строк не
менш як три роки.
Згідно з частиною четвертою статті 3
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» права на нерухоме майно,
що виникли до набрання чинності цього Закону, визнаються дійсними у разі
відсутності їх державної реєстрації, за
таких умов:
— якщо реєстрація прав була проведена відповідно до законодавства, що
діяло на момент їх виникнення;
— якщо на момент виникнення прав
діяло законодавство, що не передбачало обов’язкової реєстрації таких прав.
При цьому відповідно до частини
шостої статті 3 Закону будь-які правочини щодо нерухомого майна (відчуження, управління, іпотека тощо) укладаються, якщо право власності на таке
майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону.

Обов’язково слід «перереєструвати» право на нерухомість тільки,
якщо виникла необхідність її відчуження. Це виконає нотаріус, який
перевірить інформацію у реєстрах і
перенесе її до Державного реєстр у
прав.
У разі, якщо ви не маєте наміру вчиняти дії з нерухомим майном, державна
реєстрація прав у єдиному Державному
реєстрі проводиться за бажанням власника чи користувача.
Крім того, відповідно до законодавства фізичні та юридичні особи звільняються від сплати державного мита за
проведення державної реєстрації прав,
які виникли та були зареєстровані до 1
січня 2013 року.
Що підлягає обов’язковій державній реєстрації?
Нерухоме майно — це земельні ділянки, підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини,
квартира, житлове та нежитлове приміщення.
На якій підставі здійснюється
державна реєстрація прав:
На підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, або
речове право на нерухоме майно чи
його дублікат, а також: свідоцтва про
право власності на частку у спільному
майні подружжя у разі смерті одного
з подружжя, виданого нотаріусом або
консульською установою України чи
його дублікат; свідоцтва про право на
спадщину, виданого нотаріусом або
консульською установою України, чи
його дублікат; свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)

та свідоцтва про придбання
майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги
(аукціони) не відбулися, виданих нотаріусом чи їх дублікати;
свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане державним реєстратором;
свідоцтва про право власності,
виданого органом приватизації
наймачам житлових приміщень
у державному та комунальному житловому фонді; свідоцтва
про право власності на нерухоме майно, виданого органом
місцевого самоврядування або
місцевою держадміністрацією; Роботи нотаріусам додалося
рішення про закріплення неших документів, що підтверджують вирухомого майна на праві оперативного
никнення, перехід та припинення права
управління чи господарського відавласності та інших речових прав на нення, прийнятого власником нерухоморухоме майно відповідно до закону.
го майна чи особою, уповноваженою
За яких обставин не можна вчиняти
управляти таким майном; державного
нотаріальні дії?
акту на право власності на земельну
На підставі рішення суду, що набраділянку або на право постійного корисли законної сили; рішення державного
тування земельною ділянкою; рішення
виконавця щодо обтяження речових
суду, що набрало законної сили щодо
прав на нерухоме майно; визначеного
права власності та інших речових прав
законодавством документу, на якому
на нерухоме майно; ухвали суду про занотаріусом вчинено напис про заборотвердження (визнання) мирової угоди;
ну щодо відчуження нерухомого майна;
заповіту, яким встановлено сервітут
рішення органу місцевого самоврядуна нерухоме майно; закону, яким вставання про віднесення об’єктів нерухоновлено сервітут на нерухоме майно;
мого майна до застарілого житлового
рішення уповноваженого законом орфонду; договору, яким встановлюється
гану державної влади про повернення
обтяження речових прав на нерухоме
об’єкта нерухомого майна релігійній ормайно, чи його дублікату; закону, яким
ганізації; рішення власника майна, уповстановлено заборону користуванвноваженого ним органу про передачу
ня та/або розпорядження нерухомим
об’єкта нерухомого майна з державної
майном; інших актів відповідних органів
у комунальну власність чи з комунальної
державної влади та посадових осіб згіду державну власність або з приватної у
но із законом.
державну чи комунальну власність; інДалі буде

На варті здоров’я

Вишгород
Пневмотонометр

Очний тиск — у нормі?
Руслан ОСПАНОВ,
офтальмолог
Хворіти не дозволяє сучасний
ритм життя. До лікарів переважна
більшість працюючих звертаються
лише у крайньому випадку.
іж тим, є кабінети, до яких
кожна не байдужа до свого
здоров’я людина має заходити кілька разів на рік. У поліклініці
Вишгородської центральної районної лікарні (ЦРЛ) це — кабінет № 2 на
першому поверсі, зліва від входу.

М

Тут, окрім артеріального, виміряють і внутрішньоочний тиск. Без
«грузиків», якими раніше знімали
«відбитки» ока. За кілька секунд. Не
торкаючись вашого ока, за допомогою пневмотонометра — надсучасного апарату виробництва США.
Вимірювання та консультації спеціаліста БЕЗКОШТОВНІ, з понеділка по
п’ятницю — з 9 до 15 год.
Є сенс виміряти внутрішньоочний
тиск, якщо лікар сказав, що у вас глаукома?
Читайте про це у наступному номері
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Минулого року на облаштування Вишгородської центральної районної лікарні виділено
5, 9 млн грн державних
субвенцій з обласного
бюджету. Посприяв цьому, зокрема, перший заступник голови Київської
облдержадміністрації
(а нині — представник
Вишгородського краю у
Верховній Раді України)
Ярослав
Москаленко.
На ці кошти Вишгородська ЦРЛ через тендери
придбала і надсучасний
апарат пневмотонометр
— для безконтактного вимірювання очного тиску.

До 40-річчя Вишгородського району і 30-річчя Вишгородської центральної районної лікарні

Вони були першими
Наталя ШИЛАН,
заступного головного лікаря Вишгородської ЦРЛ

Літопис медицини району

логічне та пологове, швидкої та невідкладної медичної
— медична сестра Вишгородської ЦРЛ Галина Федопомоги, частково — терапевтичне, а також примі- дорівна Ріпа;
ФОТО – архів газети «Вишгород»,
щення поліклініки (для дітей і дорослих). Розширили
— операційна медсестра Вишгородської ЦРЛ Ганфотоархів Вишгородської ЦРЛ
реанімаційне відділення (до 12 ліжок). Обладнали мо- на Іванівна Яковенко;
розильними камерами та відремонтували відділення
— фельдшер-лаборант Демидівської амбулаторії
Вишгородський район створено у Київській об- судово-медичної експертизи. Відкрили аптечні пункти Надія Андріївна Нечипорук;
ласті Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про та буфет. Обраний Вишгородським міським головою
— молодша медсестра Демидівської амбулаторії
утворення нових районів в Українській РСР» від 12 Віктор Олександрович потурбувався і про забезпечен- Марія Михайлівна Костюченко;
квітня 1973 р. (34).
ня швидкої транспортом.
— фельдшери швидкої допомоги (ШД) Новопетріва час його створення перша районна лікарня
Із 2007 року і донині очолює Вишгородську ЦРЛ за- ської лікарні Елеонора Дмитрівна Кацімон та Тамара
(з 1973 року) функціонувала в смт Димер. Її служений лікар України В. П. Павленко. За цей час від- Миколаївна Пономаренко;
головним лікарем був В. Я. Іванча, потім О. В. крито цілодобовий травматологічний пункт, відділення
40 років на варті охорони здоров’я людей – медичні
Чорнолуцький. Із 1990 року очолює Димерську РЛ О. К. хірургії одного дня, де проводяться унікальні операції, працівники-ветерани, стаж роботи яких у лікувальних
Малашенко.
створено палату інтенсивної терапії у приймальному закладах Вишгородщини — понад три десятиліття:
Дільничні лікарні (ДЛ) були у селах Нові Петрівці відділенні Вишгородської ЦРЛ. Обладнані, капітальПетро Миколайович Веремієнко — завідуючий фізіта Пірнові. Новопетрівську ДЛ очолював П. Ф. Бєля- но відремонтовані харчоблок, пральня, дитяче й при- отерапевтичним відділенням ВЦРЛ;
єв, який присвятив медицині 60 років свого трудового ймальне відділення, клініко-діагностична лабораторія,
Галина Федорівна Мажарська — медсестра Дижиття, працював лікарем до 95-ти років і помер 1974- споруджено новий шатровий дах над лікувальним кор- мерської РЛ;
пусом ВЦРЛ. Відремонтовані ЖукинЗінаїда Григорівна Назарова — медсестра фізіотеська, Гаврилівська, Катюжанська ам- рапевтичного відділення, багаторічна головна медичбулаторії, фельдшерсько-акушерські на сестра району;
пункти у с. Сухолуччя та Вахівка. ЗаВалерій Петрович Чорнобай — завідуючий Катюмінені на енергозберігаючі вікна у Ди- жанської медамбулаторії;
мерській і Новопетрівській РЛ та ВишЛариса Василівна Цюра — лікар-стоматолог Вишгородській ЦРЛ.
городської стоматполіклініки;
Закуплено сучасне обладнання
Надія Дмитрівна Софійчук — медсестра поліклініки
для медичних установ усього райо- Вишгородської ЦРЛ;
ну. Ці суттєві зміни відбулися завдяки
Любов Василівна Палій
— фельдшер Новоконструктивній співпраці та підтрим- петрівської РЛ;
ці влади: голова Вишгородської РДА
Валерій Матвійович Лаут — лікар-хірург ДимерОлександр Приходько два роки поспіль ської РЛ;
продовжує оголошений Ярославом
Любов Федорівна Припишна, Людмила Михайлівна
Москаленком «2011-й — рік підтримки Науменко, Марія Федорівна Возняк, Ольга Михайлівна
медицини». За сприяння першого за- Сінченко, Тамара Петрівна Губа — медсестри Димерступника голови Київської облдержад- ської РЛ;
міністрації, а нині – народного депутата
Людмила Олексіївна Хілько — машиніст з прання
Медики-ветерани — Лідія Пироженко та Галина Ріпа
Я. Москаленка — у 2012-му Вишгород- білизни Вишгородської ЦРЛ;
щині виділено 5,9 млн грн державних
Любов Миколаївна Пишна — старша медсестра хіго 104-літнім. Його наступниками у різні роки були А. І. субвенцій з обласного бюджету, а у планах 2013-го — рургічного відділення ВЦРЛ;
Брузель, В. В. Довгаль, В. М. Єщенко. Нині Новопетрів- придбання медобладнання іще на 6, 1 млн грн.
Галина Семенівна Кухаренко — медсестра Вишгоську районну лікарню очолює О. М. Лизун.
За всіма змінами на краще стоять люди — з їх про- родської поліклініки;
У Пірнівській (на той час Вищедубечанській) лікарні фесійним рівнем підготовки, добросовісним ставленМикола Іванович Пасічник — лікар-рентгенолог Дипершим головним лікарем був М. Л. Борисевич, який ням до роботи. Саме такими — відданими своїй спра- мерської РЛ;
присвятив медицині 50 років свого трудового життя. ві, милосердними і щирими професіоналами є медики
Галина Василівна Опанасенко — медсестра ДемиПотім на цій посаді працювали В. К. Юрченко, Т. П. Сі- Вишгородського району. У трагічні дні, коли смертель- дівської медамбулаторії;
монова, Л. А. Рось. У даний час вже не лікарню, а ам- ний вогонь Чорнобиля опалив наше життя, майже всі
Ірина Дмитрівна Ульянова — медстатистик Димербулаторію загальної практики — сімейної медицини вони брали участь у мобілізації потерпілих, охороні ської РЛ.
очолює О. М. Борисевич (із династії медиків).
здоров’я ліквідаторів.
Далі буде
Вишгородську ЦРЛ почали будувати в 1980 році.
І нині у авангарді – медики-ветераВже того ж року прийняла перших відвідувачів поліклі- ни, які розпочинали свій трудовий шлях
ніка, а через три роки — й стаціонарні відділення.
у 50-70 роки минулого століття:
Завідувачем старої (у приміщенні нинішньої музш— акушерка Димерської районної
коли) Вишгородської поліклініки був Л. П. Тимченко, лікарні Ганна Микитівна Диренко;
якого змінив П. А. Козленко. Завідувачем нової поліклі— фельдшер-лаборант Пірнівської
ніки став В. М. Опанасюк, а головним лікарем Вишго- амбулаторії Марія Василівна Борисеродської ЦРЛ (й відповідальним за всю медицину ра- вич;
йону) з 1983 по 2001 рр. — Г. В. Дорош.
— завідуюча фельдшерсько-акуСаме Григорію Власовичу довелось робити перші шерського пункту с. Осещина Марія
кроки щодо розбудови районної медицини, зміцненню Іванівна Максименко;
матеріально-технічної бази лікарні, добору професій— завідуюча фельдшерсько-акуного трудового колективу.
шерського пункту с. Синяк Катерина
У 2003 році головним лікарем центральної район- Тарасівна Дзюбан;
ної лікарні призначено кандидата медичних наук В. О.
— фельдшер Старопетрівської амРешетняка, який активно й плідно продовжив справу булаторії Петро Йосипович Стареньрозвитку та модернізації лікувальних закладів Вишго- кий;
родщини. У Вишгородській ЦРЛ збудували автономну
— лаборант КДЛ Вишгородської
Споруда лікарні — одна з найкращих у місті
(газову) котельню, відремонтували відділення гінеко- ЦРЛ Надія Іванівна Бейгул;

Н
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Тиран у родині

Насильству — ні
Олена МАРЦЕНЮК,
інспектор Вишгородського РВ ГУМВС України в
Київській області, старший лейтенант міліції
Сім’я — основа суспільства і перебуває під захистом держави. Насильство й жорстокість у родині не лише руйнують гармонію і злагоду, а є однією
з передумов злочинності у суспільстві загалом.
ід насильства можуть потерпати всі члени
родини, але найчастіше слабкі, залежні від
інших діти, люди похилого віку, особи з обмеженими фізичними чи психічними можливостями, жінки. Найбільше потерпають жінки та неповнолітні діти.
Кривдник намагається встановити контроль над
жертвою, бути єдиним „розпорядником” її життя. Підкорюючись, жертва стає безпорадною, не прагне себе
захистити. У такому стані постраждалі від домашнього насильства часто відмовляються від спроб їм допомогти. Та й не прийнято виносити сміття з хати. У
суспільстві, на жаль, утвердилися й інші стереотипи,
які перешкоджають подоланню цього ганебного явища. Найбільше згубно впливає на суспільну думку
уявлення про те, що поодинокі випадки агресії не є
насильством. Насправді це не так. Прояви домашнього насильства мають циклічний характер: випадок насильства — примирення — заспокоєння — посилення
напруги — і знову насильство. Кожного наступного
разу цей цикл може скорочуватися у часі, а насиль-
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ство — ставати більше жорстоким.
Ще одним поширеним стереотипом є переконаність постраждалих у тому, що вони мусять терпіти
домашнього тирана задля дітей у той час, як неповнолітні свідки насильства. Психологи стверджують, що
діти, виховані у таких сім’ях, згодом самі стають або
жертвами, або кривдниками.
Працівниками Вишгородського РВ ГУМВС України
у Київській області притягнуто до адміністративної відповідальності в 2012 році за ст.173-2 КУпАП (вчинення
насильства в сім’ї або невиконання захисного припису) 411 громадян. Вже за цей
рік — 32. Часто покарання кривдників неадекватне вчиненим ними діям — штраф
від одного (17грн) до трьох (51грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або виправні роботи на строк до одного
місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.
За ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року, накладається штраф
від трьох (51грн) до семи (119грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або виправні роботи на строк від одного
до двох місяців з відрахуванням двадцяти
відсотків заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи застосування цих заходів буде визнано недостатнім, — адмі-

ністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
Шановні мешканці міста!
Якщо хоча б один вид насильства — фізичний біль,
тілесні ушкодження, погрози, позбавлення їжі, житла,
одягу, образи, переслідування у сім’ї — мають місце,
звертайтесь до працівників міліції. Адже основну роботу з профілактики насильства в сім’ї, притягнення
винних до відповідальності виконують працівники міліції.
Телефон чергової частини: 102.

Декларації — через Інтернет
Оксана Неділько,
завідувач сектору взаємодії із ЗМІ
та громадськістю
З 1 січня 2013 року розпочалася
кампанія з декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих протягом 2012 року.
ромадяни зобов’язані подати
та/або мають право подати річну податкову декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію) за наслідками звітного податкового року для отримання податкової
знижки та повернення частини сплаченого ними із заробітної плати податку.
Податкова декларація про майновий
стан і доходи, отримані громадянами у
2012 році, подається до 1 травня поточного року. У 2013 році платники податку
на доходи фізичних осіб, які бажають
реалізувати своє право на податкову
знижку за наслідками 2012 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року. Декларація подається громадянами до податкової інспекції
за місцем реєстрації.
Форма податкової декларації та
інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 07.11.2011 №1395 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами МФ України від 03.02.12 № 84 та від
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06.07.12 № 806). Декларація складається з восьми розділів та семи додатків.
Її можна отримати безкоштовно в органах державної податкової служби, а
також роздрукувати з веб-порталу ДПС
України: (http://www.sts.gov.ua).
Обов’язкове подання річної декларації про майновий стан і доходи у разі:
— отримання окремих доходів, з
яких при їх нарахуванні чи виплаті протягом 2012 року податок не утримувався;
— отримання доходів від фізичних
осіб, які не мають статусу податкових
агентів (наприклад, дохід від надання
нерухомості в оренду фізичній особі,
яка не є суб’єктом підприємницької діяльності);
— отримання іноземних доходів;
Обов’язок платника податку щодо
подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи:
— виключно від податкових агентів;
— від операцій продажу (обміну)
майна, дарування при нотаріальному
посвідченні договорів, за якими був
сплачений податок на доходи фізичних
осіб.
Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на
податкову знижку. Зокрема, це ті, які
сплачували протягом минулого року за
навчання закладам освіти, страхували

Милосердя
Володимир МАЛИШЕВ,
президент Благодійного фонду св.
Ольги
ФОТО — Марти КВІТКИ: здачу за покупку —
до скриньки. У «Беназірі».

Вишгородці, мабуть, уже звернули увагу на невеличкі прозорі пластикові скриньки, встановлені у магазинах «Беназір», « Віта», на місцевому
ринку, у магазині Линника по вулиці
Симоненка, на Чайці — у комплексі
«Дім, сад», у супермаркетах «Вишневий» та «Перехрестя». Із магнатів торгівлі тільки у супермаркеті « Еко» не
знайшлося для них місця.
це, між іншим, не просто скриньки для збирання пожертвувань,
які можна сьогодні побачити
будь-де. Це — наше відчайдушне прохання до простих громадян, які приходять
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себе або членів своєї сім’ї, переказували внески у недержавні пенсійні фонди,
кошти у вигляді пожертвувань неприбутковим організаціям, усиновлювали
дітей, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом, витратилися у
зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові
податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива. Таким
громадянам ПКУ надано право подати декларацію на податкову знижку та
отримати частину сплаченого протягом
2012 року до бюджету податку на доходи. Умови, порядок надання податкової
знижки, перелік витрат, дозволених для
включення до складу податкової знижки
та обмеження щодо права на її нарахування, визначені у ст. 166 ПКУ.
Також наголошуємо, що з 1 січня
2013 року громадяни матимуть змогу
заповнювати та направляти до податкової служби декларацію про майновий
стан і доходи через Інтернет.
Для користування послугою платникові треба мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне
забезпечення. І те, й інше надається,
нагадаємо, безкоштовно.
На офіційному веб-порталі податкової служби вже є спеціальний програма,

ДПІ інформує
у якому детально пояснюється порядок
заповнення декларації та її додатків.
Перш за все платнику пропонується
обрати відповідну категорію – „фізична
особа-підприємець” або „громадянин”,
потім — варіант збереження заповненої
декларації у паперовому чи електронному вигляді. І вже після цього слід
заповнювати документ. Після внесення
усіх необхідних даних та скріплення їх
цифровим підписом декларація за бажанням платника або надсилатиметься
до податкової, або зберігатиметься для
друку у паперовому вигляді.
Така новація, за прогнозами податківців, швидко стане популярною серед
платників податків, адже позбавить їх
необхідності відвідувати податкову для
звітування. Оскільки подавати декларацію потрібно за місцем реєстрації, особливо зручним цей сервіс стане для тих
платників, в яких різні адреси реєстрації
та фактичного проживання.
Цифровий підпис можна безкоштовно отримати в акредитованому Центрі
сертифікації ключів при ДПС та його
регіональних представництвах, а саму
программу вільно завантажити з вебпорталу податкової.
Заповнюючи декларацію, пам’ятайте, що від нас з вами залежить добробут і держави, і кожного співвітчизника.

Скринька від св. Ольги
до магазинів по хліб і які, можливо, й самі
рахують кожну копійку у наш непростий
час,— допомогти тим, кому ще гірше.
Небайдужа людина прочитає й звернення фонду та Героя України, почесного
громадянина м. Вишгорода Семена Поташника, розміщене біля скриньки. Усього у місті поки що вісім таких скриньок.
Звернення,звичайно, нікого не примушує
ділитися своїми статками, але закликає
до милосердя. Ніхто сьогодні не захищений від ударів долі. Знаю колишніх
вчителів, лікарів, інженерів і навіть письменника , які звертались до товариства
Червоного Хреста з проханням включити
їх до списку тих, кому розносять безкоштовні гарячі обіди. А ще вчора ніщо не
віщувало біди…
Ще важче нерухомим, прикутим до
ліжка. Перші ваші пожертвування, шановні вишгородці, потрапили до інвалідів,

найнужденніших — Віри Петрівни Ткач,
Віктора Івановича Лісовола, Антоніни
Павлівни Коновалової, хворого на діабет
Сашка Довгопята. А список цей набагато
довший. У місцевій газеті фонд св. Ольги
постійно звітуватиме про те, хто отримав
ваші гроші.
Людина має знати про тих, кому допомагає. Навіть крихти, складені до купи,
можуть нагодувати голодного, розрадити бідного, обнадіяти хворого.
Ми не можемо бути осторонь чужого
горя — на те ми й розумні істоти. І повинні добре усвідомлювати Божу заповідь:
якщо ти простягнув руку тому, хто впав,
— ти допоміг підвестися Мені. Якщо поділився одягом чи харчами — то поділився
зі Мною.
Віддячиться кожному, хто не пройде
повз нашої скриньки — скриньки адресної допомоги нужденним людям.
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2+2
06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Заголовки
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал Хочу все
знати
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:00 Підсумки тижня
09:35 221 Екстрений виклик
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 Шеф-кухар країни
12:35 Право на захист
13:00 Темний силует
13:10, 15:55, 18:55, 21:20
Діловий світ
13:20 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20, 20:55 Офіційна хроніка
15:30 Euronews
15:50 Наука
16:05 Х/ф «Кочівний фронт»
17:30 Т/с «Соло для пістолета
з оркестром»
18:45 Агро-News
19:15 Сільрада
19:35 Криве дзеркало
21:00 Підсумки дня
21:25 Жарт з В Винокуром
21:55 Зірки гумору
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:10, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:25
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Ескімоска»
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття
Роксолана»
12:00 Х/ф «На гачку»
13:55 Не бреши мені
15:00 Сімейні
мелодрами
16:10 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Х/ф «Гюльчатай»
22:20 Гроші
23:40 Т/с «Теорія
брехні «
00:40 Х/ф «Останній
король Шотландії»

06:30, 08:30 Світ за
тиждень
07:00 Ранкове espresso
09:00 Спадок Кеннеді
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Зіркова рідня
12:20 Кохання Жанни
Д’Арк
14:00 Дикі коні острова
Сейбл
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:30 Світські хроніки
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Реальні історії
18:50, 21:25
Економічний пульс
19:00 У гостях у Дмитра
Гордона
20:00 І ти, Брут
Всесвітня історія зрад
21:35 Тетяна
Самойлова
22:40 Неймовірні
подорожі
23:40 Невідоме про
відомих
00:35 Амурні мелодії

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

07:15 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
07:55 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:05 Х/ф «Тупий та
ще тупіший»
11:55, 16:50 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти День
13:00 Х/ф «Ідеальне
убивство»
14:55, 20:00 Т/с
«ДАЇшники»
18:45 Факти Вечір
21:55 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
22:55 Свобода слова
із Андрієм Куликовим

06:00 Срібний
апельсин
06:10 Т/с «Єфросинія»
Новини
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10, 07:35, 08:10,
07:20 Ранок з
08:35 Ранок з
Україною
ІНТЕРом
09:20, 12:45, 17:15
09:10 Т/с «Лорд Пес- Т/с «Слід»
09:50, 20:00 Т/с
Поліцейський»
«Дикий «
12:50, 18:10 Т/с
11:45 Нехай говорять
Доля кришталевої
«Господарка тайги»
людини
14:30 Х/ф «Максим
15:20 Щиросерде
зізнання
Перепелиця»
16:00 Право на захист
16:25 Чекай на мене
18:00 Т/с «Нерівний
20:00 Подробиці
шлюб»
20:35 Т/с «Господарка 19:20 Говорить
Україна
тайги «
20:50 Т/с «Кордон
23:15 Т/с «Лектор»
слідчого Савельєва»
22:30 Х/ф «Нічого
01:00 Х/ф
особистого»
«Термінатор 3:
01:00 Х/ф «Поза
Повстання машин»
полем зору»
09:00, 12:00, 18:00

6:00, 11:35
06:30, 16:00 Усе буде
Мультляндія
добре
7:25, 1:50 Київ.
08:20, 18:20
Музика
Неймовірна правда
8:00 СТН. Щотижневик
про зірок
9:00 СТН. Спорт.
10:00 Х/ф «Мій
Щотижневик
9:25, 19:30 Столиця
коханий геній»
10:15 Повнота радості 13:40 МастерШеф
життя
18:00, 22:00 Вікна13:20, 5:00
Новини
Громадська
20:00 Слідство ведуть
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
екстрасенси
21:00, 23:00, 0:25 СТН 21:00 Т/с «Самара»
15:10 Т/с «Таємниця
22:25 Детектор брехні
старого мосту»
23:20 Битва
16:10 В центрі уваги
екстрасенсів
16:50, 19:20, 23:20
00:20 Т/с «Доктор
Міська варта
17:25, 22:00, 0:50
Хаус»
Тимчасово доступний
18:25 Якісне життя
21:25 Служба
порятунку
23:25 Небокрай
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06:10, 07600, 08:00,

06:00, 16:00 Цей
дивовижний світ
06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут
Всесвітня історія зрад
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Тетяна
Самойлова До і після
слави
12:15 Реальні історії
Жіночі слабкості
14:00 Неймовірні
подорожі
15:30 Кумири
15:45 Цивілізація
Incognіta
17:45 Соціальний
статус: ваша пенсія
19:00 У гостях у Дмитра
Гордона
21:35 Батьки-одинаки
22:40 Неймовірні
подорожі
23:40 Невідоме про
відомих
00:35 Амурні мелодії

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

УВАГА, ПРОФІЛАКТИКА
14:00 Програма
передач
14:10 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00 Час
новин
15:15 Мамина школа
16:10 Вікно в Європу
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Податковий
щоденник
22:40, 23:20 Бізнес-час
23:30 CRIME NEWS

06:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Живуть же люди
08:55 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Морські
дияволи Смерч»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні
Підсумки
21:35 Т/с «Бригада»
22:40 Т/с «Демони»
23:40 Битва за Північ
Челюскін
00:35 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
09:35 Контрольна
закупівля
10:05 Жити здорово
11:00, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40 Зрозуміти
Пробачити
15:35 Хочу знати
16:05, 01:55 Ти не один
16:30 Дешево та
сердито
17:10, 02:20 Т/с
«Нерівний шлюб»
19:10, 03:05 Давай
одружимося
20:00, 01:00 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Грак»
23:15 Вечірній Ургант

06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф «А якщо це
кохання?»
08:05 Агенти впливу
09:00 Православні
святі
10:40 Т/с «Павутиння
«
14:40 Т/с «Сліпий»
18:30 Випадковий
свідок
19:00, 23:45 Свідок
19:20 Т/с «Літєйний»
21:05 Круті 90-ті
21:55 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Гідра»

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55 Твою маму
13:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Досвідос
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 21:35 Одна за Усіх
19:25 Богиня шопінгу
19:50, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті»
23:00 Дурнєв+1
23:25 Надто грубо для
Ю-туб’а

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:25 СТН
8:45, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Гаряча лінія
«102»
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:25, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Служба
порятунку
20:00 Т/с «Таємниця
старого мосту»
21:25 Київські історії

05:40, 16:00 Усе буде

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець
Найкумедніше
07:20, 18:20
07:30, 08:30, 19:00
Неймовірна правда
Репортер
09:00, 19:50 Т/с
про зірок
«Не плач за мною,
09:00 Х/ф «Політ
Аргентино»
10:05, 16:45 Т/с «Віола
метелика»
Тараканова»
12:40 МастерШеф
11:15 Т/с «Татусеві
дочки»
18:00, 22:00 Вікна13:25, 14:25 Kіds Tіme
Новини
13:30 М/с «Злюки
бобри»
20:00 Слідство ведуть
14:35, 15:40 Teen Tіme
екстрасенси
14:40 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Третя
21:00 Т/с «Самара»
планета від сонця»
17:55, 20:50 Т/с
22:25 Кохана, ми
«Вороніни»
вбиваємо дітей
21:55 Т/с «Світлофор»
23:00 Т/с «Школа»
00:15 Т/с «Доктор
00:05 Т/с «Щоденники
Хаус»
вампіра»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:15 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:20 Новини Київщини
09:15, 13:35, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час
Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:10 Трансмісія
17:25 Особливий
погляд
18:15 Енергонагляд
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 CRIME NEWS

06:00 Срібний
апельсин
06:10 Т/с «Єфросинія»
Новини
07:00, 17:00, 19:00
07:10, 07:35, 08:10,
Події
08:35 Ранок з
07:20 Ранок з
Україною
ІНТЕРом
09:20, 12:45, 17:15
09:10, 20:35 Т/с
Т/с «Слід»
«Господарка тайги»
09:50, 20:00 Т/с
11:50 Д/с «Слідство
«Дикий «
вели з Леонідом
11:45 Нехай говорять
15:20 Щиросерде
Каневським»
12:55 Х/ф «Петрівка» зізнання
16:00 Право на захист
14:40 Х/ф «Огарьова»
18:00 Т/с «Нерівний
16:15 Т/с «Серце
шлюб»
матері»
19:20 Говорить
Україна
18:10 Т/с «Острів
20:50 Т/с «Кордон
непотрібних людей»
слідчого Савельєва»
20:00 Подробиці
21:45 Т/с «Подружжя»
23:15 Т/с «Лектор»
23:30 Т/с «Грімм»
01:05 Х/ф «Золото
00:15 Х/ф «Нічого
особистого»
дурнів»

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Їдьмо, поїмо
08:55 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Морські
дияволи Смерч»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні
Підсумки
21:35 Т/с «Бригада»
22:40 Т/с «Демони»
23:40 Головна дорога
00:15 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05, 09:15 Доброго
ранку
09:35 Контрольна
закупівля
10:05 Жити здорово
11:00, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40 Пробачити
15:35 Хочу знати
16:05, 01:55 Ти не один
16:30 Дешево та
сердито
17:10, 02:20 Т/с
«Нерівний шлюб»
19:10, 03:05 Давай
одружимося
20:00, 01:05 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Грак»
23:15 Вечірній Ургант

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Досвідос
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 21:35 Одна за Усіх
19:50, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті»
23:00 Анекдоти
23:25 Надто грубо для
Ю-туб’а

ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05 Сніданок з 1+1
07:25 М/ф «Ескімоска»
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття
Роксолана»
12:00 Х/ф «Гюльчатай»
14:00 Не бреши мені
15:00 Сімейні
мелодрами
16:10 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45 ТСН Особливе
20:15 Х/ф «Гюльчатай»
22:10 Українські
сенсації
23:30 Т/с «Теорія
брехні «
00:30 Трилер «Релікт»

09:00, 12:00, 18:00

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
10:10 Х/ф «Чарівна
країна»
11:50 Х/ф «Давайте
потанцюємо»
13:45 Пороблено в
Україні
15:00, 18:00 Звана
вечеря
15:50 КВК-2012
19:00 Шопінг монстри
19:50, 21:40 Розсміши
коміка
20:45 Велика різниця
22:30 Х/ф «Голий
пістолет 33 1/3 остання образа»
23:50 Х/ф «Просто
друзі»
01:20 Нічне життя

06:00 Жахливі
катастрофи
06:50 Дивні
експерименти
07:40, 17:40 Таємні
знаки
09:20, 21:40 Великий
бар’єрний риф
10:10 Великі міграції
11:00 В’язниці Америки
11:50 Світ без нафти
12:40 Небезпечні
британці
13:20 Голі факти
14:10, 22:50 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:00 Сучасні
дива
15:50 Наслідки
18:30 Містична Україна
19:20 Шукачі
20:20 В’язні
Курильського квадрата
23:40 Смартшоу
00:10 Покер

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
Слідство триває
11:50, 14:45 Вісті
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Таємниці
слідства»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Таємниці
слідства»
21:15 Черговий
по країні Михайло
Жванецький
22:15 Дівчата
22:50 Вісті+
23:15 Х/ф «Дикі
бурлаки»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:20 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
07:55 Екстрений
виклик
08:45 Факти Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:05, 16:55 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Т/с «Група
«Zeta»
14:00, 21:55 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
15:00, 20:00 Т/с
«ДАІшники»
18:45 Факти. Вечір
23:00 Х/ф «Роккі»

09:00, 19:30, 23:15

06:00 М/ф
07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Ульотне відео
по-російськи
08:35 Облом UA
09:00 Х/ф «Робін
Гуд»
11:10 Х/ф «Руда
Соня»
13:00 Х/ф «КонанВарвар»
15:40 Х/ф «Мумія:
принц Єгипту»
18:15 Т/с «Брати»
20:10, 21:40 Шалене
відео по-українськи
20:35 Помста
природи
21:00 Новини 2+2
23:10 Х/ф «Конан
Варвар»
01:20 Х/ф
«Бладрейн»

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

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх із доставкою
додому
07:15 Заголовки
07:20 Будмайданчик
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Хочу все знати
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 15:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 Аудієнція Країни від
А до Я
09:45 Секрети успіху
10:15 Т/с «Маруся»
11:40 У гостях у Д Гордона
12:30 Крок до зірок
13:15, 15:45, 18:45, 21:20
Діловий світ
13:20 Хай щастить
13:45 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:25 Euronews
15:40 Наука
15:55 Х/ф «Східний коридор»
17:30 Т/с «Соло для пістолета
з оркестром»
19:00 221 Екстрений виклик
19:45 Криве дзеркало
21:25 Соціальне шоу Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:40, 07:10, 07:40, 08:45
Підйом
06:45 Очевидець
Найкумедніше
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 М/ф «Том і Джеррі:
Шерлок Холмс»
10:00, 16:45 Т/с «Віола
Тараканова»
11:05 Т/с «Татусеві дочки»
13:15, 14:15 Kіds Tіme
13:20 М/с «Злюки бобри»
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Третя планета
від сонця»
17:55, 20:50 Т/с
«Вороніни»
19:50 Т/с «Не плач за
мною, Аргентино»
21:55 Т/с «Світлофор»
23:00 Т/с «Школа»
00:10 Т/с «Щоденники
вампіра»
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06:55 Х/ф «За два
кроки від «Раю»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 Т/с «Терміново
у номер «
11:45 Т/с «Детективи»
12:50 Т/с «Російські
ліки»
14:55, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «1942»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Огр»

2+2

06:00 СоюзМ/ф

06:00 Ранок на К1

07:20 М/с «Годзілла»

07:30 М/фи

08:15, 10:45 Ульотне

10:20 Жіноча ліга

відео по-російськи

11:10, 23:50 Х/ф

08:35 Облом UA

«Жандарм у Нью-

09:00, 21:00 Новини

Йорку»

2+2
09:40, 20:10 Шалене
відео по-українськи
11:00 Т/с «Кодекс
честі»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Команда
Че»

13:00, 23:00 Т/с
«Клініка»
13:50 Т/с «Менталіст»
14:40, 19:00 Шопінг
монстри
15:30, 18:00 Звана
вечеря
16:20 Орел і Решка
17:10 Дім на заздрість

18:15 Т/с «Брати»

усім

20:35 ДжеДАІ

19:50 Велика різниця

21:25 Х/ф

20:45 Бійцівський

«Швидкість»

клуб

00:00 Х/ф «Останній

21:40 Штучки

кордон»

01:30 Нічне життя

06:00 Жахливі
катастрофи
06:50, 13:20 Голі
факти
07:40, 17:40 Таємні
знаки
09:20 Великий
бар’єрний риф
10:10 Великі міграції
11:00 В’язниці
Америки
11:50 Індійські нетрі
12:40 Небезпечні
британці
14:10, 22:50 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:00 Сучасні
дива
15:50 Шукачі
16:50 Військова
контррозвідка
18:30 Таємнича Росія
19:20 Україна: забута
історія
20:20 Друг турецького
народу
21:10 Глибини океану
23:40 Смартшоу

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х Слідство
триває
11:50, 14:45, 02:45 Вісті
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Точка кипіння»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Таємниці
слідства»
21:20 Спеціальний
кореспондент
22:25 Шарль де Голль
Його Величність
президент
23:20 Вісті+
23:40 Чесний детектив
00:20 Х/ф «Закусочна на
колесах»
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06:20 Рецепти здоров’я
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою додому
07:15 Заголовки
07:20 Гігабайт
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал «Хочу все
знати»
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:00, 15:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:05 Околиця
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 У гостях у Д Гордона
12:35 Українська пісня
13:05 Книгаua
13:25, 15:45, 18:45, 21:20
Діловий світ
13:35 Про головне
13:55 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:25 Euronews
15:40 Наука
15:55 Х/ф «Переправа»
17:30 Т/с «Соло для пістолета
з оркестром»
19:10 Криве дзеркало
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:30 Криве дзеркало
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:10, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:15
ТСН
06:45, 07:10, 07:30,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:25 М/ф «Ескімоска»
10:00, 17:10 Т/с
«Величне століття
Роксолана»
12:00, 20:15 Х/ф
«Гюльчатай»
13:55 Не бреши мені
15:00 Сімейні
мелодрами
16:10 Простошоу з
Юрієм Горбуновим
16:45 ТСН. Особливе
22:10 Табу з Миколою
Вереснем
23:30 Т/с «Теорія
брехні «
00:30 Трилер
«Зникнення»

07:15 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Ділові факти
07:55 Несекретні
файли
08:45 Факти Ранок
09:15, 19:15
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 16:55 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Т/с «Група
«Zeta»
14:00, 21:50 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
15:00, 20:00 Т/с
«ДАІшники»
18:45 Факти. Вечір
22:50 Х/ф «Близькі
контакти третього
виду»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:25 Тимчасово
доступний
18:25 Київські історії
21:25 Служба
порятунку
22:00, 0:50 «Київське
Віче»

06:35, 16:00 Усе буде

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець
08:25, 18:20
Найкумедніше
07:30, 08:30, 19:00
Неймовірна правда
Репортер
про зірок
09:00, 19:50 Т/с
«Не плач за мною,
10:05 Зіркове життя
Аргентино»
Самогубці-невдахи
10:05, 16:45 Т/с «Віола
Тараканова»
10:55 Кохана, ми
11:10 Т/с «Татусеві
вбиваємо дітей
дочки»
13:25, 14:25 Kіds Tіme
12:45 МастерШеф
13:30 М/с «Злюки
18:00, 22:00 Вікнабобри»
14:35, 15:45 Teen Tіme
Новини
14:40 Т/с «Друзі»
20:00 Слідство ведуть 15:50 Т/с «Третя
планета від сонця»
екстрасенси
17:55, 20:50 Т/с
21:00 Т/с «Самара»
«Вороніни»
21:55 Т/с «Світлофор»
22:25 Хата на тата
23:00 Т/с «Школа»
00:15 Т/с «Доктор
00:05 Т/с «Щоденники
вампіра»
Хаус»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 22:40,
23:25 Бізнес-час
07:15 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:40 Трансмісіяновини
08:25 Трансмісія-тест
08:45 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10 5
елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час
Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
23:30 CRIME NEWS

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Соціальний
пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут
Всесвітня історія зрад
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Батьки-одинаки
12:15 Соціальний
статус: ваша пенсія
14:00 Неймовірні
подорожі
15:30 Ронін з Дмитром
Видріним
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Реальні історії Не
дай себе ошукати
19:00 У гостях у Дмитра
Гордона
21:35 Борис Черток
Постріл у Всесвіт
22:40 Неймовірні
подорожі
23:40 Невідоме про
відомих Хижаки
00:40 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 21:35 Т/с
«Господарка тайги»
11:55 Д/с «Слідство
вели з Леонідом
Каневським»
13:00, 18:10 Т/с
«Острів непотрібних
людей»
14:45 Судові справи
15:25 Сімейний суд
16:20 Т/с «Серце
матері»
19:00 Футбол Збірна
Норвегії - збірна
України
21:00 Подробиці
00:15 Т/с «Лектор»

06:00 Срібний
апельсин
06:10 Т/с «Єфросинія»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:45, 17:15
Т/с «Слід»
09:50, 20:00 Т/с
«Дикий «
10:50 Т/с «Кордон
слідчого Савельєва»
11:45 Нехай говорять
14:40 Т/с «Подружжя»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
20:50 Т/с «Кордон
слідчого Савельєва»
21:45 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Грімм»
00:15 Х/ф «Щелепи»

06:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Диво техніки
08:55 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Морські
дияволи Смерч»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні
Підсумки
21:35 Т/с «Бригада»
22:40 Т/с «Демони»
23:40 Квартирне
питання
00:40 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05, 09:15 Доброго
ранку
09:35 Контрольна
закупівля
10:05 Жити здорово
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40
Зрозуміти Пробачити
15:35 Хочу знати
16:05 Ти не один
16:30 Дешево та
сердито
17:10 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:10 Давай
одружимося
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Грак»
23:15 Вечірній Ургант

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Досвідос
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 21:35 Одна за Усіх
19:50, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті»
23:00 Анекдоти
23:25 Надто грубо для
Ю-туба
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06:30 Сміх з доставкою
додому
07:15 Заголовки
07:20 Будмайданчик
07:25 Країна on lіne
07:30 Гість студії
07:40 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал Хочу все
знати
08:15 Х/ф «Чаклунка»
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 15:20, 20:55 Офіційна
хроніка
09:25 Караоке для дорослих
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 У гостях у Д Гордона
12:35 Здоров’я
13:15, 15:45, 18:10, 21:20
Діловий світ
13:20 Про головне
13:45 Х/ф «Довга дорога у
дюнах»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:25 Euronews
15:40 Наука
15:55 Х/ф «Переправа»
17:25 Т/с «Соло для
пістолета з оркестром»
18:30 Біатлон Чемпіонат
світу Змішана естафета
20:00 Зірки гумору
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:10, 07:00, 08:00,

06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Борис Черток
12:15 Реальні історії
Не дай себе ошукати
14:00, 22:40
Неймовірні подорожі
15:30 Щоденник для
батьків
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
19:00 У гостях у
Дмитра Гордона
21:35 Олексій Баталов
Люба наша людина
23:40 Невідоме про
відомих Сірий вовк
00:40 Амурні мелодії

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

05:35 Х/ф «Валентин і
Валентина»
07:05 Х/ф «Каїр»
викликає «Альфу»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
09:55 Т/с «Терміново
у номер «
11:50 Т/с «Детективи»
12:50 Т/с «Російські
ліки»
14:55, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «1942»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф
«Птеродактиль»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15, 21:25
Прогулянки містом
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:25 «Київське Віче»
18:25 Служба
порятунку
22:00, 0:50 Тимчасово
доступний

06:25, 16:00 Усе буде

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
добре
06:45 Очевидець
Найкумедніше
08:15, 18:20
07:30, 08:30, 19:00
Неймовірна правда
Репортер
09:00, 19:50 Т/с
про зірок
«Не плач за мною,
09:55, 22:25, 23:20
Аргентино»
10:05, 16:45 Т/с «Віола
Зіркове життя
Тараканова»
10:45 Х/ф «Ніколи не 11:10 Т/с «Татусеві
дочки»
забуду тебе»
13:25, 14:25 Kіds Tіme
12:40 МастерШеф
13:30 М/с «Злюки
бобри»
18:00, 22:00 Вікна14:35, 15:45 Teen Tіme
Новини
14:40 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Третя
20:00 Слідство ведуть
планета від сонця»
17:55, 20:50 Т/с
екстрасенси
«Вороніни»
21:00 Т/с «Самара»
21:55 Т/с «Світлофор»
23:00 Т/с «Школа»
00:15 Т/с «Доктор
00:05 Т/с «Щоденники
Хаус»
вампіра»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час
новин
07:10, 08:15, 22:40,
23:25 Бізнес-час
07:15 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:45
Трансмісія-новини
08:35 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час Підсумки дня
16:10 У кабінетах
17:25 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Енергонагляд
23:30 CRIME NEWS

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:45, 17:15
Т/с «Слід»
09:50, 20:00 Т/с
«Дикий «
10:50 Т/с «Кордон
слідчого Савельєва»
11:45 Нехай говорять
14:40 Т/с «Подружжя»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
20:50 Т/с «Кордон
слідчого Савельєва»
21:45 Д/с «1941»
22:45 1941:
Заборонена правда
23:30 Т/с «Грімм»
00:15 Х/ф «Щелепи»

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні
таємниці
08:55 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Морські
дияволи Смерч»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:15 Сьогодні
Підсумки
21:35 Т/с «Бригада»
22:40 Т/с «Демони»
23:40 Дачна відповідь

До 08:00 - профілактика
08:00, 09:15 Доброго
ранку
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:35 Контрольна
закупівля
10:05 Жити здорово
11:00, 04:05 Модний
вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40 Зрозуміти
Пробачити
15:35 Хочу знати
16:05, 01:45 Ти не один
16:30 Дешево та
сердито
17:10, 02:10 Т/с
«Нерівний шлюб»
19:10, 03:05 Давай
одружимося
20:00, 00:50 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Грак»
23:20 Нічні новини
23:35 Х/ф «Маленький
гігант великого сексу»

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
12:00 Т/с «Метод
Лаврової»
12:55, 19:25 Богиня
шопінгу
13:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
17:15 Досвідос
17:40 Т/с «Половинки»
18:20, 21:35 Одна за Усіх
19:50, 22:25 Т/с
«Вісімдесяті»
23:00 Анекдоти
23:25 Надто грубо для
Ю-туба

Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 20:35 Т/с
«Господарка тайги»
11:50, 12:55 Слідство
вели з Леонідом
Каневським
13:45, 18:10 Т/с
«Острів непотрібних
людей»
14:40 Судові справи
15:20 Сімейний суд
16:15 Т/с «Серце
матері»
20:00 Подробиці
23:20 Т/с «Лектор»
01:05 Х/ф «Інтерв’ю з
вампіром»

07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Ульотне відео
по-російськи
08:35, 20:35 Облом.
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40, 20:10 Шалене
відео по-українськи
10:45 ДжеДАІ
11:25 Дорожні війни
12:00, 18:15 Т/с
«Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Команда
Че»
21:25 Х/ф
«Швидкість»
00:05 Х/ф «Релікт»

06:00 Школа
виживання
06:50, 13:20 Голі
факти
07:40, 17:40 Таємні
знаки
09:20 Глибини океану
10:10 Мисливці на
акул
11:00 В’язниці
Америки
11:50 Жахливі
катастрофи
12:40 Небезпечні
британці
14:10, 22:50 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:00 Сучасні
дива
15:50, 19:20 Шукачі
16:50 Фальшива армія
18:30 Таємнича Росія
20:20 Військова
контррозвідка
21:10 Глибини океану
23:40 Смартшоу
00:10 Покер

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
10:30 Жіноча ліга
11:20, 23:50
Х/ф «Жандарм
одружується»
13:00, 23:00 Т/с
«Клініка»
13:50 Т/с «Менталіст»
14:40, 19:00 Шопінг
монстри
15:30, 18:00 Звана
вечеря
16:20 Орел і Решка
17:10 Дім на заздрість
усім
19:50 Бійцівський
клуб
20:45 Велика різниця
21:40 Штучки
01:20 Нічне життя

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 15:30, 17:40
Місцевий час ВістіМосква
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45, 02:45
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Точка кипіння»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Таємниці
слідства»
21:25 Футбол
Товариський матч
Росія - Ісландія Пряма
трансляція з Іспанії
23:25 Вісті+
23:50 Х/ф «Холостяк»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:05 Т/с Леся+Рома
07:45 Ділові факти
09:00, 19:30, 23:15
07:55 Максимум в
ТСН
Україні
06:45, 07:10, 07:30,
08:45 Факти Ранок
08:05, 09:10 Сніданок
09:15, 19:15
з 1+1
Надзвичайні новини з
07:25 М/ф «Ескімоска» Костянтином Стогнієм
10:00, 17:10 Т/с
10:05, 16:55 Т/с
«Вулиці розбитих
«Величне століття
ліхтарів»
Роксолана»
12:45 Факти День
12:00, 20:15 Х/ф
13:00 Анекдоти по«Гюльчатай»
українськи
13:55 Не бреши мені 13:15 Т/с «Група
15:00 Сімейні
«Zeta»
мелодрами
14:10, 21:50 Т/с
«Прокурорська
16:10 Простошоу з
перевірка»
Юрієм Горбуновим
15:10, 20:00 Т/с
16:45 ТСН Особливе
«ДАІшники»
22:10 Моя хата скраю
18:45 Факти Вечір
23:30 Т/с «Теорія
22:50 Х/ф «Мовчання
брехні»
ягнят»

09:00, 12:00, 18:00

06:00 М/ф

07:00 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
09:55 Т/с «Терміново
в номер «
11:45 Т/с «Детективи»
12:50 Т/с «Російські
ліки»
14:50, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 119:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с «1942»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:45 Т/с «CSI: ЛасВегас»
00:15 Х/ф «Війна
світів: вторгнення»

2+2

06:00 СоюзМ/ф
07:20 М/с «Годзілла»
08:15 Ульотне відео
по-російськи
08:35, 10:45 Облом
UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40 Шалене відео
по-українськи
11:25 Сильний
аргумент Дорожні
війни
12:00, 18:15 Т/с
«Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Команда
Че»
20:10 Убойне відео
20:35 Нереальні
історії
21:25 Х/ф «Обдурити
всіх»
23:25 Х/ф «Щасливе
число Слевіна»

06:00, 11:50 Школа
виживання
06:50 Голі факти
07:40, 17:40 Таємні
знаки
09:20 Глибини океану
10:10 Мисливці на
акул
11:00 Мегазаводи
12:40 Небезпечні
британці
13:20 Таємниці науки
14:10, 22:50 Загадки
Всесвіту
15:00, 22:00 Сучасні
дива
15:50, 19:20 Шукачі
16:50 Друг турецького
народу
18:30 Таємнича Росія
20:20 Військова
контррозвідка
21:10 Сейшели
23:40 Смартшоу

06:00 Ранок на К1
07:30 М/фи
10:20 Жіноча ліга
11:15 Х/ф «Жандарм
на відпочинку»
13:00, 23:00 Т/с
«Клініка»
13:50 Т/с «Менталіст»
14:40, 19:00 Шопінг
монстри
15:30, 18:00 Звана
вечеря
16:20 Орел і Решка
17:10 Дім на заздрість
усім
19:50 Велика різниця
20:45 Розсміши
коміка
21:40 Штучки
23:50 Х/ф «Жандарм
на відпочинку»
01:30 Нічне життя

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін і партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
11:50, 14:45, 02:45 Вісті
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Точка
кипіння»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Таємниці
слідства»
21:20 Двобій
22:55 Варяг
00:50 Х/ф «40 000
футів»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:20, 07:20, 07:40 Країна
on lіne
06:25 АгроЕра
06:30 Сміх з доставкою
додому
07:15 Заголовки
07:35 Ера бізнесу
07:45 Кіножурнал Хочу все
знати
08:15 Х/ф «Чаклунка» 5
серія
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Д/ф «Контингент
Війна у В’єтнамі»
10:15 Т/с «Маруся»
11:45 Світло
12:10 Надвечір’я з Т
Щербатюк
12:40, 15:40, 17:20, 21:10
Діловий світ
12:45 Віра Надія Любов
13:35 Соціальне шоу
Адреналін
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:20 Офіційна хроніка
15:25 Euronews
15:50 Місце зустрічі
17:45 Криве дзеркало
20:40 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:10, 07:00, 08:00,

07:15 Т/с
«Леся+Рома»
07:50 Ділові факти
06:45, 07:10, 07:30,
07:55 Провокатор
08:05, 09:10 Сніданок 08:45 Факти. Ранок
з 1+1
09:15, 19:15
07:25 М/ф «Ескімоска» Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:00, 17:10 Т/с
10:05, 17:00 Т/с
«Величне століття
«Вулиці розбитих
Роксолана»
ліхтарів»
12:00 Х/ф «Гюльчатай» 12:45 Факти День
13:55 Не бреши мені 13:00 Анекдоти поукраїнськи
15:00 Сімейні
13:20 Т/с «Група
мелодрами
«Zeta»
16:10 Простошоу з
14:15, 21:55 Т/с
Юрієм Горбуновим
«Прокурорська
16:45 ТСН. Особливе перевірка»
15:15, 20:00 Т/с
20:15 Вечірній Київ
«ДАІшники»
22:00 Х/ф «Пекло»
18:45 Факти Вечір
00:05 Х/ф
22:55 Х/ф «Список
Шиндлера»
«Розділювач»

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ:
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 5:00
Громадська
приймальня
15:10, 20:00 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:25, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Прогулянки
містом
21:25 Гаряча лінія
«102»
23:25 Небокрай

06:40 Х/ф «Самотнім

06:30, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:55, 18:50, 21:25
Економічний пульс
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 20:00 І ти, Брут
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Олексій Баталов
12:15 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
14:00, 22:40
Неймовірні подорожі
15:30 Будь у курсі
16:00 Цей дивовижний
світ
17:45 Реальні історії
Тебе звільнено
19:00 У гостях у
Дмитра Гордона
21:35 Пані вдача 40
років
23:40 Невідоме про
відомих
00:40 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Господарка
тайги»
11:55 Д/с «Слідство
вели з Леонідом
Каневським»
13:00, 18:10 Т/с
«Острів непотрібних
людей»
14:45 Судові справи
15:25 Сімейний суд
16:20 Т/с «Серце
матері»
20:00 Подробиці
20:30 з Анною
Безулик
Справедливість
22:25 Т/с «Любов зі
зброєю»
01:55 Х/ф «Містер
Крутий»

06:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 До суду
09:55 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:35 Т/с «Подружжя»
13:30, 16:30 Огляд
Надзвичайна подія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Морські
дияволи Смерч»
19:30 Т/с «Самотній
вовк»
21:25 Т/с «Бригада»
22:30 Т/с «Демони»
00:30 Дикий світ

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05, 09:15 Доброго
ранку
09:35 Контрольна
закупівля
10:05 Жити здорово
11:00 Модний вирок
12:15 Час обідати
12:50 Доброго
здоров’ячка
14:00 Інші новини
14:25, 18:40 Зрозуміти
Пробачити
15:35 Хочу знати
16:05 Єралаш
17:10 Чекай на мене
19:10 Людина і закон
20:05 Поле чудес
21:00 Час
21:30 Рік до ХХII
Олімпійських ігор
2014 у Сочі
23:00 Вечірній Ургант
23:50 Х/ф «Репортаж»
01:20 Х/ф «Кіт у мішку»

09:00, 19:30 ТСН

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:20 Ранок з
Україною
09:20, 12:45, 17:15
Т/с «Слід»
09:50, 20:00 Т/с
«Дикий «
10:50, 20:50 Т/с
«Кордон слідчого
Савельєва»
11:45 Нехай говорять
14:40 Т/с «Подружжя»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
18:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
19:20 Говорить
Україна
21:45 Т/с «Ментовські
війни»
01:10 Х/ф «Щелепи :
Помста»
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06:00 Ранкова молитва
06:05 Підсумки
06:20 Світ православ’я
07:00 Клуб гумору
08:00, 09:50 ШустерLіve
09:30 Школа юного
суперагента
11:30 After Lіve (За
лаштунками ШустерLіve)
11:50 Криве дзеркало
13:25 Золотий гусак
13:55, 17:10 Біатлон.
Чемпіонат світу
15:25 Криве дзеркало
18:40 Зірки жердини
19:10 У перерві: Світ
атома
20:05 Жарт з
Ю.Гальцевим
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Кабмін: подія
тижня
21:30 Українська пісня
22:00 Жарт з
В.Винокуром
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:40 Я люблю Україну 06:30 М/ф «Том
і Джеррі Чарівна
08:00 Світське життя
каблучка»
09:00 Квартирна
07:25 Х/ф «Кохання та
інші неприємності»
лотерея Хто там?
09:05 Зірка YouTube
10:10, 10:35 М/с «Чіп 10:00 Дача
10:55 Квартирне
і Дейл»
питання
11:00 Світ навиворіт: 11:50, 16:35 Дивитися
всім
Танзанія, Ефіопія
12:45 ОлімпіЛяпи
12:35 Х/ф «Рухай час» 13:10 За кермом
14:20 Х/ф «Він зведе 13:35 Х/ф «Втікачі»
16:10 Несекретні
мене з розуму»
файли
17:00 Екстрений
16:45 Вечірній Київ
виклик
18:30 Розсміши коміка
17:55 Максимум в
Україні
19:30 ТСН
18:45 Факти Вечір
20:00 Х/ф «Метод
19:00 Х/ф «Місія
Хітча»
нездійсненна»
20:55 Х/ф «22 кулі
22:25 Х/ф «Межа
Безсмертний»
ризику»
22:55 Х/ф «Кілька
хороших хлопців»
00:35 Х/ф «Флірт зі
01:15 Х/ф «Список
звіром»
Шиндлера»

06:00 Х/ф «Тільки у
мюзик-холі»
07:20, 18:20 Цивілізація
Incognіta
07:30 Ф-стиль
08:00 Служба новин
Соціальний пульс
09:00 Пані вдача 40 років
Білому сонцю пустелі
10:00 Світські хроніки
10:40 Луна джунглів
11:00 Х/ф Червоненька
квіточка
13:30 За сім морів
14:10 Арт Cіty
14:50 Сльози світу
Сльози Арктики
16:00, 22:10 Зима в
Йеллоустоуні
17:00 Ронін з Дмитром
Видріним
17:40 Щоденник для
батьків
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Клінтони: сімейні
таємниці
20:00 Гренландія Дика
природа вікінгів
21:00 Едуард Хіль Сто
хітів короля естради
23:10 Х/ф «Ескорт для
дам»

07:05 Х/ф «Приходьте 06:00 Срібний
завтра»
09:00 Орел і Решка
09:55 Концерт
Вечірній Київ
11:50 Велика різниця
12:55 Х/ф «Розплата
за любов»
14:45 Т/с «Любов зі
зброєю»
18:10 Концерт М
Задорнова З першим
сміхом
20:00 Подробиці
20:25 Юрмала 2012
22:10 Х/ф «Любов
під Грифом «Цілком
таємно»»
00:10 Х/ф «Любов
під Грифом «Цілком
таємно» 2»

надається
гуртожиток»
08:15 Х/ф «Ніколи не
забуду тебе»
10:05 Х/ф «Диши зі
мною»
18:00, 22:00 ВікнаНовини
18:10 Х/ф «Диши зі
мною»
20:05, 22:25 Моя
правда
23:15 Зіркове життя
00:15 Х/ф «Шалене
кохання»

06:40, 07:10, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 Найкумедніше
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 19:50 Т/с
«Не плач за мною,
Аргентино»
10:05 Т/с «Віола
Тараканова»
11:10 Т/с «Татусеві
дочки»
13:25, 14:25 Kіds Tіme
13:30 М/с «Злюки
бобри»
14:35, 15:40 Teen Tіme
14:40 Т/с «Друзі»
15:45 Т/с «Третя
планета від сонця»
16:45 Т/с «Кадетство»
17:55, 20:50 Т/с
«Вороніни»
21:55 Т/с «Світлофор»
22:55 Т/с «Школа»
00:05 Т/с «Щоденники
вампіра»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:40,
23:25 Бізнес-час
07:15 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50
Трансмісія-новини
08:30 Інтелект
08:40 Огляд преси
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час
Підсумки дня
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший
погляд
18:15 Хроніка тижня
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Особливий
погляд
23:30 CRIME NEWS

06:00 Т/с «Як я зустрів
вашу маму»
06:45 Дізнайся як
07:10 Байдиківка
08:30 Ранковий
07:35, 08:25 М/с «Дашадослідниця»
Свідок
08:00 Мультик з Лунтіком
09:00 Т/с «Кремлівські
09:00 Кримінальні
курсанти»
справи
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
09:55 Т/с «Терміново 11:00 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
у номер «
12:00 Т/с «Метод
11:40 Т/с «Детективи» Лаврової»
12:55 Богиня шопінгу
12:45 Т/с «Російські
13:35 Т/с «Моя прекрасна
няня»
ліки»
14:40, 20:30 Дайош
молодьож
14:50 Т/с «Літєйний»
15:40 Вайфайтери
16:15 Т/с «Спліт»
16:45, 19:00 Свідок
17:15 Досвідос
17:00 Т/с «1942»
17:40 Т/с «Половинки»
18:20 Одна за Усіх
19:30 Т/с «Вчора
19:25 Шури-Мури
21:20 Що якщо?
закінчилася війна»
22:00 Віталька
23:00 Т/с «Коли Сонце 23:00 Анекдоти
23:25 Надто грубо для
було Богом»
Ю-туба

06:50 Х/ф «Розмах
крил»

06:00 СоюзМ/ф
07:20 М/с «Годзілла»
08:15, 21:40 Ульотне
відео по-російськи
08:35 Облом UA
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:40 Шалене відео
по-українськи
10:20 Убойне відео
10:45 Нереальні
історії
11:25 Дорожні війни
12:00 Т/с «Брати»
14:00 Т/с «Солдати»
16:00 Т/с «Команда
Че»
19:00 Х/ф «Обдурити
всіх»
22:00 Бійцівський
клуб
23:00 Всесвітня серія
боксу: Україна - Італія

06:00 Ранок на К1

06:50, 13:20 Таємниці
науки
07:40 Таємні знаки
09:20 Сейшели
10:10 Мисливці на
акул
11:00 Мегазаводи
11:50 Школа
виживання
12:40 Небезпечні
британці
14:10 Загадки
Всесвіту
15:00 Сучасні дива
15:50 Як працює наш
мозок
18:30 Секретні історії
19:20 Шукачі
21:00 Найкращий у
світі винищувач
23:40 Смартшоу
00:10 Покер

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін і
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Справа Х
Слідство триває
11:50, 14:45 Вісті
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:50 Т/с «Точка
кипіння»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Юрмала
21:20 Х/ф «Любов
приходить не одна»
23:15 Х/ф «Чорна
смерть»

07:30 М/ф
10:30 Жіноча ліга
11:20, 00:00 Х/ф
«Жандарм та
інопланетяни»
13:00, 23:10 Т/с
«Клініка»
13:50 Т/с «Менталіст»
14:40 Шопінг монстри
15:30, 18:00 Звана
вечеря
16:20 Орел і Решка
17:10 Дім на заздрість
усім
19:00 КВК-2012
21:00 Розсміши
коміка
22:00 Пороблено в
Україні
01:35 Нічне життя

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 16:40
Мультляндія
7:25, 4:00 Київ.
Музика
8:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00, 1:35 Якісне
життя
10:30, 2:00 Зроблено
в Києві
11:00 Нова адреса
12:10 Актуальна тема
12:40 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
17:25 Криве дзеркало
19:20 Х/ф «Легкі
гроші»
21:00, 1:05 СТН.
Щотижневик
21:30, 2:25 Х/ф «Пудл
Спрінгс»
23:15 «Київське Віче»
0:05 Громадська
приймальня

06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогодні
апельсин
06:15 Лотерея
Золотий ключ
07:00 Події
06:45 Державна
07:10 Х/ф «Ідеальний житлова лотерея
07:25 Готуємо з
чоловік»
Олексієм Зиміним
08:20 Головна дорога
09:00 Т/с «Інтерни»
08:55 Кулінарний
10:00 Таємниці зірок двобій
10:00 Квартирне
11:00 Т/с «Мамо, я
питання
11:20 Т/с «Версія»
кілера люблю»
13:10 Своя гра
14:00 Слідство вели
13:30 Х/ф «Сорок»
15:00, 17:20 Т/с
15:00 Т/с «Слід»
«Одіссея детектива
Гурова»
16:20, 16:20 Т/с
19:10 Російські
сенсації
«П’ятницький»
20:10 Ти не повіриш
19:00 Події
21:10 Промінь Світла
21:45 Х/ф «Людина
21:10 Т/с «Друге
нізвідки»
повстання Спартака» 23:45 Х/ф
«Чудовисько в
00:00 Т/с «Контргра» мороці»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
Віллі»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
Бальзамінова»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
09:00 М/с «Роги і
23:00 Час новин
08:05 Караоке на
копита: Повернення» 07:20, 08:15, 22:40, 23:20
09:35 М/с «Пінгвіни з Бізнес-час
Майдані
07:30 Клуб 700
Мадагаскару»
08:30 Не перший погляд
09:00 Їмо вдома
10:00 Файна Юкрайна 09:10 Інтелектua
09:35, 19:25 Тема тижня
10:15 Здорові історії
10:00 ВусоЛапоХвіст 10:55 Уральські
11:10 Трансмісія
пельмені
11:30 Автопілот-тест
10:35 Хата на тата
12:20 Люди ХЕ
12:10 Хроніка тижня
13:30 Драйв
12:20, 14:10 Моя
13:25 Нереальна
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
історія
правда
15:15 Кіно з Яніною
14:45 Т/с «Татусеві
Соколовою
15:05 Слідство ведуть дочки»
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:55
Х/ф
«Артур
екстрасенси
18:15 Особливий погляд
Ідеальний мільйонер» 18:40 Київський час
19:30 Машина часу
19:00 Х/ф «Жіноче
20:10 Х/ф «Милашка» 20:10 Портрети з Сергієм
22:00 Х/ф «На відстані Дорофеєвим
царство»
21:10 Велика політика
любові»
21:40 Вікно в Америку
22:35 Детектор брехні
22:00 У кабінетах
00:10 Х/ф
22:30 Майстер-клас із
23:35 Зіркове життя
«Нескінченний світ»
Наталкою Фіцич

06:35 Х/ф «Одруження 07:00 Х/ф «Звільніть

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
06:20 Генії і лиходії
06:45 Х/ф «Дозвольте
зліт»
08:20 Грай, гармонь
улюблена
09:00 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смішарики Нові
пригоди
10:25 Смак
11:00 В’ячеслав
Тихонов
12:15 Х/ф «Це було у
Пенькові»
14:05 В’ячеслав
Тихонов Остання
зустріч
15:10 Х/ф
«Європейська історія»
16:45, 18:10 Згадуючи
В’ячеслава Тихонова
19:00 Х/ф «Доживемо
до понеділка»
21:00 Час
21:20 Сьогодні ввечері
22:50 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинів»
00:30 Х/ф
«Елементарно»

07:05 Х/ф

06:00 Єралаш
07:15 М/с «Лунтік»
«Приватний детектив,
07:40 Малятаабо Операція
твійнята
08:00 Телепузики
«Кооперація»
08:35 Байдиківка
08:40 Т/с «Прямуючи
09:00 Мультик з
на південь»
Лунтіком
10:20 Залізний Оскар 09:40 М/с «Дашадослідниця»
10:55 Лохотрон
10:05 М/с «Ліло і Стіч»
11:30 Речовий доказ
10:40 Єралаш
12:00, 23:00 Головний 11:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
свідок
13:40 Т/с
«Половинки»
12:55, 22:35
14:50 Х/ф «Брудні
Випадковий свідок
танці»
13:40 Х/ф «Акція»
16:40 Х/ф «Шопо-коп»
18:35 Х/ф «Будинок
15:15 Т/с «Чокнута»
великої матусі»
19:00 Т/с «Павутиння»
20:40 Віталька
23:55 Х/ф «Урок
22:25 Що якщо?
23:00 Х/ф «Спуск»
виживання»

2+2

08:10 СоюзМ/ф
09:15 М/с «Годзілла»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/фи
09:00 М/с «Казки

10:00 Т/с «Пригоди

Ганса Крістіана

Мерліна»

Андерсена»
10:00 М/фи

13:00 Всесвітня серія
боксу: Україна - Італія
16:30 Шалене відео
по-українськи
18:05 Х/ф

11:20 М/ф «Великий
фільм про П’ятачка»
12:30 Х/ф «Біле ікло»
14:25 Подаруй собі
життя
15:25 Х/ф «Статський
радник»

«Швидкість»

17:50 Розсміши

20:20 Х/ф

коміка
19:30 КВК-2012

«Швидкість-2»

21:40 Т/с

23:00 Х/ф «3000 миль «Надприродне»
до Грейсленда»
01:30 Х/ф «Релікт»

06:00 Руйнівники

23:50 Х/ф «Дівчина
мого найкращого
друга»

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
06:10, 09:10, 12:20
міфів
Місцевий час. ВістіМосква
08:00 Бої у повітрі
06:20 Військова
програма
09:40 Мегазаводи
06:50 Планета собак
07:25 Суботник
12:10 Мисливці на
08:05 Дзеркала
09:20, 02:35 Вісті.
Чергова частина
акул
09:50 Чесний
детектив
13:00 Африка
10:25 Х/ф «Від серця
до серця»
16:00 Як працює наш 12:30 Погоня
Інтелектуальна гра
мозок
13:35 Суботній вечір
15:10 Шоу Десять
19:00 Таємнича Росія мільйонів
16:10 Фактор А
18:00 Вісті в суботу
22:00 Містична
18:45 Х/ф «Моє
кохане чудовисько»
Україна
22:30 Х/ф «Закоханий
і беззбройний»
23:00 Сучасні дива
00:30 Гаряча десятка

10

2 лютого

2013 року

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

НЕДІЛЯ 10 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Клуб гумору
07:10 Сільський час
07:40 Дружина
09:05 Місце зустрічі
10:20 Крок до зірок
11:00 Маю честь
запросити
11:45 Караоке для
дорослих
12:30 Шеф-кухар
країни
13:25 Хто у домі хазяїн?
13:55, 17:10 Біатлон
Чемпіонат світу
14:45 Глибинне буріння
15:15 Золотий гусак
15:40 Концерт О.
Гавриша
16:40 Діловий світ
Тиждень
18:05 Star-шоу
19:55 Зірки гумору
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:30 Точка зору
21:50 Головний
аргумент
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55 Квартирне
06:05 Х/ф «Відпусти
питання
мене»
07:50 Анекдоти по07:50 Маріччин
українськи
08:10 Дача
кінозал
09:05 Основний
08:10 Ремонт +
інстинкт
09:00 Лотерея Лото- 09:35 Дивитися всім
10:30 ОлімпіЛяпи
Забава
10:10, 10:35 М/с «Чіп 11:30 Козирне життя
12:00 Мульт
і Дейл»
особистості
11:00 Кулінарні курси 12:20 Кримінальний
облом
з Ю. Висоцькою
13:20 Х/ф «Живий чи
11:25 Велика різниця мертвий»
12:20 Х/ф «Покровські 14:45 Х/ф «22 кулі
Безсмертний»
ворота»
16:45 Х/ф «Місія
15:20 Х/ф «Ще один
нездійсненна»
18:45 Факти тижня з
шанс»
Оксаною Соколовою
19:30 ТСН-Тиждень
19:30 Х/ф «Місія
20:15 Х/ф
нездійсненна»
21:45 Х/ф «Місія
«ПіраМММіда»
22:25 Світське життя нездійсненна»
23:50 Інший футбол
23:25 Х/ф
00:20 Х/ф «Кілька
хороших хлопців»
«Непрощенні»

6:00, 8:30, 16:15
Мультляндія
7:25, 14:20, 3:00 Київ.
Музика
8:00, 23:00 СТН.
Тижневик
9:30 Нова адреса
10:00 Столиця
11:30 Корисна
розмова
12:55 Блага звістка
17:10 Шоу М.
Поплавського «Я
люблю тебе, Україно»
19:20 Х/ф «Нічна сова»
21:00, 23:30, 2:40 СТН
Спорт. Тижневик
21:25, 1:20
Х/ф»Справа честі»
23:55 Громадська
приймальня
0:55 Гаряча лінія «102»

06:00 Т/с «Ластівчине
06:00 М/ф
гніздо»
07:05 Х/ф «Гараж»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у
09:00 Їмо вдома
лікаря
10:05 Зіркове життя
08:25, 09:35
М/с «Пінгвіни з
11:05 Караоке на
Мадагаскару»
Майдані
09:00 М/с «Роги і
копита: Повернення»
12:00 Т/с «Самара»
09:55 М/ф «Скубі-Ду
15:30 Х/ф «Жіноче
Історії літнього табору»
11:20 Т/с «Щасливі
царство»
разом»
19:00 Битва
16:00 Х/ф «Артур.
Ідеальний мільйонер»
екстрасенсів
18:15 Х/ф «Милашка»
19:55 Х/ф «Любов не 20:05 Х/ф «На гачку»
22:00 Х/ф «Дочка мого
ділиться на два»
боса»
23:40 Х/ф «Аеліта, не 23:55 Х/ф «На відстані
кохання»
чіпляйся до чоловіків» 01:55 Т/с «Пліткарка»

06:00 Х/ф «Червоненька
квіточка»
07:20, 20:00 Цивілізація
Incognіta
07:30 Луна джунглів
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Дика природа
вікінгів
10:00 Будь у курсі
10:45 Ф-стиль
11:10 Х/ф «Тільки у
мюзик-холі»
13:40 За сім морів
14:20 Арт Cіty
15:00 Сльози світу
Сльози Арктики
16:00 Луг
17:00 Україна-Європа:
маятник Фуко
17:50 Вбивство Джона
Кеннеді
18:30 Світ за тиждень
19:00 Романови
Занепад
20:20 Кумири
20:45 Світські хроніки
21:10 Зіркові матеріодиначки
22:15 Х/ф «Грінберг»
00:20 Х/ф «Ескорт для
дам»

06:40 М/с «Вінкс»
07:50 Х/ф «Зевс і
Роксана»
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Х/ф «Сім няньок»
11:30 Юрмала 2012
13:20 Х/ф «За сімейними
обставинами»
16:05 Х/ф «Любов на
асфальті»
18:10 Х/ф «Страховий
випадок»
20:00 Подробиці тижня
20:55 Т/с «Німий» 1-4сс
Заключна
00:35 Х/ф «Любов під
Грифом «Цілком таємно»

06:00 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Бетховен»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с «Дорога моя
людина»
13:20 Х/ф «Егоїст»
15:00 Т/с «Слід»
17:10, 20:00 Т/с
«П’ятницький»
19:00 Події тижня
21:00 Т/с «Інтерни»
23:00 Т/с «Контргра»
01:20 Х/ф «Сорок»

Потрібна
домогосподарка

Шукаю роботу
хатньої
працівниці/
прибиральниці
офісів.
Тел:
(097) 874-63-20

06:00, 08:00, 11:00
Сьогодні
06:15 Лотерея
Російське лото
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 Перша передача
08:55 Диво техніки
09:25 Їдьмо, поїмо
10:00 Дачна відповідь
11:25 Т/с «Громадянка
начальниця
Продовження»
15:20 Очна ставка
16:20 Надзвичайна
подія Огляд за тиждень
17:00 Сьогодні
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання
18:35 Центральне
телебачення
19:30 Х/ф «Бригада
Спадкоємець»
21:40 Реакція
Вассермана
22:15 Школа лихослів’я
23:05 Х/ф «Батьки»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:20 Х/ф «Ефект
Ромашкіна»
07:25 Х/ф «Станційний
доглядач»
08:30 Армійський
магазин
09:00 Здоров’я
10:10 Смішарики
Пін-код
10:25 Непутні нотатки
10:45 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:10 Х/ф «Екіпаж»
15:35 Екіпаж
Олександра Мітти
16:20 Х/ф «Рідня»
18:00 Один шанс із
тисячі
18:55 Надбання
Республіки
21:00 Недільний Час
22:00 Мульт
особистості
22:30 Yesterday lіve
23:30 Познер
00:30 Х/ф «Асса»

(098) 944-25-56

Оплата за
домовленістю

Щиро ВІТАЄМО з 55-річчям сина,
брата та дядька
Віктора КУЧЕРУКА!
Нехай життя
квітує буйним цвітом,
І день народження
приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним
роком
Міцне здоров’я, щастя і любов!
З повагою — батьки, брат та сестра із сім’ями
Свідоцтво про право власності на житло від
08.12.1994 року — будинок № 10 по вул.
Молодіжній в с. Лебедівка Вишгородського
району, який належить Надії Петрівні КИЛЮШИК, Миколі Олександровичу КИЛЮШИКУ та Світлані Миколаївні КИЛЮШИК, —
вважати недійсним.
СЕРГІЮ ПЕТРОВИЧУ ГРІНЧЕНКУ — 50 РОКІВ!
Тобі сьогодні рівно п'ятдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім'янина
І за прекрасні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословення,
Нехай здоров'я й сил дарують всі святі.
Тесть Петро, теща Антоніна
Ми любим тебе дуже
і щиро вітаємо,
Найкращі бажання
в цей день посилаємо.
Низенько вклоняємось,
просимо в долі,
Щоб щастя послала
й здоров’я доволі.
Хай мир і достаток
живуть в твоїм домі,
Хай люди приходять
до тебе з добром,
А в день ювілею і рідні,
й знайомі
тебе привітають за щедрим столом.
Дружина Лідія, син Максим, дочка Марина

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:40, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Феєрія мандрів
09:10 Вікно в Америку
09:35, 19:30 Велика
політика
10:10 Мамина школа
10:30 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
13:15 Мотор
14:20 Гра долі
16:15 Фактор безпеки
17:30 Новини Київщини
18:10 Вікно в Європу
18:40 Київський час
20:30, 23:40 Хроніка тижня
21:00 Час: підсумки тижня
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою

08:10 М/ф
09:15 М/с «Годзілла»
10:00 Т/с «Пригоди
Мерліна»
13:00 Бійцівський
клуб
14:00 Ульотне відео
по-російськи
14:15 Х/ф
«Швидкість»
16:25 Х/ф «Зламана
стріла»
18:35 Т/с «Стріляючі
гори»
22:55 Х/ф «Морпіх»
00:45 Х/ф «Щасливе
число Слевіна»

06:00 Ранок на К1
07:30 М/ф
10:00 М/ф «Великий
фільм про П’ятачка»
11:45, 17:15 Добрий
вечір, тварини
12:35 Х/ф «Зіркова
хвороба»
14:00 Х/ф «Павутина
Шарлоти»
15:30 Х/ф «Крок
вперед»
18:15 Розсміши
коміка
20:00 Х/ф «Смокінг»
21:40 Т/с
«Надприродне»
23:50 Х/ф
«Провінціалка»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 Легенди
бандитського Києва
06:50 Х/ф «Очікування
полковника Шалигіна»
08:15 Т/с «Чокнута»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
13:00 Православні
святі
15:00 Т/с «Вчора
закінчилася війна»
19:00 Т/с «Сліпий «
22:40 Лохотрон
23:10 Х/ф «Кидали»
00:55 Х/ф «Казино
Джек»

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

На роботу потрібні:
робітник з комплексного прибирання — оклад
1 910 грн
слюсар-сантехнік — оклад 2 140 грн
столяр — оклад 1 938 грн
тесляр — оклад 2 000 грн
покрівельник — оклад 2 400 грн
За довідками звертатися у відділ кадрів за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 9а, тел:
54-8-85
Перетяжка меблів, заміна поролона, ремонт
каркасів, великий асортимент тканин, натуральна шкіра, замінники шкіри.
Тел: (044) 361-82-20, (095) 242-40-70

06:00 Єралаш
07:15 М/с «Лунтік»
07:40 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:40 М/с «Дашадослідниця»
10:05 М/с «Ліло і Стіч»
10:40 М/ф «Сміливий
великий панда»
12:35 Х/ф «Мій
єдиний»
14:45 Х/ф «Шопо-коп»
16:35 Х/ф «Будинок
великої матусі»
18:40 Дайош
молодьож
19:45 Шури-Мури
20:50 Т/с
«Вісімдесяті»
22:50 Х/ф «Навіть не
думай»

06:00 Руйнівники
міфів
08:00 Бої у повітрі
09:40 Мегазаводи
12:10 Мисливці на
акул
13:00 Африка
16:00 Цікаві секрети
19:00 Секретні історії
22:00 Україна: забута
історія
23:00 Сучасні дива
01:00 Сучасні пірати:
Сомалі

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

06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
08:20 Місцевий час
Вісті-Москва
09:00, 12:00 Вісті
09:10 Городок
Дайджест
09:45, 12:30 Х/ф
«Бабуся на сносях»
12:20 Місцевий час
14:15 Сміятися
дозволяється
16:10 Фактор А
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «Остання
жертва»
21:30 Недільний вечір
23:20 Х/ф «Хвіст
крутить собакою»
01:25 Дзеркала

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот. під
1 кім. Симоненко, 7. 4/5
садівництво. 12 800 грн./сотка.
панель, 35/18/7. 370 000 грн.
067-7600073
067-5899888
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. під забудову.
1 кім. Симоненко, 4. 1/4
16 000 грн./сотка. 098-6997477
панель, 35/18/6. 440 000 грн.
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під забудову.
098-1510830
28 000 грн./сотка. 067-5899888
1 кім. пр. Шевченко, 7. 1/9
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під садівницегла 38/20/8. 465 000 грн.
цтво. 16 000 грн./сотка. 098-1510830
094-9269888
Ділянку с. Нові Петрівці, (біля музею) 18 1 кім. Набережна, 2. 9/9 цегла
сот. 256 000 грн. за ділянку 094-9269888
37/20/7. 385 000 грн. 098Ділянку с. Нові Петрівці, 10 сот. 120 000
3086090
грн. за ділянку 098-3086090
2 кім. Дніпровська, 4. 2/5
Ділянку м. Вишгород, 9 сот. під забудову. цегла, 40/26/6. 440 000 грн.
480 000 грн. за ділянку 067-7600073
067-7600073
Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
2 кім. Мазепи, 3. 5/5 цегла,
250 000 грн. за ділянку 098-6997477
44/27/7. 440 000 грн.
Ділянку с. Новосілки, 12 сот. під забудову.
098-6997477
24 000 грн./сотка. 067-5899888
3 кім. Кургузова, 11-а. 4/9
Ділянку с. Новосілки, 1 га під садівництво. цегла, 70/41,5/9,5. 728 000
1 050 000 грн. за ділянку 098-1510830
грн. 067-5899888
Ділянку с. Жукін, с/т «Інтернаціоналіст». Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на
56 000 грн. за ділянку 094-9269888
6м.Висота 2,3м.Сухий, чис1 кім. пр.Шевченко, 2-д. 40/18/10. Ретий. 60 000 грн. 098-1510830
монт. Меблі. 520 000 грн. 067-7600073
Ділянку під гараж «Лісний».
1 кім. Київська, 18. 3/9 цегла, 40/20/9,5.
4,1 сотки. 32 000 грн.
435 000 грн. 098-6997477
094-9269888
м’який куточок
УАЗ Патріот 2005 р. в., пробіг 150 000 км.
Тел: (066) 916-27-28
Тел: 592-82-53 Леонід

ЗДАМ
Народна прикмета: якщо з похмілля зранку зубна
щітка не вміщується у роті, то вона від взуття...
***
Розмова двох майбутніх інженерів:
- Знаєш, як треба тримати молоток, щоб не вдарити по пальцях.
- Ну і як?
- Двома руками.
***
Оля зрозуміла, що дитинство скінчилось, коли
батьки вдома почали ховати від неї коньяк.
***
А я не злий... Я навіть бажаю своїм ворогам, щоб
у них по три машини біля воріт було: швидка, міліція і
пожежна.
***
«Тату, я заміж не вийду, - я з вами жити буду!» «Не смій погрожувати батьку!!!»
***
- Які Ваші улюблені міфічні персонажі?
- Сон, спокій, адекватність.

Складське приміщення. 215 кв. м.
Ремонт квартир, офісів під ключ
Рампа. Світло. 067-5899888
098-1510830
Продовольче виробництво.
Кондитерську та кулінарну дільницю.
Тел: 52-136
Тел: 52-136
Офісне приміщення. Тел: 52-136
Кондитерський цех. Тел: 52-136
Приміщення під оздоровчий
Приміщення під фітнес у Вишгороді.
центр. Тел: 52-136
Тел: 52-136
Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Ремонт/встановлення/перетяжка дверей,
безпіщанка, шпалери. Тел: (093) 451-63-04

Сантехнічні/зварювальні роботи,
електрика, лінолеум, вагонка,
ламінат. Тел: (067) 945-06-40

Виготовлення кухонь, збирання
меблів, навішування.
Тел: (098) 418-90-69

ОБМІНЯЮ
земельну ділянку на квартиру у м. Вишгороді.
Тел: (063) 316-31-04, (098) 103-67-78

КУПЛЮ
2 кім. квартиру по вул. Шолуденка, 6-в, 6-г. За готівку. Терміново. 067-7600073
1, 2, 3 кім. квартиру у господаря. 098-6997477

НАЙМУ
1, 2, 3 кімнатну квартиру у господаря. 067-7600073
1, 2, 3 кім. квартиру у господаря. 098-6997477

Вишгород
Знай наших!

Ми дізнались, що хокейна команда
«Вишгород»
достроково
посіла перше місце у своій групі і
приїхали на спортивний майданчик
«Каток «Оболонь» на чергове тренування.
ули приємно здивовані, коли
побачили майданчик — 28 х
56 із натуральним льодом,
поруч — теплі роздягальні і затишне
кафе.
Наші хлопці не відстають від міжнародних стандартів. Їх — 30, зодягнені
у яскраву сучасну хокейну біло-червоно-чорну форму, на ногах — фірмові
ковзани, у руках — дорогі пластикові
ключки, в амуніції — надійні щитки та
шоломи тощо.
А починалося все давно — із залитого катка просто неба позаду вишгородського стадіону. Пізніше поставили коробку з невеличким одвірком, де
можна було переодягнутися. То був
справжнісінький рай для любителів хокейних баталій. Хлопчаки катали шайбу
дерев’яними ключками, а дівчатка на
фігурних ковзанах тулилися по краю,
боялись бути збитими відчайдушними
гравцями.
Потім зими потеплішали, каток не

Б

заливали, коробку знищили. Завзяті їздили тренуватися до київського «Соколу», дехто — на республіканський стадіон. Більшість поскладали знаряддя і
чекали слушного часу. І він настав.
Хокейний рух почав відроджуватися, коли з ініціативи Андрія Пещерина
залили чималий квадрат перед мерією. Теперішня команда зібралася у
лютому 2010 року на місцевий турнір.
Згадали всіх, хто колись займався хокеєм у Вишгороді, зібрали їх. Приєдналися нові люди. Почали тренуватися, і
поступово сформувалася теперішня
команда. Наймолодшому гравцеві —
21 рік, а найстаршому — 56. До речі, всі
в один голос говорять, що хокей запобігає хворобам і загартовує організм.
Тренувати команду взявся Сергій
Рублівський — він закінчив хокейну
школу, грав у професійних клубах. Спочатку були товариські матчі, пізніше виступали у чемпіонаті аматорської ліги. І
така закономірність: з кожним сезоном
майстерність гравців зростає. Якщо
в сезоні 2011-12 року були у середині
турнірної таблиці, то нинішньої зими
лідирують у своїй групі, не програли
жодного матчу. Інтенсивні тренування
дають плоди.
Андрій Пещерин тримає команду,
сплачує за оренду льоду та ще й підтримує дитячу хокейну команду. Сергій Рублівській тренує молоду поросль.

Сьогодні — це рідкість, адже хокей —
дорогий вид спорту. Лише екіпіровка
коштує від 500 до 1000 умовних одиниць, оренда льоду теж дорога.
Зараз спортивні дитячі клуби просто жевріють, існують виключно за
рахунок батьків. А у нас у Вишгороді є
своя дитяча команда при спортивному
клубі «Молода країна».
Сергій Рублівський розповідає, що
у Вишгорода багата хокейна історія. У
1985 році хокейна команда «Комета»

Виграли вишгородці

Олександр ЧЕРКАЙ, тренер
У першому раунді обласних півфінальних змагань взяли участь вишгородські команди «Чайка»-ДЮСШ
(1998-1999 р. н.) та «Діназ» ДЮСШ
(1996-1997 р. н.).
о складу молодшої групи,
окрім наших спортсменів, увійшли футболісти Броварського вищого училища фізичної культури та
ДЮСШ м. Обухів. За регламентом команди грали між собою в одне коло.
Гра команд БВУФК Бровари та
«Чайка»-ДЮСШ Вишгород була непоступливою до середини першого тайму,
а потім броварчани несподівано припустилися помилки і забили м’яч у власні
ворота. Цей гол ніби став сигналом для
рішучого наступу вишгородців. Спочатку
Костянтин Дорош забив гол, подвоїв рахунок, а потім м’ячі влучили у ворота від
ударів Михайла Черниша, Артура Бородушка (2), Вадима Шарая, Ігора Лущена.
Броварські футболісти відквитали лише
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Традиції хокею — від «Золотої шайби»

Настя НЕПОКРИТОВА,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»,
Ольга ДУМАНСЬКА

ФУТБОЛіЯ

ФізкультУРА

один гол престижу. Тож — «нокаут» для
броварчан завершився рахунком 5:1.
Друга гра між командами Обухова та
Броварів вийшла дуже не поступливою,
не дивлячись на відчутну поразку броварських футболістів, результат зафіксований — 2:1 на користь БВУФК.
В останній грі між командами Вишгорода та Обухова спочатку вишгородці
пропустили м’яч у власні ворота, але Костянтин Дорош швидко забив гол у ворота
суперника, а невдовзі й Павло Римарєв —
другий гол.
У другому таймі Михайло Черниш «виконав соло» і забив переможний м’яч у ворота команди Обухова.
Вишгородці після першого раунду набрали 6 очок і посіли перше місце.
Броварчани з трьома очками — на другій сходинці. Обухівці — на третій. Другий
раунд відбудеться у неділю, 3 лютого у м.
Бровари.
У старшій віковій групі кожна команда
зазнала гіркоти поразки, і всі команди мають однаково — по 3 очки.

виграла чемпіонат України у турнірі
«Золота шайба», а у 1986 році вишгородці були третіми у Всесоюзних змаганнях цього турніру.
Сергій професійно тренує молодь.
Раз на тиждень — тільки вправи на прийом-передачу шайби, ще раз на тиждень — гра між собою і нарешті — матч
у турнірі аматорської ліги «Майстер», в
якій вишгородці достроково перемогли за шість турів до закінчення.
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Крути — у нашій пам’яті

Вишгород

Книжкова полиця

«Привіт із Гондурасу»
Марта КВІТКА
У цій книжці, яка щойно вийшла
з друку і ще пахне фарбою, зібрані
гумористичні віршовані та прозові
твори, усмішки,кумедні висловлювання під рубрикою «Слухаючи радіо» відомої вишгородської поетеси

Ольги Дяченко. Це її третя збірка.
Перша – «Зарубенська зоря» побачила світ 1999 року, друга – «Калинові острови» – 2012. І ось – третя,
але не остання, хоча і кажуть, що
«Бог любить трійцю». Бо творчого
доробку поетеси – на ціле зібрання
творів.

Д

Влас. інф.
У районному БК «Енергетик» вшанували 95-і роковини героїв Крут.
Із цікавою композицією, присвяченою цій даті, виступили голова РОВТ

«Просвіта» Олександр Дробаха, працівники районної бібліотеки Галина
Дмитренко і Юлія Брушневецька. Від
«Просвіти» вручено школам і бібліотеці
книжки, зокрема й останню книжку О.
Дробахи «Українські таємниці Франції».

У всіх свято, крім бабаків

Сьогодні — День бабака
Ви здивуєтеся, але зараз на це звертають
увагу навіть представники «Гідрометцентру»,
адже від прогнозу погоди залежить нормальний ритм життя міст та сіл.
тже, перші згадки про День бабака
датованы ще 1841-м роком. Для Канади
та США - це традиційне національне свято відзначається 2-го лютого, проте його популярність вже давно перейшла межі цих країн. «Все це
умовності», — скажуть скептики. Може бути. Однак
багаторічні спостереження і підштовхнули людей
до формування народних прикмет, по яких з максимальною точністю можна визначати час тих чи
інших подій. Навіть зараз офіційна гідрометеорологія не береться робити такі довготривалі прогнози, які демонструє розумний і надійний бабак.
За даними проекту DilovaMova.com, бабак, який
вилазить зі своєї нори у цей день, віщує весну.

О

День слави і печалі
Анатолій МИСЬКО, м. Вишгород
Початок у № 4’2013
Стиль автора збережено
(Продовження)
Відступаючий з-під Крут загін в
складі до 30 осіб потрапив на своєму шляху до села Літки (нині Броварського району), заночував там ,а на
ранок їх догнала банда Муравйова,
і у нерівному бою всі вони загинули.
Селяни насипали там могилу з козацьким хрестом і щорічно відзначають звитяги крутянців.
рутянський бій увійшов в нашу
історію, як зразок мучеництва і
героїзму. Та найбільше значення Крутів у тому, що вони почали скидати з народу залишки вікового рабства,
у які нас пеленають і тепер, після всіх
трагедій, що сталися на протязі віків в
малоуспішних та успішних зусиллях у
боротьбі за державність України.
Одночасно з цим Крути — це символ
нашої вічної непідготовленості, вічної
нашої самотності перед лицем фатальної небезпеки, не завжди тільки з нашої
вини.
У Крутах загинув цвіт української
шкільної молоді — кілька сот юнаків –
творців української національної ідеї.
Герої Крут своєю смертю врятували
честь держави і були її останнім засло-
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о видання «Привіту з Гондурасу» причетні три людини – депутат міської ради,
підприємець Валерій Виговський,голова
Асоціації роботодавців Вишгородщини Юрій Колодзян та видавець – приватний підприємець , журналіст Микола Сергійчук.
На презентації другої книжки у районній бібліотеці вони пообіцяли матеріально підтримати видання і слова свого дотримали.
А ми, читачі, маємо тепер чудову можливість
насолоджуватись мелодійною українською мовою
у творчій інтерпретації Ольги Андріївни, її чудовим
літературним стилем, дотепністю гумористичних
оповідань, які не можна читати без посмішки. Стільки позитивних емоцій від невеличкої книжки! Її презентація, як завжди, відбудеться згодом у районній
бібліотеці, про що газета повідомить заздалегідь.
Якщо ж вам захочеться познайомитися з книжкою, отримати від її читання насолоду, – завітайте
до редакції «Вишгорода».

Якщо день буде похмурий і бабак не зможе побачити свою тінь, але спокійно залишить насиджену нору, то висока ймовірність, що зима незабаром
закінчиться, а весна очікується рання. Якщо день
буде сонячний, і бабак, спостерігаючи свою тінь,
піде назад у нору, то зима швидше за все триватиме ще шість тижнів. Для чистоти проведеного
дослідження бажано не примушувати милого звірка до тих чи інших дій, а дати йому якомога більше
свободи.
Історія цього народного свята сягає своїм корінням ще часів Стародавнього Риму. До Америки
День бабака «привезли» переселенці з німецьких
земель у XVIII столітті. У традицію відзначати його
увійшли фестивалі, народні гуляння, ярмарки тощо.
Втім, день бабака — це просто ще один спосіб
підняти настрій під час лютневих морозів.
Отже, з Днем бабака!

Подзвін не замовкає…
ном. Ці юнаки боронили Київ — проти
наступу червоних частин.
Героїв Крут похоронили на державному рівні на Угорській горі (Аскольдова
могила) 19 березня 1918р. У педагогічному музеї виступав М.Грушевський.
Під час його промови чути було грюкання у стіну знадвору. Це саме здіймали
з будинку двоголового орла – герб колишньої «єдиної і неділимої Росії».
Коли в 1919 році в Київ повернулась
більшовицька влада, шалений червоний
терор не пощадив і мертвих — могилу
крутянських героїв було зрівняно з землею. А в 30-тих роках знищили і правічне
кладовище на Аскольдовій могилі. Місце поховання крутянців поглинув парк,
а їхній подвиг – морок забуття. Тепер,
поряд з каплицею на Аскольдовій могилі , могила героїв Крут усталена. А до
місця Крутянської трагедії щорічно прибувають десятки тисяч патріотів України, щоб віддати честь героям і самим
наснажитись до майбутньої боротьби.
Доля Муравйова М.А.: авантюрист,
лівий есер, підполковник. У 1917 році
в час бунту Керенського – Краснова,
— начальник оборони Петрограда.В
1918р. — головнокомандувач військами
Східного фронту. 10-11.07.1918р.підняв Симбірський бунт проти більшовиків. Убитий при арешті.
Рештки Муравйовської орди розгромив кошовий отаман Звенигородського
коша вільних козаків Семен Гризло.

29 січня це по суті своїй — День Захисника України. Те, що святкується тепер 23 лютого, по-перше, немає ніякого
відношення до України, а, по-друге, як
може з величезною помпою відзначатись втеча з полів бойовищ Дибенка
з матросами, яких ледве зупинили у
Самарі?! А інші дибенківці пішки тікали
непролазними сніговими заметами до
Гатчини. Цей історичний епізод-про-

вал у свій час нещадно покритикував
В.І.Ленін.
Бій під Крутами — це перша офірна
акція у боротьбі за звільнення України
від вікового імперського поневолення.
Бій стався через кілька днів після проголошення повної незалежності і суверенності України. Ось цей день і мусить
бути Днем Захисника Вітчизни — України.

Молодіжний квартал

Вишгород
Різдвяний вертеп
у храмі св. Володимира
УПЦКП
Олена РОГОВЕНКО
ФОТО – Сергій КЛИМЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Позашкілля
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор
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Мама Катерина Василівна — частий гість гуртка. Її
вабить атмосфера творчого пошуку «Золотих ручок», де
освоюють нові техніки, навчаються, фантазують. Тут її
розуміють. Тому свої поробки приносить сюди. Наприклад, новорічні свята надихнули на такі композиції, якими милувалися і діти, і батьки (на знімку ліворуч).
Настуня Ліпенко звідусіль оточена красою так, що не
може не створювати її сама. А ще на відмінно навчається у 2-А класі гімназії «Інтелект».
Нехай все у неї виходить і надалі, й попереду хай
буде багато перемог!

Ж

Влучити у ворота вдалось не всім
Олег ПАНЧЕНКО
У спортзалі Будинку культури «Енергетик» відбувся перший дитячо-юнацький турнір з футболу
серед дітей 2005-2006 р.н. на «Кубок МФК Вишгорода»
загалі такі змагання проводилися не вперше,
але серед дітей 2001, 2002, 2003 та 2004 р.н.
І тепер довелось позмагатися за головний
кубок наймолодшим футболістам — 2005 та 2006 р.н.
Зібралось шість команд, які розділилися на дві групи — по три команди у кожній. В групі «А» боролися
за вихід до фіналу ФК «Чайка», ФК «Межигір’я» (Н. Петрівці) та МФК «Вишгород» (2005 р.н.) В групі «Б» —
команди ФК «Троєщина» (Київ), МФК «Вишгород»
(2006 р.н.), ФК «Оболонь» (Київ). Всі учасники змагань
народились у 2005 р. крім наймолодшої команди МФК
«Вишгород» (2006 р.). Боротьба у групах була дуже напруженою, гравці у кожному епізоді матчу не давали
суперникам змоги вразити ворота. Але це не вдалося зробити футболістам МФК «Вишгород» 2005-2006
року, які у своїх групах посіли останні місця. Більш
вдало виступили команди ФК «Чайка» та ФК «Троєщина», які посіли другі місця та мали змогу поборотися за третє місце турніру. І більш досвідчені гравці
з футбольного клубу «Троєщина» зуміли стати призерами, обігравши вишгородську команду з рахунком
5:2. До фінальної зустрічі вийшли однолітки з команд
ФК «Оболонь» та ФК «Межигір’я». Гра була захоплюючою та безкомпромісною. Нападник киян на останніх
секундах зустрічі влучним ударом вивів свою команду
вперед. Суддівський свисток зафіксував рахунок 3:2
на користь футбольного клубу «Оболонь».
На урочистому закритті турніру всі команди отри-
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мали солодкі призи та дипломи, а найкращі гравці у
кожній команді — цінні подарунки та грамоти: МФК
«Вишгород» 2006 р.н. — Антон Сергієв, МФК «Вишгород» 2005 р.н. — Валерій Гончарук. ФК «Чайка»
— Артем Лацький. ФК «Троєщина» — Олег Білько.
ФК «Межигір’я» — Сергій Анкудінов. ФК «Оболонь»
— Елмар Исмаілов. Загалом Перший дитячо-юнацький турнір серед дітей 2005-2006 р.н. на «Кубок МФК
«Вишгород» пройшов у дуже привітній та дружній атмосфері — батьки та вболівальники гаряче підтримували юних футболістів, а команди продемонстрували
захоплюючу та цікаву гру.

Пряме попадання

Щасливий кошик
Олег КОВТУН,
президент «ФБВР»
Триває Чемпіонат Київської області з баскетболу.
Наша команда БК
«Вишгород» зустрічалася у районній
ДЮСШ з баскетбольним
клубом
«Обухів» і перемогла з рахунком
103:75. Склад нашої
команди: О. Овчаренко, О. Грачов,
В. Радзівелюк, О. Петров, В. Білявський, В. Кобзистий, Н. Білоус, К. Заводовський. Зустріч на виїзді з
командою БК «Українка» принесла нам чергову перемогу 91:74. У цей же час розпочався чемпіонат Вишгородського району з баскетболу на кубок Федерації
баскетболу Вишгородського району (ФБВР), в якому
взяли участь 6 команд (Димер, Демидов, Катюжанка, Лебедівка, Нижча Дубечня, Вишгород). Перед
початком ігор від Федерації району О. Ковтун вручив
капітанам команд баскетбольну форму і побажав їм
перемоги у цьому турнірі. Результати першого кола:
Катюжанка — Димер (29:49), Н. Дубечня — Лебедівка (28:19), Вишгород — Демидов (41:17).
Дякуємо за допомогу у проведенні турніру районній раді, особисто голові — Олександру Носалю, спортвідділу Вишгородської РДА та директору
ДЮСШ Миколі Королю.

Риба та вітаміни
для гарного обличчя

Люстерко

Холодна зимова погода,
недостатність сонячного світла і зневоднення від центрального опалення можуть зіграти
злий жарт зі шкірою. Однак
експерти в галузі дієтології запевняють, що гарне обличчя —
не результат якості і дорожнечі
крему для догляду, а свідчення того, що люди їдять. Якщо
обирати правильні продукти,
то вже через три тижні результати будуть помітні.

2013 року

Ялинка з гудзиків — найкраща

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
«Новорічний подарунок», який проводився еколого-натуралістичним відділом комунального закладу Київської обласної ради та Центром творчості
дітей та юнацтва Київщини (м.Біла Церква), восьмирічна Настя Ліпенко — вихованка гуртка «Золоті
ручки» — посіла I місце у номінації «Новорічна картина чи колаж».
урі конкурсу, без сумніву, було одностайне у
виборі найкращої роботи. Вона вирізнялась
не лише розміром, а й оригінальністю задуму. Бо яких тільки не вигадують нині новорічних ялинок,
аби зберегти в природі живі! За основу ж своєї ялинки
Настуня взяла… гудзики. І хоча кожен з них сам по собі
вже прикраса, святкове деревце вона вбрала іграшками-ягідками, під ним розмістила яскраві подарункові
коробочки, а поруч — в’язані шкарпеточки — також для
новорічних подарунків (на знімку).
Керівник гуртка Олена Ростиславівна Кольвах задоволена своєю вихованкою.
— З перших днів в гуртку (Настя займається з нинішнього навчального року) вона проявила себе як творча,
здібна дитина. Було видно, що з дівчинкою займаються
вдома, — розповідає Олена Ростиславівна. — Я переконана, що будь-яку дитину виховує родина. І дійсно,
виявилось, мама Настуні разом з донькою давно створюють власноруч цікаві речі.

Запитали в Бога діти: «Як нам, Боже, в світі жити?»
Їх Господь благословляє,
Жити в мирі научає,
Віру в серці зберігати,
Світ любов’ю зігрівати,
Руку ближньому подати,
Маму й тата шанувати.
Діти, втішені, співають,
Бога щиро прославляють,
І на Господа надію
На спасіння покладають.

2 лютого
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тже, щоб уникнути сухості шкіри, почервонінь і екземи, потрібно вживати
більше жирної риби. Це зберігає вологу у шкірі.
Щоб шкіра не була тьмяною і втомленою, не
забувайте про вітамін Е. Віддавайте перевагу
жовтим та помаранчевим фруктам та овочам,
таким, як морква, манго, перець (помаранчевий і жовтий). В них містяться каротиноїди,
антиоксиданти, які організм перетворює на вітамін E, що живить шкіру. Корисні і такі продукти, як чорниця, ожина, чорний виноград і навіть
келих червоного вина. А авокадо і ківі і зовсім

здатні на чудеса.
Щоб зробити обличчя менш блідим і вразливим, потрібно їсти горіхи, бажано бразильські.
Вони багаті на селен, який покращує пружність
шкіри. Досить 1-2 горіхи на день. Селен можна отримати з індички, пісної яловичини, курки
або яєць. Щоб шкіра не тріскалася, необхідні вітаміни групи В. Вони містяться у коричневому
рисі, темно-зелених овочах, особливо у брокколі і капусті. Прищики і запалення з›являються
тому, що взимку люди їдять більше солодкого.
А цукор стимулює роботу сальних залоз. Отже,
варто отримувати цукор з фруктів.
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Столиця – поруч
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Вишгород

Кицьчині іменини або шанс знайти друга

Марта Квітка
ФОТО — автор

Минулих вихідних у Київському міському Палаці піонерів та юнацтва по вулиці Січневого Повстання,13, працювала Міжнародна кошача виставка — ХУ1 Відкритий Чемпіонат України. Його
організувала Міжнародна Асоціація любителів
кішок – MALK RUI, зацікавлена у розповсюдженні
кращих традицій і напрацювань світової фелінології.
а чотирьох рингах експерти оцінювали якості
кращих представників 300 порід, розповсюджених в Україні, – Перської, Екзотичної,
Бенгальської, Британської короткошерстої, Російської
Блакитної, Сіамської, Мейн-Кунів та Українських Левкоїв, Канадських та Донських Сфінксів – всіх не перелічиш. Власники ніжно обіймали своїх вихованців, вага
деяких Мейн- Кунів перевищувала десять кілограмів.
За розмірами вони були схожі на господарку наших лісів – рись , хіба що відрізнялися кольором шубки.
Люди поспішали
на виставку здебільшого
сім’ями безперервним потоком – благо, що вихідні і не було хурделиці та морозу. Дехто, щоб просто
подивитись, погладити красуню чи красеня, а дехто – й придбати. Щоправда, ціни на кошенятко рідких порід приголомшували – 1000 євро. Але можна
було поторгуватися і понести додому вже не просто екземпляр з виставки, а люблячого друга з відповідними документами, родоводом і щепленнями.
Адже найпопулярнішими в Україні домашніми тваринами є кішки – вони живуть у 30% сімей і саме їм влаштували свято у ці два вихідні. Святом були ці дні і для
киян, які вже звикли до щорічних виставок, де можна
поспілкуватися з любителями та професіоналами,
отримати корисну пораду ветеринара, придбати зооветтовари відомих брендів.
У прес - центрі виставки кореспондента «Вишгорода» зустріли привітно, надали прес-реліз і каталог з
усіма представленими породами – журналістів на виставці шанують, дозволяють фотографувати, але без
спалаху, бо миттєве підсвічування кадру шкодить кішкам – очі у них червоніють і сльозяться, настрій пригнічується. А кішка на виставці повинна були королевою.
Вони і були королевами - пухнасті і голі, безвухі і з
великими вухами, що стирчать у різні боки, беззахисні
і ніжні, агресивні і спокійні – кожна із своїм характером. Але відвідувачі віддавали перевагу ласкавим та
ніжним, просили власників передати кішку на руки,
щоб подивитися на неї зблизька і відчути , чи до впо-
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Дім. Сад. Город.
Валентина Лосєва,
консультант Вишгородського клубу органічного
землеробства
Ефективні мікроорганізми не тільки покращують структуру землі та підвищують урожайність
сільськогосподарських культур. У невеличкій Кенії, в Найробі, діє програма оздоровлення оточуючого середовища з допомогою ЕМ-технологій
— спеціальний овочевий сік та ЕМ-модифікована
сіль попереджають симптоми проявів СНІДу.
Біларусі нейтралізують іонне випромінення
грунту після Чорнобильської аварії, щоб радіоактивні частки і важкі метали вилучити з біологічних систем рослин, тварин і людей.
Міністерство сільського господарства Австрії

У

У гармонії з природою

доби їй майбутній господар.
Кішки у вольерах охоче позували, гралися або
просто ні на кого не звертали увагу. На те вони і кішки
– незалежні і горді. Може, саме за це ми їх і любимо?
Пошкодувала, що не запросила на виставку сусідку – Галину Ковальчук, пристрасну любительку друзів
наших менших, яка кожного місяця витрачає частку
своєї невеличкої пенсії на корм безпритульним кішкам
та собакам. Годує їх біля будинку і на дачі у Хотянівці,
куди двічі на тиждень їздить спеціально із власно звареною для них кашею.
Але якби сказала їй про вартість вхідного квитка,
навряд чи вона погодилась – 25 грн для пенсіонерів і
дітей, для всіх інших – 50. За 25 грн вона годує котів та
собак два тижні.
Ті, що на виставці, — вгодовані і гарні – для них
власники не шкодують грошей. А ті, що на вулиці,- голодні і обідрані, мусять боротися за виживання. І виживають завдяки таким, як Галина. Але вони безпородні, і доля їх непередбачувана.
Із сумними думками залишала виставку — з подіумом для найкращих представників кошачого світу, за
кошенятко яких правлять не рідні гривні, а тисячі євро.

Ем-технологія у світі
схвалило ЕМ-технологію як засіб боротьби із захворюваннями бджіл. У Німеччині використовується насадка з чіпами із ЕМ-кераміки для кращого згоряння
автомобільного пального.
В США японські мікропомічники «доглядають»
поля для гольфа, підтримують на них ідеальну екологічну обстановку. В американському штаті Джеферсон
сім років працюють споруди з очищення стоків з використанням «Кюсей ЕМ-1», оздоровлюючи річку Місурі,
що протікає через всю країну.
Приклад взяли з Японії. Вона — лідер із застосування біотехнологій в очищенні озер, річок, морських
узбережій. У місті Осака, наприклад, в річку Додомборі вилили близько 4000 тонн препарата, для очищення
дня скинули 200 тисяч штук ЕМ-колобків — глиняних
шариків з мікроорганізмами. Створено асоціацію із
десятків муніципалітетів для очищенні
внутрішнього Японського моря.
Мільйони родин з допомогою спеціальних контейнерів перетворюють
кухонні відходи в добрива, що у багато
разів ефективніші за перегній. В багатьох містах острова Хоккайдо тротуари з
ЕМ-керамічної плитки — сніг на них без
будь-якого зовнішнього втручання тане.
З допомогою мікроорганізмів можна
очищати водойми від нафти. Після аварії
російського танкера «Знахідка» японцям
знадобився всього рік, аби відновити колишню екологічну рівновагу.
Успіхи японців засновані на ЕМфілософії і ЕМ-етиці. Білизну вони перуть ЕМ-порошками і ЕМ-милом, горілку
очищають ЕМ-фільтрами, в бензобаки
кидають таблетки з ЕМ-кераміки, чис-

тять сантехніку, миють стіни і тротуари ЕМ-засобами,
сплять на простирадлах ЕМ-баланс. Вони вважають,
що така білизна та одяг усувають конфліктність у колективі. Напувають ЕМ-препаратами землю під фундамент будинку, додають ЕМ-порошок у фарбу і бетон
— люди у такому житлі почувають себе чудово.
Якщо кожний десятий садівник почне застосовувати ЕМ-технологію з допомогою ЕМ-контейнерів, то
це додатково дасть близько мільйона тонн добрив, що
ефективніші за гній у п’ять разів.
Північна Корея прийняла державну програму із застосування ЕМ-технології в сільському господарстві і
врятувала своє населення від голоду.
Ще вісім років тому сморід від звалища в Каїрі,
куди щодня вивозилось 60 тонн сміття, відчувався
на відстані 50 км. Після обробки ЕМ-1 запахи щезли,
звалище перетворилось у виробництво високоякісних
добрив.
Наші міста оточені смердючими териконами із
сміття, які отруюють повітря і грунтові води, стають
джерелом розповсюдження всіляких інфекцій.
ЕМ-технології можуть все — позбавляють пилу та
домашніх кліщів, поновлюють хутряні та замшеві вироби, килими та гардини — досить їх лише обприскати
розчином ЕМочок.
Навіть залізні предмети, оброблені ефективними
мікроорганізмами, не іржавіють.
Можна також позбавлятись плям на шкірі, грибка
на ногах. В Японії навіть випускають спеціальні ЕМшкарпетки — вони мають бактерицидні властивості.
ЕМ-технології — унікальні препарати, які оздоровлюють і гармонізують довкілля людини, її побут та виробничу діяльність.
Ці препарати є у Вишгородському клубі органічного землеробства.

Подорожуємо
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Місто-курорт Судак та Новий Світ
Настя ВІНІЧЕНКО, гурток
журналістики ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор,
спеціально для «Вишгорода»

Влітку я відпочивала у чудовому місті-курорті. Судак відомий Генуезькою фортецею, якій багато
століть. Щороку в серпні там проводяться лицарські поєдинки на
мечах. Також там можна випустити
декілька стріл зі справжнього лука,
сфотографуватися в королівському
одязі.
цього року в міста свято! Йому
виповнюється 1800!
Поруч із Судаком є селище
Новий Світ. Тут колись жив князь Голі-
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цин. Будинок, у якому він мешкав, зберігся до сьогодні, як і стежка, якою він
ходив. Її так і називають – Голіцинська.
У 1927 році, коли стався наймасштабніший в історії Криму землетрус,
стежка князя Голіцина була втрачена.
Але згодом її вдалося знайти.
Вона пролягає через мис Капчик
(його ще називають Сплячий Дракон),
два гроти, Шаляпіна та Протяжний
(рос. — Сквозной).
На цьому шляху є три бухти: Зелена, Синя та Блакитна (або Піратська). У
Зеленій та Синій можна купатися, а до
Блакитної, на мій погляд, наймальовничішої, дістатися можна лише з моря,
адже після землетрусу дорогу туди загородили величезні брили. У цих уні-
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Відома і невідома Україна
Людмила ПЛАЩЄВСЬКА,
ветеран праці
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Яка чудова наша країна! Скільки
місць для відпочинку не олігархів,
а звичайних представників середнього класу, пенсіонерів. Хоча б Західний Крим. Дістатися туди дуже
просто, витрати — мінімальні: плацкартний квиток до Євпаторії, а потім
автобусом або маршруткою до села
Міжводне.
ам — чимало баз відпочинку
різного рівня, приватний сектор — від 50 до 70 гривень на
добу з людини. Є базар, магазини, сувенірні кіоски. Але найбільша визначна
пам’ятка — лікувальні грязі природного
походження і поруч лиман з дуже солоною водою. Ті, хто побував тут раніше і
знає про їх цілющі властивості, приїздить сюди кожного літа.

Т

2

кальних місцях знімали такі відомі кінофільми, як «Людина-амфібія», «Пірати
ХХ сторіччя» та інші.
У часи Голіцина до Протяжного гроту завозили вина, запрошували музикантів. Стіни прикрашали розкішними
тканинами та вишуканими кованими
канделябрами. Гості припливали туди
задля того, щоб послухати талановитих
скрипалів. Нині там проводяться екскурсії.
Варто згадати про грот, названий
іменем великого Шаляпіна. Він давав
концерти у винному гроті Голіцина, з
яким товаришував. Там чудова акустика (я її випробувала) і до цього часу збе-

реглися вбудовані в скелю відділи для
бочок з винами.
Вина та шампанське... Ось чим
славляться приморські міста України.
Та найвідоміші вина, звісно, у Криму.
Які там виноградники! Їх облюбував
сам Жерар Депардьє, купивши частину
тих, що ростуть у Сонячній Долині. Щоправда, він завіз сюди й нові сорти.
Крим — це просто рай...
Ось вона, Генуезька фортеця
(фрагмент) — ФОТО 1.
Синя бухта... А в ній відпочиває
Сплячий Дракон (мис Капчик) —
ФОТО 2.

Оксамитові береги
Море — у 15 хвилинах ходу від будьякого кута селища. За піщаним пляжем
— скелі надзвичайної геометричної побудови і краси. Увечері відпочиваючі
прогулюються набережною. Тут цікаво
і дітям, і дорослим. Можна посидіти за
столиком з друзями, замовити пиво і
татарські страви. Для дітей теж чимало
розваг.
У дні перебування в Західному Криму
не обійтись без відвідування Чорноморського, де знаходиться унікальна церква святої Єлизавети. Але найцікавіше
— поїздка до півострова Тарханкут, що
в перекладе з татарської означає «вогонь». Це — прямовисні скелі заввишки
40 метрів. Насолодитись їх видовищем
можна з моря — до ваших послуг невеличкий катер, який пропливає ще й через наскрізний тунель Малого Атлежа, а
через арку Великого Атлежа бачиш довгу скелю, що заходить далеко в море і
нагадує крокодила.
Можна поїхати у Портове — на південніший морський пляж Криму. Мілководна бухта захищена ланцюжком
лебединих островів — тут знаходиться
орнітологічний філіал Кримського заповідника. Ще одне цікаве місце — курган
Беляуська могила — античне городище

Беляус у районі села Знаменське. Засновано e VI ст. до н. е.
Можна пройтись старовинними вулицями, оглянути залишки кріпосних
стін, будинків, водопроводу, лазні. Головна споруда городища — оборонна
вежа-маяк.
Тут не дозволяється будівництво,
тому море — первозданне: чистісінька
вода і білосніжний пісок. Поруч — Національний космічний центр України.
Гордість центру — унікальний радіоастрономічний телескоп РТ-70, який за
своїми параметрами зданий працювати
у різних діапазонах хвиль і вважається
одним із кращих у світі.
Неподалік, у селі Попівка, щороку у
липні-серпні відбувається популярний
молодіжний фестиваль електронної музики «КаZан-тип» — тут збираються музиканти з усього СНГ.
І все ж найдивовижніше — скелі Тарханкуту — улюблене місце дайверів, які
створили тут підводний музей непотрібних скульптур. Їх звозять сюди з колишнього СРСР і встановлюють на дні.
Коли морські хвилі відкочуються від берега, погруддя вождів наче випливають
з води в усій своїй красі.
Західний Крим — неповторний. Від-
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1
відайте його влітку — не пошкодуєте.
Скільки часу залишилось: за зимою —
весна, а потім — літо. Мені вже за сімдесят, а я щоліта відкриваю все нові й нові
сторінки в історії України, захоплююсь її
красою і неповторністю.
НА ФОТО:
1 — Арка Великого Атлеша
2 — Маяк на мисі Тарханкут
3 — Скеля Крокодил
4 — Підводний музей
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До 40-річчя Вишгородського району

«Книжка про Бірки — мій плач і біль»
Валентина ОСИПОВА,
с. Демидів
Півстолітній відрізок часу у земному вимірі з
точки зору вічності — це єдина мить. А коли мова
йде про 50-річчя окремої людини — це досить
вагома частка життя, оскільки кожен індивідум
встигає досягти повного фізичного і розумового
розвитку.
инає 55 років з того часу, як у 1958-му
мешканці села Бірки, яке на той перебувало у підпорядкуванні Демидівської сільської ради Димерського району, почали розбирати
свої хати, перевозити їх до сусіднього Демидова й
будувати там нове житло.
Мені тоді було 13 років. Це вже досить свідомий
вік. Добре пам’ятаю весняну днину, загальні збори
жителів на майданчику перед сільським клубом, бо
приміщення якого було хоч і нове та вмістити всіх
людей села не могло.
Бачу й зараз стривожені лиця людей, що слухали уповноважених із районного комітету партії. Вони
повідомили, що за постановою ЦК КПРС будуватиметься ще одна ГЕС на Дніпрі, і земля, на якій знаходяться Бірки, буде під водою. Згадую, як плакала
моя 72-х річна бабуся. Хатину, в якій вона жила з дочкою Уляною — моєю мамою, бабуся, Сивашенко
Федора Дмитрівна, будувала сама у 1944-1948 роках. Заплатила за неї дорогу ціну — наймолодший із
5 дітей — син Іван надірвався у 15-річному віці. Сльозами омили це горе у кожній хаті нашого села.
Коли нарешті я почала писати родовід своїх
предків Сивашенків-Пономаренків, працюючи у дер-
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Закоханим — на замітку

Увімкни уяву
Як організувати романтичний квест для коханої
(коханого) на День Валентина, день народження…
Правила
Квест — це пригодницька гра, що вимагає від учасника рішення різноманітних завдань.
Романтичний квест — особливий спосіб довести близькій людині, що ви її по-справжньому цінуєте.
Це — ідеальний подарунок на День закоханих, 8 Березня, день народження тощо. Він приносить радість
та задоволення не тільки через захоплення пошуком
ключів, неначе ви шукаєте скарб, але і від очікування
того, що чекає на вас насамкінець.
Як організувати романтичний квест для коханої (коханого)? Правила квесту прості та дають волю
вашій творчій уяві та фантазії. Головне все підготувати
заздалегідь. Ваш партнер повинен знайти підказки, за
що на нього очікують маленькі призи. А у кінці — великий приз!
Один з можливих варіантів.
1. Зранку прокидаєтесь, коли вона ще спить, цілуєте в щічку, намагаєтесь не розбудити завчасно. Адже
вам потрібно виграти 1-2 години.
2. Ставите поруч з ліжком придбаний заздалегідь
букет (мімоза, проліски чи крокуси) і прив›язуєте до
нього повітряну кульку. У цій кульці записка з першим
завданням: «Знайди перший подарунок там, де сплять
мої солодкі сни про тебе». Кохана повинна здогадатися, що це подушка, а під нею — листівка з віршем
і наступним завданням: «Ключ від мого серця у тебе
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
02.02.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

жавних архівах, зрозуміла, що маю нагальну потребу
написати про долю не тільки свого роду, а й рідного
села і його людей.
Дворічна праця над книжкою про Бірки — це мій
плач і біль, це зустрічі й бесіди з сотнями людей, коріння яких заглиблене в історію цього села, це неочікувані відкриття, які часом звалювались на мою голову, як грім з ясного неба.
Книжка «І болем в серці спогад озоветься» — моя
мрія розповісти світові про простих, але духовно
чистих і прекрасних людей — УКРАЇНЦІВ!
Щиро вдячна своїм односельцям, які впускали
мене не тільки у свої оселі, а й у душі, ділилися потаємним, і здавалось би забутим, — Григорію Федоровичу Биховченку (помер у вересні 2012 р. на 94 році
життя), Єфросинії Олексіївні Савенок (померла у січні 2013 року у 93 роки) і нині живим — Галині Олександрівні Сапон (87 років), Галині Прокопівні Костюченко (85 років); Наталії Юхимівні Сапон ( 85 років),
Василю Кузьмичу Богдану (83 роки) , Петру Парментовичу Сивашенку (80 років), Дмитру Даниловичу
Костюченку (76 років), Галині Харитонівні Горголь
(75 років), Ользі Тимофіївні Погорілій (73 роки), Раїсі Панасівні Зінкевич, Тетяні Петрівні Дзюбі, Парасці
Іванівні Солошенко, Надії Левківні Костюченко. Особливу подяку висловлюю Демидівському сільському
голові Василю Олексійовичу Дідку, завдяки, якому,
його фінансовій підтримці ця книга побачила світ,
вчительці Демидівської спеціалізованої школи Любові Василівні Давидок; історику, краєзнавцю, досліднику історії села Козаровичі — Валентину Миколайовичу Тимошенку за інтелектуальну та духовну
підтримку у моїй роботі.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

вже є, знайди ключ від мого тайника. Шукай там, куди
приносять листи». (підказую — це поштова скринька).
Як варіант — залиште слід з пелюсток троянд, що веде
до схованки.
3. У поштову скриньку (чи в інше місце) покладіть
плеєр з гарною музикою і ключ від комірки у найближчому супермаркеті, в яку ви вчора поклали записку з
наступним завданням і букетом тюльпанів. Постарайтеся, щоб було зрозуміло, який це супермаркет або
натякніть на назву.
4. Далі зашифруйте назву ресторану або кафе, де
є смачні тіррамісу та ароматна кава. Ваше завдання —
домовитися з офіціантом цього кафе, щоб, як тільки
туди зайде ваша кохана (покажіть заздалегідь офіціантові фото), він її підвів до кращого столику (який ви вибрали завчасно), швиденько подав меню, обов›язково
посміхнувся.
5. Було б чудово, якби ви змогли організувати
«живу» музику, наприклад, скрипаля, який зіграє щось
романтичне, а після залишить ноти. На нотах ви зашифруєте наступний пункт пригод — це може бути каток, де ви чекатиме кохану. Насправді, до катку можна приєднати ще чимало цікавого — все залежить від
вашої фантазії та сміливості, наприклад, кіно, театр,
басейн, урок танців, політ на повітряній кулі, кінну прогулянку і таке інше.
6. Все це треба загадувати у нескладній смішний
формі та залишати підказки. Краще програму зробіть
не з того, що вам подобається, а з того, що подоба-

P.S.
Рано
чи пізно,
так
чи інакше,
кожен
знайде
своє щастя

ється коханій. Здивуйте її і самі отримаєте неймовірні
відчуття.
7. А головне — не затягуйте зустріч, яка обов’язково
повинна бути романтичною!!!
8. Головним призом може бути відпочинок у готелі,
приголомшлива вечеря на двох, освідчення, приємний подарунок.
P.S. Сценарій квеста може бути іншим, в залежності від обставин, можливостей та вподобань партнера, та головне — будьте щирими у своїх почуттях.
Кохайте та будьте коханими!
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