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Читай і пиши про СВОЄ місто

Виходить з 4 листопада 1995 року
Не забудьте про субсидії!
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ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»
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Спонсори Вишгородської Масляної:
Вишгородська міськрада, ТОВ «Беназір» і ГТК «Више Град»
(ФОП Микола Коваль), Асоціація роботодавців Вишгородщини
(голова Юрій Колодзян), Спілка підприємців Вишгородщини (голова Олександр Семенов), Всеукраїнське громадське об’єднання
«Молода країна» (голова Андрій Пещерін), ТОВ «ВишГора» (ФОП
Олександр Демерташ), а також: кафе «Віта» (директор — ФОП
Наталя Семенова), магазини «Капітошка» (ФОП Олена Суприк),
У кожного народу є поети, імена
яких оповиті невмирущою любов’ю і
славою. В Україні – це Тарас Шевченко, який приніс із собою в українську
літературу неповторні образи, картини
й барви. Великого Кобзаря називають
народним пророком, не одне покоління
українців формувало свій світогляд на
його творах.
9 березня 1814 року – вікопомний
день, який внесено до світового календаря знаменних і пам’ятних дат людства. Цього дня 197 років тому Україна
подарувала світові генія, поета, пророка Тараса Григоровича Шевченка,
завдяки якому скарби української душі
влилися в загальний потік світової культури. Саме з цієї нагоди весняного сонячного ранку зібрались вишгородці у
БК «Енергетик».
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО автора

Організувало захід Вишгородське районне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

(на чолі з Олександром Дробахою). Слова
пошани висловили Поету і Пророку представники міської та районної рад, зокрема заступник голови райдержадміністрації
В’ячеслав Савенок, голова районної ради
Олександр Носаль та заступник міського
голови Андрій Пещерін. (НА ФОТО
)
В акапельному виконанні хору «Ветеран» (керівник Ганна Покровська) розлились Шевченківські думи, проникаючи у
найсокровенніші куточки душ присутніх.
Не обійшлось і без традиційного покладання квітів до постаменту Кобзарю.
У світі нараховується близько 1100
пам’ятників Тарасові Шевченку майже на
усіх континентах світу, окрім Африки, у 47
країнах світу. Загалом це найбільша кількість монументів, встановлених одній особі.
Олександр Дробаха: «Кожен із нас
прагне реалізуватись, але не кожен має
можливість це зробити. І саме цим болем
жив і творив Тарас Шевченко, ним просякнуті майже всі його поезії. Це людинафеномен, яка народжується раз на тисячу
років. Він духовний батько сучасного українського народу, людина, яка присвятила
своє життя збереженню і поширенню само-
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«Подарунки» (ФОП Олена Майбоженко і Григорій Струк), «Світ
меблів» (ФОП Віталій Палій), ФОП Анатолій Шока, депутат міськради, приватне акціонерне товариство «БРВ «Київ» (директор Роман Лялька), ТК «Нагорний» (ФОП Юрій Таранов)...
Чимало підприємців фінансували Масляну як учасники громадських організацій і, крім того, ще й особисто, як фізичні особи-підприємці. Це їх стараннями були і безкоштовні наїдки та напої, а також веселі пам’ятні призи.
Читайте на стор. 3
бутньої народної мудрості».
В’ячеслав Савенок: «Тарас Шевченко – це приклад для наслідування, патріот
своєї країни, взірець для минулих, нинішніх

ним є те, що він народився на початку весни, як символ народження чогось нового,
справжнього, чистого і вічного. Слава українському народу!»

Із покоління в покоління
і майбутніх поколінь. Пам’ять про видатного генія житиме вічно».
Олександр Носаль: «Сьогодні великий
день не тільки для українського народу, а
й для людства загалом. Майже двісті років тому простий хлопчик, кріпак піднявся
генієм, соколиним злетом кинувши виклик
тогочасному суспільству. Я впевнений, що
слова Шевченка про те, що …і на оновленій
землі врага не буде, супостата, а буде син
і буде мати, і будуть люди на землі — …це
пророчі слова. Єдине, що треба,– діяти по
совісті, і тоді велике і світле майбутнє нам
гарантоване!»
Андрій Пещерін: «Ми згадуємо Тараса Шевченка кожного дня: співаємо його
думи, читаємо поезію, вивчаємо історію
українського народу за його художніми
творами. Це наша душа. І дуже символіч-
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Сигнали служби 101

Лютий не зупинив
червоного півника
Тільки у лютому 2011 року
на Вишгородщині через три
пожежі згоріло майна майже
на 150 тис. грн.
Валерій УЧЕНЬ,
старший інспектор відділу ДПН
Вишгородського РУ, капітан
служби цивільного захисту

Так, 2 лютого в м. Вишгороді
(просп. І. Мазепи) зайнялося у
кіоску з ремонту взуття. Вогнем
знищено повністю споруду площею 12 кв. м. Ймовірна причина
— підпал.
15 лютого у с. Володимирівка
(вул. Лісна) у господарчій будівлі згорів автомобіль ВАЗ-2108
1992 р. через коротке замикання
в електромережі.
21 лютого у с. Ясногородка
(с/т «Янтарний») вогонь знищив
покрівлю та перекриття дачного
будинку, пошкодив облицювання стін. Підпалила будинок стороння особа.

Календар

Цей день в історії
12 березня – День землевпорядника України
1917 — Лютнева революція в
Російській імперії (23 лютого за
старим стилем)
Іменини: Макар, Юліан, Яків
13 березня – Міжнародний
день планетаріїв
1781— англійський астроном
Вільям Гершель за допомогою
власноручно сконструйованого
телескопа відкрив Уран — сьому
планету Сонячної системи
1949— у Канаді розпочала діяльність Українська вільна академія наук
Іменини: Арсеній, Василь,
Веніамін
14 березня
1914 — льотчик Петро Нестеров здійснив перший авіапереліт
з Києва до Одеси
1958 — створено першу українську ЕОМ «Київ»
Іменини: Олександр, Ганна,
Антоніна, Антон
15 березня – Всесвітній
День прав споживача
1892 — У США запатентували
ескалатор
1937 — У Чикаго відкрився
перший банк донорської крові
Іменини: Арсеній, Антоніна,
Богдан
16 березня
870 — у Болгарії засновано
православну церкву
1919 — у США вперше випробувано бездротовий телефон для
переговорів з літаком
1960 — у Нью-Йорку представили перший автомобіль на сонячних батареях
2006 — створено Раду з прав
людини
Іменини: Михайло
17 березня
1917 — у Києві створена Центральна Рада
Іменини: Олександр, Павло,
Уляна
18 березня – День працівників житлово-комунального
господарства і побутового обслуговування населення
1913 — у Львові створена організація «Січові стрільці»
1965 — Олексій Леонов першим у світі вийшов у відкритий
космос
Іменини: Адріан, Давид, Іван

2011 року
Соціальний захист
Пройшло сім мiсяцiв із дня затвердження постанови КМУ від 14.07.2010 №
621 щодо посилення соціального захисту населення під час оплати за житловокомунальнi послуги. Закiнчився термiн дії
призначених з серпня 2010 року по січень
2011-го субсидій.
Мідя ЛI,
начальник УПСЗН

Соціум

Не забудьте про субсидії!
Для того, щоб отримувати субсидію й
далі, необхідно звернутися до управлiння
праці та соціального захисту населення Вишгородської райдержадмiнiстрацiї та заповнити заяву про призначення житлової субсидії i
декларацію про доходи й майновий стан. Автоматично субсидія не призначається.
У квiтнi закінчується опалювальний сезон.
Прохання
до
отримувачiв
субсидій
проаналiзувати оплату обов’язкової плати.
Якщо не сплачено усіх належних платежiв, то

«Весна» — жіночого роду
Теплим сонячним промінням засяяла
весна крізь холодну завісу зими. Разом
із нею прийшло й Жіноче Свято. Привітати представниць прекрасної статі у вишгородському БК «Енергетик» зібралися
представники влади району, художні колективи та учасники святкового концерту.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

У залі – аншлаг – всі місця зайняті, навіть
немає де стати. Звісно, адже вітатимуть жінок не тільки дитячі та молодіжні колективи
району, а й фіналістка телешоу «Україна має
талант» Олена Матюшенко.
Свято розпочалося із урочистостей. Го-

Вишгород

лова Вишгородської районної державної
адміністрації Олександр Приходько та голова Вишгородської районної ради Олександр
Носаль привітали жінок зі святом, побажали
весняного настрою, наснаги, натхнення та
міцного здоров’я.
Грамотами та преміями нагородили найактивніших жінок району – за сумлінну працю
та з нагоди 8 Березня.
Чудовими піснями, театральними постановами, танцювальними шоу порадували
глядачів вихованці гуртків Будинку культури
та культурно-освітніх закладів району. Свої
номери продемонстрували танцювальні колективи «Мозаїка», «Флеш», «Артіс», «Балеро».
Учасники вокальної студії «Астерія», театру пісні «Петрівочка», вокального ансамблю
«Максіма», театральної студії «Експеримент»
та новопетрівської школи мистецтв «Пролісок» презентували чудові пісні та сценки.
Жінкам та красі присвятив свої пісні начальник районного відділу культури Олександр Біляєв.
На завершення концерту фіналістка телешоу «Україна має талант» Олена Матюшенко
подарувала глядачам феєричний виступ. Пародистка Алли Пугачової наче зарядила всіх
позитивною енергетикою чудового співу.
Малюки також подарували своїм матусям,
бабусям та сестричкам свято. На першому
поверсі БК «Енергетик» із 4 по 9 березня діяла

при проведеннi перерахунку після закінчення
опалювального сезону виникне заборгованість. Щоб цього не сталося, іще раз нагадуємо: сплатіть усi платежі в повному обсязі.
У червнi-липнi 2011р. буде проведено
остаточні перерахунки за фактично надані
житлово-комунальні послуги.
Субсидія призначається на норму володіння чи користування. Все, що використовується наднормово, оплачується додатково до
обов’язкової плати.

Концерти

виставка художніх робіт дітей від 4 до 9 років.
Вихованці дитячої художньої студії малювання «Акварельки» (керівник Ольга Гордієнко), арт-студії МГО «Авангард» (керівник
Ганна Фаржан), гуртка «Чарівні кольори» (керівник Любов Янішевська) приурочили свої
роботи до приходу весни та жіночого свята 8
Березня.

15 березня — Всесвітній день прав споживача

СТОП — неякісним товарам та послугам
Щороку 15 березня відзначається
Всесвітній день прав споживача, який є
днем солідарності споживачів та споживчих організацій в усьому світі.
Права людини — на безпеку товарів та
послуг, на інформацію, на вибір, бути вислуханим у суді, якщо першими трьома
правами нехтують, — знайшли своє відображення в керівних принципах із захисту прав споживачів, ухвалених у 1985
році на Генеральній Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй.
Україна першою з-поміж країн колишнього СРСР прийняла Закон «Про захист
прав споживачів» (1991 р.), який став юридичним фундаментом для захисту прав
споживачів — тобто надав можливість покупцям і клієнтам відстоювати свої інтереси.
Володимир СУЛИМА, в. о. начальника
Управління у справах захисту прав споживачів
у Київській області

Діяльність виробників і торговельної сфери

усе ще базується на жорсткому нав’язуванні
споживачам договірних умов щодо якості товарів і ціни.
Тому впродовж 2010 року наше Управління
разом з відповідними структурними підрозділами у справах захисту прав споживачів, створених при міськвиконкомах, правоохоронними органами, органами контролю та нагляду,
санепідемстанціями, органами центральної
виконавчої влади проводило роз’яснювальну
роботу. Так, у 12-ти районах області, зокрема
й у Вишгородському, ми консультували щодо
виявлених порушень у сферах торгівлі та послуг, ресторанного господарства.
Завдяки діяльності нашого Управління
перекрито шлях до споживача неякісних, потенційно небезпечних товарів та виробів невідомого походження на суму 16673,3 тис. грн.
Видано 31158 приписів про тимчасове припинення відвантаження та реалізації, у 5669 випадках заборонено продаж товарів, виконання
робіт, надання послуг.
Виявлено порушення законодавства про
захист прав споживачів на 2765 підприємствах
(98,6 % від кількості перевірених); у 51,0% від-

сутня достовірна та своєчасна інформація про
продукцію. Забраковано та тимчасово припинено реалізацію товарів на суму 20325,3 тис.
грн.
Скарги на якість та безпеку товарів непродовольчої групи своєчасно розглядались
фахівцями відділу контролю безпеки продовольчого та непродовольчого ринку. За результатами перевірок споживачам повернуто
кошти за придбані неякісні товари та здійснено перерахунки за неякісно надані послуги на
суму 34 000 грн.
У листопаді 2010 р. ми провели п’ять правових нарад-семінарів у Борисполі, Броварах,
Фастові, Білій Церкві, Переяславі-Хмельницькому, широко висвітлювали нашу роботу в ЗМІ
області.
Сердечно вітаємо усіх вишгородців і мешканців району із Всесвітнім днем прав споживача і нагадуємо, що наша адреса: м. Київ, вул.
Хрещатик, 6.
14 березня з 10-ї до 16-ї години телефонуйте: 279-92-62, 279-92-63 на пряму
лінію «Споживачу, Вас слухають у Облдержспоживзахисті».

Жінки-автолюбителі активно відзначили
8 Березня – столичними вулицями вже вдванадцяте промчало «Велике жіноче ралі».
Замість штрафів – квіти. Інспектори ДАІ
вітали жінок-водіїв з 8 Березня. Зупиняли не
порушників, а всіх без винятку.
До свята 8 Березня Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження.
У Збройних силах України проходять службу та
працюють більше 50 тисяч жінок – близько 17
тисяч жінок-військовослужбовців та майже 34
тисячі працівників ЗСУ.
Більше чверті жінок в Україні мають вищу
освіту. Повну вищу освіту мають 25,1% жінок (і
22,6% – чоловіків), 27,8% навчалися в технікумах (і 26,9% – чоловіків), 24% закінчили середню школу (15,6% –чоловіків). Початкову освіту
мають 3,6% жінок і (1,1% – чоловіків).

Виходячи із сучасних тенденцій, очікувана тривалість життя після досягнення сорока
років: у жінок – 37 років, у чоловіків – 28 років; при досягненні пенсійного віку у жінок (55
років) – 23,9 року, у чоловіків (60 років) – 14,7
року.
Українки стали менше «рватися у сім’ю»,
і це вже помітно – середній вік української нареченої сьогодні близько 27 років. Українки в
середньому бажають мати двох дітей, а насправді середній сумарний коефіцієнт народжуваності (на одну жінку) становить 1,46.
Тільки 2% жінок оцінюють своє здоров’я
як відмінне (і 7,9% – чоловіків), дуже хорошим
вважають його 5,2% жінок (і 9,4% чоловіків),
хорошим — 22,3% жінок (і 29, 2% – чоловіків).
Погане здоров’я у 23,9% жінок (і у 13,9% – чоловіків).

Коротко про різне
Польська влада створила перший в історії тіньовий кабінет міністрів, що складається винятково з відомих жінок. Так,
прем’єр-міністром стала перший польський
єврокомісар, професор Данута Хюбнер.
Мінський облвиконком (Білорусь) вирішив подарувати керівницям місцевих сільськогосподарських підприємств на 8 Березня
трактори. Всього відомство планує роздати як
подарунки до Міжнародного жіночого дня 18
тракторів — за кількістю жінок-керівниць сільгосппідприємств області.
Mercedes-Benz проводить «Дні Берти
Бенц» у Штутгарті для того, щоб розповісти
про роль цієї жінки в історії світового автомобілебудування. Будуть висвітлені численні
питання, що стосуються теми «Жінка і автомобіль».

Наше місто

Рішення від 24 лютого
2011 року № 50
Розглянувши
звернення
директора
Вишгородського
міського комунального підприємства «Водоканал», керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» обсяг
потреби питної води та відведення стоків на 2011 рік згідно з
додатком.
2. Доручити директору Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал»
довести це рішення до відома
абонентів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на директора ВМКП «Водоканал» Чебана Г.В.
Т. в. о. міського голови
А. ПЕЩЕРІН

План виробництва і надання послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення Вишгородським міським
комунальним підприємством «Водоканал» на 2011 рік

Водопостачання
Подано води в мережу,
тис. м

Відпущено споживачам, тис. м
Усього

1599,0

1263,0

Населення
1020,0

Зокрема
Бюджетні
установи
38,0

Інші споживачі
205,0

Водовідведення
Пропущено стічних
вод, тис. м

Відведено стічних вод, тис. м
Усього

1165,0

1165,0

Населення
965,0

У тому числі
Бюджетні
установи
36,0

Інші споживачі

Водопостачання
Відпущено споживачам, тис.м
Роки

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1788,0
1709,6
1752,9
1708,2
1672,1
1581,8
1599,0

Затверджений
технологічний
норматив, %

21,03

В тому числі
Всього
Населення
1528,0
1438,8
1435,6
1331,0
1235,9
1276,6
1263,0

1199
1169,5
1132,2
1076,2
1015,5
1020,4
1020,0

Бюджетні
установи
29,5
39,7
42,0
39,8
41,8
38,2
38,0

Інші
споживачі
299,5
229,6
261,4
215,0
178,6
218,0
205,0

Водовідведення
Відведено стічних вод, тис.м
Роки
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Пропущено
стічних вод,
тис.м
1448,4
1476,5
1364,9
1478,2
1147,4
1176,9
1165,0

В тому числі
Всього
Населення
1448,4
1294,2
1206,4
1221,2
1131,2
1176,9
1165,0

Головний бухгалтер
Головний економіст

ВідпочинОК
Вишгородська Масляна у нашому
місті — третій рік поспіль. Попередні
дві відбулися біля БК «Енергетик» і адмінбудинку. Цьогорічна — на одному
із спортивних майданчиків стадіону
«Енергетик».
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Катерина ЗУРМА

Попадання, як кажуть, «у десятку».
Огороджене футбольне поле із штучним
покриттям було дуже затишним, без розмерзлого грунту й снігу під ногами. Зелена
«травичка» запрошувала до гопака й карапета.
Працівники Комунального підприємства «Управління з розвитку фізичної
культури і спорту Вишгородської міської
ради» до народного гуляння підготувалися
заздалегідь: розчистили від снігу штучне
покриття футбольного поля, надійно закріпили сцену, яка ледве не злетіла на крилах
весняного вітру, вкопали стовп, на верхівці
якого майоріли стрічки з назвами призів,
виготовили Дідуха.
Різнокольорові кульки і перуки, солодка вата, купа призів зверху слизького
стовпа, безкоштовні — чай і млинці з повидлом від СПВ, куліш від АРВ (приготував
«Барс»), рибна юшка від «Молодої країни»,
за прийнятну ціну — смачнющі шашлики та
гарячий глінтвейн під веселі виступи гуртів, які запрошували на стадіон вишгородців і гостей міста.
Ведуча, лауреат міжнародних конкурсів Галина Касієва, знала, кого закликати
на сцену. Вишгородські хор «Ветеран»,

Бюджетні
установи
56,5
49,0
45,9
38,7
38,4
36,2
36,0

Л.І. Липник
Г.М. Кузьменко

Уперше

Вишгородський кубок
із сноубордингу
Одним з найцікавіших зимових видів спорту є сноубординг. Саме тут поєднується екстрим і самоконтроль,
майстерність й імпровізація.
У польоті, на здавалось би
звичайній дошці, — відчуваєш
смак свободи, як ніколи.
Олена ПЛОТНІКОВА

Інші споживачі
263,8
195,9
189,0
177,6
150,2
175,3
164,0

На початку весни, з 4 по 9
березня, у Вишгороді пройшов
перший на Вишгородщині Відкритий кубок із сноубордингу. В
ньому взяли участь 87 спортсменів із Києва, Київської області
та нашого міста. Кубок об’єднав
три основні дисципліни, представлені в Олімпійських іграх: па-

ралельний гігант, сноуборд-крос
та фрістайл (біг ейр). Усі спортсмени виступали на належному
рівні. У змаганнях брали участь
три вікових категорії: 1996-1997
рр.; 1998-1999 рр.; 2000 і молодші (наймолодша учасниця —
2003 року народження).
Це було не просто змагання
— учасники влаштували справжнє шоу. Успіх не в останню

чергу залежав від організаторів
— спортивного клубу «Молода
країна». Спортивний комплекс
«ВишГора» надав схил, підйомник та тюбінг! Спонсорську допомогу надали також торговельна марка «Swatch» та спортивний
магазин «Лавина».
Переможцями стали Андрій
Пещерін та Антон Карпов.
Усі спортсмени отримали
цінні подарунки, кубки, медалі та
дипломи.
Якщо ви енергійні та азартні, хочете відчути подих вітру на
неймовірній швидкості, вам до
вподоби зимові розваги, спортивний клуб «Молода країна»
чекає вас! Яскраві враження забезпечені!

Масляна ЕНЕРГЕТична
середня група «Коралів» і аднеграундовий
гурт «Гайдамаки», димерські «Троїсті музики», тріо «Гетьман» і гурт «Веселенькі»,
київське «Перевесло»… Народних талантів
вистачало, що підтвердила присутня на
святі Ніна Михайлишин з обласного центру народної творчості. Так само, як не
бракувало й народної звитяги.
Результати озвучив головний суддя
змагань Василь Скибинський:
«Піднімання гирі
10 кг (молодша група) — хлопці: 1 місце
— Олег Пурхач (70 разів), 2 місце — Костянтин Душейко (68), 3 місце — Михайло
Дорощенко (50); дівчата: 1 місце — Юлія
Подолянська (7), 2 — Владислава Радчук
(6), 2 — Анна Смоляренко (5);
16 кг (старші юнаки): переможець —
Олександр Кошовий (150 разів), другим
став Олександр Савенков (80), третім —
Владислав Гераськін (59);
24 кг (дорослі): золото — Сергій Зленко
(44 рази), срібло — Сергій Голушков (43),
Микола Пироженко (30).
Армрестлінг
Юнаки: 1 місце посів Владислав Курченко, 2 — Вадим Кубашевський, 3 — Роман Негоденко;
дорослі: переможець — Володимир
Щербина, друге місце виборов Володимир Стефанівський, третє — Сергій Смирнов.
Були проведені конкурси на точний
удар і ведення футбольного м’яча, з мініфутболу (1 — «Газмяс», 2 — «Баварія», 3 —
«Чайка»), перетягування линви: діти (1 —
«Чорномор», 2 — «Акули», 3 — «Спартак»)
і дорослі (1 — «Слони», капітан Володимир
Щербина, 2 — «Чайка», 3 — «Вогонь»)».
Місце
для
пам’ятника теж
знакове:
вул.
Набережною та Н. Шолуденка із вишгородського залізобетонного заводу кілька
місяців цілодобово курсували на Чорнобильську атомну автоміксери (бетоновози
— ред.) — на будівництво саркофага...
Арматурні
роботи
майбутнього
пам’ятника розпочато за сприяння Вишгородського міського голови Віктора Решетняка. Залізобетонну 12-тонну плиту
і пересувний будиночок для зберігання
інструменту та одягу працівників надав Віктор Куляєв. Охороняє будівництво ТОВ
«безпека-сервіс» (керівник Микола Остапов).
Бетонні роботи виконує ТОВ «Будтехносервіс» (керівник — Сергій Костирко).
Прораб бригади — Михайло Григорович
Лука, досвідчений фахівець, який із 1984
року закладав фундамент третьої черги 5

На розі Набережної й Шолуденка
Березень 2011-го. Біля проектного інституту (вул. Н. Шолуденка) третій тиждень тривають роботи з бетонування фундамента
майбутнього пам’ятника ліквідаторам
аварії на ЧАЕС. Нагадуємо читачам, що
пам’ятний камінь на розі вул. Н. Шолуденка і Набережної закладено у грудні
2009 року.
Ініціаторами були представники громадської організації «Рада ветеранів МНС
Київської області» — голова Анатолій Бондаренко та його заступник Петро Шаврей
звернулися до Вишгородського міського голови Віктора Решетняка щодо місця
для встановлення пам’ятника. Вишгород
— надто пов’язаний із Чорнобилем: і працювали, і ліквідовували аварію практично
усім містом.

1128,1
1049,3
971,5
1004,9
942,6
965,4
965,0

3

164,0

Розрахунок потреби води та відведення стоків на 2011 рік
по Вишгородському МКП «Водоканал»
Подано в
мережу,
тис.м

2011 року

Народне масляне гуляння було водночас роздольним і затишним, родинним.
Враження найкраще висловили вишгородчанки Євгенія Рубан, Надія Єгорова,
Любов Рутян: «Цьогорічна Масляна нам
дуже сподобалась. Під ногами — наче
жива травичка, огорожа захищає від «заброд» і місця чимало — не менше, ніж біля
БК «Енергетик» чи адмінбудинку…» На моє
запитання: «Може, краще було б кошти,
що пішли на Масляну, пустити на ремонт?»
пролунало однозначне: «Ні! Що ми бачимо? Робота — дім. А хочеться СВЯТА!..
Спасибі тим, хто його влаштував, нашому
меру і його команді! Не для галочки, а ДЛЯ
ЛЮДЕЙ».

Заступник міського голови
Олександр Ростовцев і хор «Ветеран»
вітають вишгородців та гостей міста

Переможці спортивних змагань
(у центрі директор КП «УФКС»
Василь Колобов)
і 6 блоків Чорнобильської АЕС. Тоді теж рік
працювали цілодобово, взимку — прогрівали й укривали бетон.
Автор проекту пам’ятника — відомий архітектор і художник Василь Климик. Пам’ятник має бути до 25-ї річниці
аварії на ЧАЕС
(26.04.2011 р.).
Кошти
для
будівництва
збирали
усім
миром. Петро
Шаврей звертався майже до
двох
десятків
вишгородських
підприємств.
Відгукнулися
«Каратліфткомплект» (кеПам’ятники
рівник
Сергій
Горішний)
та

Головний приз уже близько! Його
вручають міські депутати Володимир
Лісогор, Юрій Попов і Валерій
Виговський
(див. фото на стор. 1)

Хто сильніший?

Виступає середня група «Коралів»
ВАТ «Укргідроенерго» і виділили певні
суми. Загальна вартість пам’ятника 350
тис. грн. Обіцяли допомогти голова Київоблдержадміністрації Анатолій Присяжнюк і голова Вишгородської РДА Олександр Приходько.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Про погодження
обсягів потреби
питної води та
відведення стоків

«Затверджую»
Директор Вишгородського
МКП “Водоканал”
Г. В. Чебан

«Погоджено»
Голова Вишгородської міської ради
В. О. Решетняк

У виконкомі

12 березня

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород

4

12 березня

Поза виборами

Бути потрібним людям

У родині Світлани, яка
живе на Київщині, — шестеро дітей. Наймолодшому рік,
найстаршому — дванадцять.
Дитячі оченята, бажання все
про все знати і жити, як усі,
переповнює дітлахів. Рік
тому пішов із життя батько,
і все лягло на мамині плечі,
яка тепер заміняє і тата…
Хіба не жінка-героїня?
Це лише одна історія
життя, історія однієї долі
жительки Київщини, яка не
може залишити байдужим
нікого…
Марія КОЛОДЯЖНА
ФОТО надано авторкою

Напередодні свята 8 Березня всі справжні чоловіки
готували свято своїм коханим
половинкам і рідним, але мало
хто згадував про тих, кому увага та турбота цього дня була
потрібна, як нікому… У Вишгородському ж районі від депутата Верховної Ради України
Костянтина БОНДАРЄВА понад п’ять тисяч жінок отримали
вітальні листівки, 200 — безкоштовну річну передплату на
цікавий журнал. Більше 500 малозабезпечених і багатодітних
родин та інвалідів одержали

Дата

2011 року

Вишгород

Весела Масляна

Благодійність

ВСГО «Рух протидії наркоманії та наркокорупції» , «Щаслива жінка» та інші громадські організації
Вишгородщини (за підтримки спонсорів: магазину
«Вишневий» (Світлана Пономаренко) та пабу «Бочка» (Олексій Головач) 5 березня, в суботу, провели
свято проводів зими — Масляну на Водогоні.
Олексій ЩЕНДРИГІН, Людмила ГУБАРЄВА

подарунки (і кожна господиня
оцінила цю турботу народного
депутата, адже отримала такі
необхідні в побуті речі).
На Київщині проживають
тисячі інвалідів, малозабезпечених і багатодітних сімей, які
дуже потребують допомоги,
тому така святкова благодійна
акція від Костянтина БОНДАРЄВА пройшла у багатьох районах.
В усіх розвинених країнах
вважається нормальним явищем, коли громадяни у міжвиборчий період забувають
про політику та все, що з цим
пов’язане. Але й політики там
поза виборами піклуються про
свій народ, чого не скажеш
про більшість наших депутатів. Приємно, що є люди, які не
стомлюються допомагати, віддавати частинку своєї душі, як
Костянтин БОНДАРЄВ.

ДИВОконцерт
Можна скільки завгодно сперечатися — чи потрібно шанувати жінку саме 8
Березня, чи простіш за все — скасувати
цей день, мовляв, жінку треба звеличувати щодня. Але справжні чоловіки із
Спілки підприємців Вишгородщини обрали перший варіант і, вірні вже трирічній традиції, влаштували у Центрі творчості «Дивосвіт» для запрошених жінок
красиве свято з дорогими подарунками
і лотереєю.
Марія КУЗЬМЕНКО

На вході кожній вручали «Гілку сакури»
(косметичний набір від приватного підприємця, міського депутата Вадима Геращен-

ка і районної організації Партії регіонів). А у
залі з новими елегантними кулісами (нещодавно придбаними Спілкою підприємців)
жінок зустрічали щирі вітання голови районної організації Партії регіонів Ярослава
Москаленка — з величезної, на всю сцену,
листівки з тюльпанами.
Все це створювало гарний настрій, налаштовувало на святкову хвилю. І вона покотилась залою, коли на сцені з’явилися
маленька і велика представниці прекрасної
статі — Лізонька Самойленко та Владислава Метляєва, а їм на підмогу — симпатичний ведучий Володимир Роговенко.
Розіграна ними жартівлива сценка на
зразок епізоду з «Діамантової руки», коли
Юрій Нікулін переплутав, кому квіти, а кому
морозиво, — викликала пожвавлення в
залі. Але, як і герой кінофільму, Володимир
нарешті розібрався, що і до чого, і далі вже
роздавав мистецькі подарунки від ДИВОартистів.
Щиро привітали жінок голова Спілки підприємців Вишгородщини, депутат міської
ради Олександр Семенов, голова Вишгородської районної державної адміністрації Олександр Приходько, секретар Спілки
підприємців, депутат міської ради Віталій
Кутаф’єв. Він відрекомендував гостей і по-

У програмі свята — конкурси, пісні, ігри, смакування
млинців.
Замість кулачних боїв — турнір з шахів між гравцями
Вишгорода та Водогону, в якому взяли участь близько
двадцяти учасників. Серед них — чемпіони міста та району, а також початківці.

Шахи об’єднали кілька поколіннь. Підлітки та люди
похилого віку мірялися силами за шаховою дошкою.
Наприкінці свята переможцям турніру вручили пам’ятні
дипломи.
А яка ж Масляна без млинців! Із ікрою, варенням,
сметаною! Також смачні бублики з чаєм із пузатих самоварів. Подивитись на веселих скоморохів та матрьошок,
послухати частушки, поспівати, потанцювати, поводити
хороводи зібралися жителі різного віку з усього району.
Усі учасники свята отримали призи, море задоволення та хороший настрій.
Жителі Водогону подякували організаторам за чудову Масляну, такої події у них не було давно, це свято
подарувало стільки радості і прикрасило досить одноманітне життя жителів цього району.

Наступна зустріч — на Великдень
Яким би не був холодним уночі березень, а
вдень сонечко світить ласкавіше і так пахне весною, що кожне серце наповнюється ніжністю,
добром, любов’ю і надією. Жінка у березні — королева, якого б віку вона не була! Кожна 8-го
Березня як подих весни — чарівна і неповторна.
Адже душа в людини завжди молода — старіє
лише тіло.
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Товариства Червоного Хреста України

До жіночого свята районна організація Товариства
Червоного Хреста щороку знаходить можливість привітати своїх підопічних. 44 продуктові набори на суму

8 800 грн вручили патронажні медичні сестри служби
милосердя у Вишгороді, Димері, Нових Петрівцях,
Демидові, Глібівці, Синяку, Литвинівці, Пірнові, Жукині та Катюжанці.
А у стаціонарному відділенні терцентру (директор
І. Бондаровська) УПСЗН в Димері я, як голова РОТЧХ,
разом із президентом Благодійного фонду святої Ольги В. Малишевим вручили солодкі подарунки. Якою
радістю і вдячністю світилися очі цих одиноких жінок!
Наша районна організація та БФ святої Ольги завжди бажані гості цього відділення, тому що піклуємося про його мешканців постійно, знаємо і переймаємося проблемами кожного. Зустріч вийшла тепла,
по-домашньому затишна, а по закінченні гості пообіцяли приїхати на Великдень, а господарі — з нетерпінням чекатимуть наступної зустрічі.

ЖІНОЧЕ свято – ВІЧНЕ!
передив, що в очікуваній лотереї призи чекають на тих, хто сподівається їх отримати,
і що їх на 20 більше, ніж було торік. А ще й
нагадав, що це не звичайна дата, а 100-річчя
Міжнародного жіночого дня. «Жіночому святу — вік!!!» — наголосив співведучий свята.
Віталій В’ячеславович запросив на сцену п’ять пар чоловіків, добре знаних у місті — районних керівників, депутатів міської
ради-спілчан (В’ячеслава Савенка і Володимира Лісогора, Віктора Павленка і Анатолія
Шоку, Дениса Білошейка і Віктора Добровольського, Миколу Прибору і Костянтина
Андрощука, Дмитра Прозорова і себе (Віталія Кутаф’єва), від яких у цей день залежала
жіноча удача — виграші на квиток.
Жінки тільки міцніше стискали в руках запрошення, за номерами яких й мала
відбутися лотерея. У ній розігрувалися 52
електронно-побутові прилади, 8 пледів і суперприз — ел-сі-ді-телевізор.
Між іншим, Олександр Приходько пообіцяв наступного року до купи призів додати
по квартирі у Вишгороді і Димері, земельну
ділянку на території району та сільськогосподарський реманент — лопату, граблі,
сапку (зовсім не зайві дачникам-городникам). Оскільки він завжди тримає слово, то
можна уявити, якою цікавою і несподіваною
буде святкова лотерея на Міжнародний жіночий день наступного року!
А поки що жінки із задоволенням дивилися на сцену, де виступали наші чудові артисти: дует від ПроЗорих — Тетяна Буренок
та Галина Матюк, студія сучасної хореографії «Ліберті», вокальний ансамбль «Візерунок», сопілкарі з «Рум’янку», вокалісти Ірина
Величенко та Валерія Уласенко, студії бального танцю «Афіна» і сучасного танцю — «Індиго». А творче об’єднання «Різні люди» до
теми весни і жінки запропонувало композицію «Ми були на селі», присвячену Масляній.
Її відзначали теж у Прощену неділю.
Кожному виступу самодіяльних творчих колективів глядачі щиро аплодували,
а артисти розгарячіли від почуттів і вдячності зали. Здавалось, що на сцені — професіонали, настільки чіткими були їхні рухи,
вокальні та танцювальні композиції, таким
яскравим було сценічне вбрання! І якщо весела композиція «Ой, Одеса!» у виконанні
ансамблю «Рум’янок» налаштовувала на
азартно-оптимістичну хвилю, то МайжеПопелюшка Марії Бреяк з «Ліберті» вразила гнучкістю та фантазією артистки, яка за
лічені хвилини прибрала свою оселю.
І якщо Марії для цього знадобилися
лише її особисті якості та мова танцю, то
всім присутнім організатори свята — Спілка підприємців Вишгородщини — приготували те, без чого сучасній жінці сьогодні не
обійтись. У лотереї розігрувалися чайники

і праски, фени і кавоварки, плойки і
міксери… — все те,
що полегшує життя
жінки та економить
найдорожче — час.
До речі, пощастило й головному
редактору
газети
«Вишгород» Марині
Кочелісовій — вона
поверталась додому з гарним настроєм і виграним електрочайником.
А головний приз
— телевізор — поїхав до п. Лариси у Демидів…
Не обійшлося й без солодких подарунків, які отримали від Спілки підприємців
майже сотня юних артистів.
Святкування у «Дивосвіті» закінчилось
на оптимістичній ноті — на піднесенні
жінки з її слабкістю і силою, вимогливістю
і турботою, ніжністю і цілеспрямованістю,
впевненістю і щирістю.
НА ФОТО:
1 — Жінок вітають місто і район:
Олександр Семенов і Олександр Приходько
2 — У залі ніде яблуку впасти
3 — Творче об’єднання «Різні люди»:
«Ой, Масляна-Масляна, яка ж ти
мала!..»
4 — Супер-приз (телевізор) вручають голова РДА Олександр Приходько,
голова СПВ Олександр Семенов, секретар Спілки Віталій Кутаф’єв
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15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Фольк-music
16.20 Шеф-кухар країни
17.10 Т/с «Атлантида»
17.55 Вікно в Америку
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.40 Сільрада
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.20 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Армія
22.00 Футбольний код
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК «ЕРА»

06.35 Мультфільм
«Кентервільський привид»
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30, 03.40 «ТСН»
07.25 Мультфільм
09.25 «Смакуємо»
10.00 Х/ф “Племіннички - 2:
поїздка на лижний курорт”
11.35 “Шість кадрів”
11.55 “Анатомія слави”
12.45 “Велике перевтілення”
13.20 “Розкішне життя”
14.15 Х/ф “Кодекс безчестя”
17.15 “Шість кадрів”
17.40 Х/ф “Так буває”
20.00 “Зірка+зірка-2”
22.05 Т/с “Інтерни”
22.30 Т/с “Маргоша - 4”
23.55 Х/ф “Закохані жінки”
02.10 Х/ф “Так буває”
03.55 Т/с “Руда “

05.25 Служба розшуку дітей
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.35 Ділові факти
07.40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.30 Т/с “Солдати-15”
10.35 Х/ф “Залюднений
острів”
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф “Залюднений
острів”
14.10 Х/ф “Залюднений
острів-2: Сутичка”
16.15 Х/ф “Дикий, дикий
Вест”
18.45 Факти. Вечір
19.20, 00.55 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
20.10 Т/с “Хіромант-2”
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
02.00 Провокатор
03.05 Факти

06.00, 07.00 «СТН-тижневик»
06.30 «У центрі уваги»
07.30 «Музична програма»
14.00 «Запитай та
прислухайся»
14.50, 19.20, 23.25, 03.55
«Міська варта»
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
В.Токарєв
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Воротар»
19.30, 03.25 «Столиця»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
Я.Табачник
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Яковлєв
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Запитай та
прислухайся»
00.30 «У центрі уваги»
01.00 Х/ф «Воротар»
04.00 «Клуб Суперкниги»

06.20 «Бізнес+»

23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.05 Руйнівники міфів
14.20 «5 елемент»
05.50 М/с «Сімейка Адамсів» 14.40 «На власні очі»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
07.00, 07.10 «Підйом»
07.05 Смішарики
20.30, 03.00 «Час новин»
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
Репортер
17.25, 04.40 «Територія
11.20 Т/с «Курсанти»
закону»
18.20, 00.25 «Погода у світі»
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
14.50 Т/с «АйКарлі»
18.45, 23.15, 00.20, 02.50,
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд» 04.20 «Час спорту»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
19.00, 23.00, 00.00, 01.00,
04.00, 05.00 «Час новин»
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
(рос.)
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
19.35 Батьки і діти
22.40 Новий погляд
важливо»
23.40 Т/с “Грань”
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 “Народний
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей контроль”
22.15, 23.30, 02.40, 04.15
01.15 Новий погляд
“Бізнес-час”
02.05 Х/ф “Різдво кожен
день”
22.30 “Час-Тайм”
03.30 Зона ночі
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
03.35 Швидкоплинний сон преси”
04.10 Зона ночі ЗВТ
00.30, 03.30 “Автопілотновини”
04.15 Невідома Україна
00.40 “Ресторанні новини”
05.00 Зона ночі

06.30 Переможний голос
віруючого
07.00, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.25 Створи себе
07.30 «Життя зі знаком +»
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.25, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00 Індія: Магічні тигри
09.50 Мультфільм
11.05 Дитинство у дикій
природі
12.15 Погляд у майбутнє
15.50 Портрети дикої
природи
16.30 Х/ф «Поховані
лавиною»
18.30, 20.30, 23.15, 03.00
«24 години»
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.10 Цей дивний світ

04.55 Т/с «Таємниці
слідства 8»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Таємниці
слідства 8»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Здоровенькі були»
13.55 «Судові справи»
14.45 «Детективи»
15.30 «Жди мене»
17.00 Т/с «Не зрікаються
кохаючи»
18.10 Т/с «Чокнута»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Здрастуй, мамо!»
22.33 «Команда мрії»
23.25 «2 кінські сили»
00.00 Д/ф «Юрій Антонов.
Пісні покоління»

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00, 21.15 Т/с
“Слід”
09.00 Х/ф “Весна на
Зарічній вулиці”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Кохання та інші
дурниці”
13.00 “Нехай говорять. Вхід
заборонено”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т/с “Глухар.
Повернення. Частина друга”
23.00 Х/ф “Еван
Всемогутній”
00.50 Щиросердне зізнання

3.55 НТВ вранці

2.05 Шаховий огляд

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.35 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 “Смак життя”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 «Слід»
19.00, 04.05 «Давай
одружимося!»
20.00 “Чекай на мене”
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Відплата»
22.40 Двобої.
«Вербувальник»
23.50 Нічні новини
00.10 «Проти ночі»
03.10 “Нехай говорять”

05.20 Х/ф «Місто прийняло»
06.35 Х/ф «Сашка»
08.20 «Правда життя»
09.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
10.00 Т/с «Закон і порядок»
11.00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12.00 Т/с «Детективи»
12.35 Т/с «Марш Турецького
- 3»
14.30 Т/с «Боєць»
15.30 Х/ф «У лісах під
Ковелем»
16.40 Х/ф «Сутичка в
хуртовині»
18.30 «Агенти впливу»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Боєць”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 «Свідок»

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч,
мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

09.00 Підсумки дня
09.20 Слово регіонам
09.40 Друга смуга
10.00 «Легко бути жінкою»
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Хай щастить
12.40 Шеф-кухар. Сніданок
13.00 Темний силует
13.20 Книга. ua
13.50 Т/с «Вічний поклик»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.35 Т/с «Зона»
16.20 Нащадки
16.40 Т/с «Атлантида»
17.25 Т/с «Право на захист»
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Іспит для влади
22.55 Трійка, Кено,
Максима

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 Т/с “Маргоша - 4”
13.40 Т/с “Ведмежий кут”
14.40 “Шість кадрів”
14.50 Х/ф “Барханов та його
охоронець”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Міняю жінку - 3”
21.30, 22.05 Т/с “Інтерни”
22.30 Т/с “Маргоша - 4”
23.55 Х/ф “Кодекс безчестя”
03.55 Т/с “Руда”
05.15 Т/с “Ведмежий кут”

05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.35, 19.25, 02.05
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Солдати-15”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Хіромант-2”
16.15 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с “Хіромант-2”
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45 Х/ф “Бій з тінню”
03.00 Т/с “Загін-4”
03.45 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05 «Музична
програма»
09.30, 19.30, 03.25
«Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Формула успіху»
13.20 «Запитай та
прислухайся»
14.50, 19.20, 23.25, 03.55
«Міська варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Яковлєв
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Олександр
Попов»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
Я.Табачник
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Яковлєв
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Запитай та
прислухайся»

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
07.00 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Одруження
Бальзамінова”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Моя правда. Сергій
Пєнкін”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.10 “Правила життя.
Супермаркети: територія
обману”
20.10 “Наукове
середовище. Проект Життя
за їжу”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.05 Руйнівники міфів
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.50
Репортер
09.10 Х/ф «Фанфан Тюльпан»
11.25 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Хочеш? Співай!
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Грань”
01.05 Спортрепортер
01.15 Х/ф “Як малі діти”
03.20, 05.10 Зона ночі
Культура ЗВТ
03.25 Семеренки
04.15 Зона ночі ЗВТ
04.20 Невідома Україна

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
15.20 “Не перший погляд”
16.20 “Мотор-ТБ”
17.25, 04.40 “Народний
контроль”
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «На межі»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 «Смачні подорожі»

07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
07.50, 10.05, 15.45, 02.30
Твій хіт
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.55, 16.50 Життя серед
життя
11.20, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
16.30, 03.10, 05.25 Диваки
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Цей дивний світ
00.00 Таємниці долі
03.40 Трипільці
04.30 Ольвія

06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Таємниці
слідства 8”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 9”
17.00 Т/с “Не зрікаються
кохаючи”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 “Гаряче крісло”
23.25 Д/ф “Моя країна”
00.05 Т/с “Переділ. Кров з
молоком”
01.45 Подробиці
02.15 Телевізійна Служба
розшуку дітей
02.20 “Зрозуміти.
Пробачити”

05.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 18.00 Т/с
«Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00, 21.15 Т/с
“Слід”
10.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Повернення. Частина друга”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Кохання та інші
дурниці”
13.00 “Нехай говорять. Живі
мумії”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
23.00 Т/с “Дорожній
патруль - 2”
00.00 Х/ф “Тюдори”
01.10 Х/ф “Еван
Всемогутній”
02.45 Т/с “Мовчазний
свідок”
03.30 Події
03.50 Критична точка

3.55 НТВ вранці

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.35 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 Т/с “Відплата”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Відплата»
22.40 Двобої.
«Вербувальник»
23.45 Нічні новини
00.05 «КВК. 50 віртуальних
ігор»

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Іванко з палацу
піонерів”
06.35 М/ф “Чиполіно”
07.15, 15.35 Х/ф “У лісах під
Ковелем”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 3”
14.35 Т/с “Боєць”
16.50 Х/ф “Двічі
народжений”
18.30 «Речовий доказ»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Боєць”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”
00.30 Т/с “Універ”

7.45 Ти не повіриш!
8.35, 14.30, 15.30, 17.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Живуть же люди!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Програма-максимум
13.40 Російські сенсації
16.05 Дачники
16.35 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
18.35 Година суду
19.20 Т/с “Правила угону”
20.20 Т/с “Братани-2”
22.40 Т/с “Учитель в
законі-2”
23.35 Чесний понеділок
0.25 Т/с “Рубльовка Live”

7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.30, 17.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40,20.20 Т/с “Братани-2”
15.30 Головна дорога
16.05 Дачники
16.35 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с “Правила угону”
22.40 Т/с “Учитель в
законі-2”
23.35 Капітал.ru
0.25 Т/с «Рубльовка. Live»
2.10 Шаховий огляд

06.25 “Документальний
детектив”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
09.50 Х/ф “Посміхнись,
коли зірки плачуть”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.10 “Національне талантшоу “Танцюють всі!-2”
21.10 “ВусоЛапоХвіст”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”
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05.30 Руйнівники міфів
14.00 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
16.00 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.00, 00.40 Репортер
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Зроби мені смішно
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Грань”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/ф “Світлячки в саду”
02.45, 03.10, 03.35 Зона ночі
Культура ЗВТ
02.50 Сумний П’єро
03.15 Сон Аліни
Костомарової
03.40 Дуель
03.50 Сонячна людина
04.00 Зона ночі ЗВТ
04.05 Невідома Україна

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.30, 03.00
“Час новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Вільна гавань»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Акцент»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»
00.40 “Ресторанні новини”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
7.40 Квартирне питання
05.05 “Доброго ранку”
8.35, 14.30, 17.30, 2.05
09.15 “Контрольна
закупівля”
Надзвичайна подія
09.40 “Жити здорово!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
10.55 «ЖКГ»
22.15 Сьогодні
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
9.25 Російська начинка
13.15, 01.45 «Детективи»
10.00 До суду
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
11.00 Суд присяжних
Пробачити»
12.40, 20.20 Т/с «Братани-2»
15.20 «Хочу знати»
15.30 Увага, розшук!
15.55 Т/с “Відплата”
16.55 “Федеральний суддя”
16.05 Дачники
18.15, 01.05 “Слід”
16.35 Т/с «Повернення
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
Мухтара-2»
20.00, 03.10 “Нехай
18.35 Година суду
говорять”
19.20 Т/с «Правила угону»
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Відплата”
22.40 Т/с «Учитель в
22.40 Середовище
законі-2»
проживання. “Фарбована
23.35 Справа темна
риба”
23.45 Нічні новини
0.25 Т/с «Рубльовка Live”
00.05 Д/ф «Єгор Гайдар»

05.50 Х/ф “Двічі
народжений”
07.10, 15.35 Х/ф “У лісах під
Ковелем”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 3”
14.40 Т/с “Боєць”
16.50 Х/ф “Хід конем”
18.30 «Правда життя»
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 3”
02.55 «Речовий доказ»

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.00 Т/с “Реальні пацани”
00.30 Т/с “Універ”

05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.35, 19.15, 02.35
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Хіромант-2”
16.15 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.55 Футбол. Ліга Європи
22.00 Футбол. Ліга Європи
00.00 3-й тайм
01.05 Х/ф “Кривавий спорт”
03.15 Т/с “Загін-4”
04.00 Факти
04.30 Т/с “Кістки-4”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05 «Музична
програма»
09.30, 19.30, 03.25
«Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Формула успіху»
13.20 «Запитай та
прислухайся»
14.50, 19.20, 23.25, 03.55
«Міська варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Є.Євтушенко
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Солістка балету»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Ханок
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Є.Євтушенко
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Запитай та
прислухайся»
00.30 «У центрі уваги»

05.05 Руйнівники міфів
06.30 “Ранок на 5-му”
05.50 М/с «Сімейка Адамсів» 09.10, 23.30, 02.40, 04.15
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом» “Бізнес-час”
07.05 Смішарики
09.25, 00.30, 03.30
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
“Автопілот-новини”
Репортер
09.35, 13.20, 14.20 “5
09.10 Х/ф “Життя, чи щось на елемент”
зразок того”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
11.30 Т/с “Курсанти”
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
18.00, 20.30, 03.00 “Час
14.45 Teen Time
новин”
14.50 Т/с «АйКарлі»
10.30, 11.30, 12.30 “Прес15.45 Teen Time
конференції у прямому
15.50 Т/с «Останній акорд» ефірі”
16.50 Т/с “Татусеві дочки”
10.55, 18.20, 00.25 “Погода
17.50 Т/с “Вороніни”
у світі”
19.15 Спортрепортер
15.20 “Життя в задоволення”
19.35 Смішно, до болю
16.20 «Драйв»
20.35 Т/с “Вороніни”
16.40 «Трансмісія»
21.40 Мрії збуваються
17.25, 04.40 «Акцент»
22.45 Т/с “Щасливі разом”
18.30, 23.40, 04.30
23.45 Т/с “Грань”
«Київський час»
00.55 Спортрепортер
19.25, 05.15 «Час: важливо»
01.05 Служба розшуку дітей 21.00, 02.00 «Час»
01.10 Х/ф “Краса по21.30, 00.40 «РесПубліка»
американськи”
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
03.05, 03.30 Зона ночі
преси»
Культура ЗВТ
03.40 «Хроніка дня»

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00, 21.15 Т/с
“Слід”
08.55, 23.00 Т/с “Дорожній
патруль - 2”
10.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Повернення. Частина
перша”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Тайга. Курс
виживання”
13.00 “Нехай говорять.
Спокійної ночі, малята”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
00.00 Х/ф “Тюдори”
01.10 Х/ф “Попутник”
02.30 Щиросердне зізнання
03.00 Т/с “Мовчазний
свідок”
03.30 Події

3.55 НТВ вранці

09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
10.00 «Легко бути жінкою»
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.15 Крок до зірок.
Євробачення
13.10 Т/с «Вічний поклик»
14.30 Новини
14.45 Euronews
14.55 Діловий світ
15.00 Парламентські
слухання у Верховній Раді
України: Сучасний стан
та актуальні завдання
подолання наслідків
чорнобильської катастрофи
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35, 02.00 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 Т/с “Маргоша - 4”
13.45 Т/с “Ведмежий кут”
14.45 “Шість кадрів”
15.15 Х/ф “Злодії у законі”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Шоу на два мільйони”
21.05, 21.45, 22.10 Т/с
“Інтерни”
22.35 Т/с “Маргоша - 4”
00.00 Х/ф “Барханов та його
охоронець”
02.15 Т/с “Руда”

05.10 Служба розшуку дітей
05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.35, 19.20, 01.30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Т/с “Хіромант-2”
16.15 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с “Хіромант-2”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Бій з тінню-2:
Реванш”
02.30 Т/с “Загін-4”
03.15 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05 «Музична
програма»
09.30, 19.30, 03.25
«Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Формула успіху»
13.20 «Запитай та
прислухайся»
14.50, 19.20, 23.25, 03.55
«Міська варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Яковлєв
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Нерозлучні друзі»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
Я.Табачник
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Є.Євтушенко
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Запитай та
прислухайся»
00.30 «У центрі уваги»

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10 24 години. Головне
питання
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
07.50 Мультфільм
12.00, 20.15, 23.40, 05.45
Сильні світу сього
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Служба розшуку дітей
15.45, 02.30 Твій хіт
16.30, 03.10, 05.20 Диваки
16.50 Життя серед життя
17.30 Це корисно знати
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
18.55 Скромна чарівність
сучасних технологій
19.45 Вода - лінія життя
21.10 Хіт-парад дикої
природи
22.10 Цей дивний світ
00.00 Таємниці долі
03.35 Ольвія

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Таємниці
слідства 8”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 9”
17.00 Т/с “Не зрікаються
кохаючи”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 “Розбір польотів”
23.25 “Побачення у темряві”
00.25 Т/с “Переділ. Кров з
молоком”
02.00 Подробиці
02.30 Телевізійна Служба
розшуку дітей

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00 Т/с “Слід”
08.55 Т/с “Дорожній
патруль - 2”
10.00 Т/с “Глухар.
Повернення. Частина друга”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Кохання та інші
дурниці”
13.00 “Нехай говорять.
Поріг чутливості”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т/с “Глухар.
Повернення. Частина
перша”
21.30 Футбол. Ліга
Чемпіонів. “Реал” (Іспанія) “Ліон” (Франція)
23.50 “Ніч Ліги Чемпіонів”

3.55 НТВ вранці

09.00 Підсумки дня
09.25 Слово регіонам
09.45 Друга смуга
10.00 «Легко бути жінкою»
11.05 Здоров’я
12.00 Новини
12.25 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
13.00 Шеф-кухар. Сніданок
13.10 Наша пісня
13.50 Т/с «Вічний поклик»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ.
Агросектор
15.35 Т/с «Зона»
16.20 Нащадки
16.45 Т/с «Атлантида»
17.25 Т/с «Право на захист»
18.20 Новини
19.00 Без кордонів
19.40 Чоловічий клуб.
Біатлон. Кубок світу. Спринт
20.20 Чоловічий клуб.
Біатлон. Кубок світу. Спринт
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
22.00 Глибинне буріння

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30, 02.00 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 Т/с “Маргоша - 4”
13.50 Т/с “Ведмежий кут”
14.45 “Особиста справа”
15.50 “Шоу на два мільйони”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Суперняня”
21.00, 21.40, 22.05, 01.35
Т/с “Інтерни”
22.30 Т/с “Маргоша - 4”
23.55 Х/ф “Злодії у законі”
02.15 Т/с “Руда”
05.15 Т/с “Ведмежий кут”

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10, 18.45, 23.30 «Життя»
07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
07.50, 10.05, 15.40, 02.30
Твій хіт
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.55, 16.50 Життя серед
життя
11.20, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
16.25, 03.10, 05.15 Диваки
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
20.50 24 години. Головне
питання
22.10 Цей дивний світ
00.00 Таємниці долі

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 9»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 З новим ранком
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Таємниці
слідства 8”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 9”
17.00 Т/с “Не зрікаються
кохаючи”
18.10 Т/с “Чокнута”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Здрастуй, мамо!”
22.33 “Гаряче крісло”
23.25 Д/ф “Брама часу”
00.20 Т/с “Переділ. Кров з
молоком”
02.00 Подробиці
02.35 “Телевізійна Служба
розшуку дітей”

05.40 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.10 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Комісар Рекс”
09.00 Кінець ефіру
10.00 Х/ф “Таємниці Саллі
Локхарт. Рубін в імлі”
12.05 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Правила життя.
Супермаркети: територія
обману”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Зіркове життя. Дітизлочинці”
20.05 “Російські сенсації.
Максим + Алла. Сповідь
любові”
21.00 “Російські сенсації.
Місце під зірками”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

Вишгород

06.20 “Бізнес+”
06.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Таємниці Саллі
Локхарт. Тінь “Полярної
зірки”
12.00 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Зіркове життя. Дітизлочинці”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.15 “Неймовірна правда
про зірок”
19.15 “Моя правда.
Владислав Галкін. Помилка
ціною в життя”
20.15 “Холостяк”
22.00 “Вікна-Новини”
22.40 “Холостяк”

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
8.35, 14.30, 17.35, 2.15
09.15 “Контрольна
Надзвичайна подія
закупівля”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
09.40 “Жити здорово!”
Сьогодні
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
9.25 Золотий пил
вирок»
10.00 До суду
13.15, 01.35 «Детективи»
11.00 Суд присяжних
14.00 Інші новини
12.40 Т/с «Братани-2»
14.20 «Зрозуміти.
15.30 Перша передача
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
16.05 Дачники
15.55 Т/с “Відплата”
16.35 Т/с “Повернення
16.55 “Федеральний суддя”
Мухтара-2»
18.15, 01.00 “Слід”
18.45 Справи сімейні
19.00, 04.05 “Давай
19.35 Т/с “Правила угону”
одружимося!”
20.35 Т/с “Братани-2”
20.00, 03.10 “Нехай
22.25 Т/с «Учитель в законів» говорять”
21.00 “Час”
23.20 Надзвичайна подія.
21.30 Т/с “Відплата”
Розслідування
22.40 “Людина і закон”
23.45 Школа лихослів’я
23.45 Нічні новини
0.35 Т/с «Рубльовка Live”
00.05 “Судіть самі”
7.40 Дачна відповідь

07.10 Х/ф “У лісах під
Ковелем”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 3”
14.35 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
15.35 Х/ф “Війна”
17.00 Х/ф “Живіть у радості”
18.30 “Легенди карного
розшуку”
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 3”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
14.00 «Теорія зради»
15.00 “Твою маму!”
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.00 «Твою маму!»
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с «Універ»
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 «Теорія зради»
23.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
23.10 “На добраніч, мужики!”
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Вишгород

Телепрограма

12 березня

09.00 Підсумки дня
09.25 Д/ф «Куренівська
трагедія»
10.05 «Легко бути жінкою»
11.05 «Віра. Надія. Любов»
12.00 Новини
12.25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
13.05 Шеф-кухар. Сніданок
13.20 Околиця
13.50 Т/с «Вічний поклик»
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.30 Т/с «Зона»
16.20 Магістраль
16.35 After Live
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Ворскла» (Полтава) «Металург» (Донецьк)
17.45 Новини (із
сурдоперекладом)
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.50, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30 «ТСН»
07.25 Мультфільм
10.00 «Сімейні драми»
10.50 “Не бреши мені”
11.50 Т/с “Тільки кохання”
12.40 Т/с “Маргоша - 4”
13.40 Т/с “Ведмежий кут”
14.35 «Шість кадрів»
15.00 «Гроші»
16.00 «Україна: історія
катастроф. Зоопарк»
17.15 «Шість кадрів»
17.55 «Сімейні драми»
18.45 «Не бреши мені»
20.00 “Без мандата, без
гламуру”
21.10 Х/ф “Нестримні”
23.00 “ГПУ”
23.55 Х/ф “Райське озеро”
01.30 Х/ф “Дні слави”
03.25 Т/с “Руда”
05.40 Т/с “Ведмежий кут”

05.40 Служба розшуку дітей
05.50 Факти
06.20 Ділові факти
06.40 Огляд матчів Ліги
Європи
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.35 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09.55 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.20 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.20 Х/ф “Кривавий спорт”
16.15 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Стрітрейсери”
21.40 Х/ф “Армія пітьми”
23.35 Х/ф “Цілуючи дівчат”
01.55 Факти
02.30 Х/ф “Метеор”
04.05 Т/с “За законом”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00, 03.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05 «Музична
програма»
09.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Формула успіху»
13.20 «Запитай та
прислухайся»
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
«Міська варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Є.Євтушенко
16.10 «У центрі уваги»
16.50 «Афіша»
17.15 Х/ф «Честь товариша»
19.30 «Столиця. Підсумки
тижня»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
К.Новикова
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Запитай та
прислухайся»
00.30 «У центрі уваги»

06.10 “Бізнес+”
06.15 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.40 Т/с “Комісар Рекс”
09.40 Х/ф “Під Великою
Ведмедицею”
17.40 “Вiкна-Новини”
17.50 Х/ф “Діамантова
рука”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.40 “Україна має
талант!-3”
23.10 “ВусоЛапоХвіст”

06.00, 07.00, 18.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10 24 години. Головне
питання
07.10, 18.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком +»
07.50, 10.05, 15.50, 02.30
Твій хіт
08.00, 18.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30, 19.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.55, 16.55 Життя серед
життя
11.20, 17.30 Це корисно
знати
12.15 Погляд у майбутнє
16.30, 03.10, 05.05 Диваки
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 23.40, 05.25 Сильні
світу сього
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі

04.45 Т/с “Експерти”
06.10 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 9”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
Ранкова пошта з Пугачовою
і Галкіним
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Експерти”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
13.55 Х/ф
14.20 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів 9”
15.20, 18.55, 20.30 Т/с
“Серафима Прекрасна”
20.00 “Подробиці”
22.33 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
01.00 Х/ф “Підставне тіло”
02.55 Подробиці
03.25 «Позаочі»
04.10 Формула любові

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00 Т/с “Слід”
08.55 Т/с “Дорожній
патруль - 2”
10.00 Т/с “Глухар.
Повернення. Частина
перша”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Тайга. Курс
виживання”
13.00 “Нехай говорять.
Утамуй мої печалі”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т/с “Охоронець - 3”
00.10 Х/ф “Папараці”
02.15 Щиросердне зізнання
02.45 Т/с “Мовчазний
свідок”
03.30 Події
03.50 Критична точка

3.55 НТВ вранці

08.00 Шустер-Live
12.30 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
13.00 Світло
13.30 Хай так
13.55 Феєрія мандрів.
Замки Львова
14.25 Наша пісня
15.00 В гостях у Д. Гордона
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єрліга. «Севастополь»
(Севастополь) - «Карпати»
(Львів) 16:50 У ПЕРЕРВІ:
Погода
18.05 Зелений коридор
18.25 Майстер-клас
18.50 Золотий гусак
19.15 Магія цирку
21.00 Підсумки дня
21.50 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
(жінки)
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

06.25 Мультфільм «Сміх і

05.15 Факти
05.45 Мультфільми
07.00 Козирне життя
07.40 Х/ф “Стрітрейсери”
09.55 Чудо-люди
11.05 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11.40 Квартирне питання
12.40 Х/ф “Поліцейський із
Беверлі-хіллз-2”
14.50 Ти не повіриш!
15.45 Під прицілом
16.45 Провокатор
17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
20.25 Т/с «Рюріки»
21.00 Жіноча логіка
22.00 Х/ф “22 кулі.
Безсмертний”
00.35 Х/ф “Пограбування на
Бейкер-стріт”
02.30 Х/ф “Цілуючи дівчат”
04.25 Х/ф “Армія пітьми”

08.30, 15.15, 02.20 Твій хіт
08.50, 12.05 Мультфільм
09.00, 20.20, 23.45
24 години Світ
09.15 Створи себе
10.10 За сім морів
10.35 Японія очима гурмана
з Нардою
11.10 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
11.30, 19.35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Портрети дикої
природи
16.20 Практичний порадник
екстремального туриста
16.55 PRO Читання
17.30 Няньки дикої природи
18.00, 05.10 Зелена варта
18.20 Журфікс
19.00 Жива енциклопедія
20.00 24 години Бізнес
20.45 Дитинство у дикій
природі
21.50 Х/ф «На краю
Всесвіту»
00.00 Таємниці долі

05.25 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.25 «Найрозумніший»
09.10 «Наші»
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для
Баскова”
11.20 “Вирваний з натовпу”
12.05 Х/ф “Президент і його
онука”
14.20 Х/ф “Пес Барбос
та незвичайний крос.
Самогонники”
14.50 “КВК”
17.00 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
18.00 “Розсмішити коміка”
19.00, 20.30 «Майдан’s»
20.00 Подробиці
22.00 «Що? Де? Коли?»
23.00 Вечір професійного
боксу. Віталій Кличко Одланьєр Соліс
01.00 Х/ф “Лють і честь-2.
Вороже захоплення”
02.35 Подробиці
03.05 “Попелюшка для
Баскова”

горе біля білого моря»
07.25 «Справжні лікарі»
08.15 «Світське життя»
09.05 “Хто там?”
10.00 “Велике
перевтілення”
10.40 “Анатомія слави”
11.35 “Шість кадрів”
13.00 «Мій зможе»
14.30 «Суперняня»
15.40 «Сусідські війни»
16.35 Х/ф «Знайда»
18.30 «Гроші»
19.30 «ТСН»
20.00 Х/ф “Знайда-2”
23.25 Х/ф “Сексоголік”
01.00 Х/ф “Райське озеро”
02.25 “Зірка+зірка-2”
04.30 Х/ф “Дні слави”
05.25 “Справжні лікарі”
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Йде поважне засідання. Вирішують, як використати землю після
Чорнобиля.
– Зерно сіяти не можна, картоплю садити –
тим більше… А давайте
все засіємо тютюном,
а на пачках цигарок напишемо: «Міністерство
охорони здоров’я останній раз попереджує…»

04.55 Руйнівники міфів
05.45 Служба розшуку дітей
05.50 М/с “Сімейка Адамсів”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.55
Репортер
09.10 Х/ф “Перша дочка”
11.35 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Останній акорд»
16.55 Т/с “Татусеві дочки”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Інтуїція
23.55 Т/с «Грань»
01.10 Спортрепортер
01.20 Х/ф «Жінки»
03.05, 03.50 Зона ночі
Культура ЗВТ
03.10 Микола Лисенко

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.30, 03.00 “Час новин”
10.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
10.55, 18.10, 00.25 “Погода
у світі”
11.15 “Сканер”
15.20 “На власні очі”
16.30 “РесПубліка”
18.15 “Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Вільна гавань»
23.50, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

1.50 Шаховий огляд

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15 «Модний вирок»
13.15 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 Т/с “Відплата”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Поле чудес”
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “ДО РЕ: Ігор Крутий”
23.55 Х/ф “Золотий
перетин”
02.35 Х/ф “Рецепт її
молодості”
04.05 Х/ф “Чорна стріла”

05.50 Х/ф “Живіть у радості”
07.05, 15.40 Х/ф “Війна”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.35 Т/с “Марш Турецького
- 3”
14.40 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
17.00 Х/ф “Жовтий карлик”
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Марш Турецького
- 3”
02.55 «Речовий доказ»
03.40 «Свідок»
04.05 “Правда життя”

07.00 «Байдиківка»
07.30 «Телепузики»
08.00 «Мультик з Лунтіком»
08.30 «Дім-2»
09.30 «Жіноча ліга»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
11.10 «Щастя є»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 “Знайомство з
батьками”
14.00 «Теорія зради»
15.00 «Твою маму!»
15.30 Т/с “Хто у домі
господар”
16.30 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
17.30 “Жіноча ліга”
18.00 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 «Дім-2».Спецвипуск
21.00 Т/с “Універ”
21.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 «Теорія зради»
23.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»

06.00, 07.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Яковлєв
09.10 «Бізнес-ситуація»
09.50 «Смак успіху»
10.25 «Клуб 700»
11.00 «Файна садиба»
11.30 «Мультфільми»
12.00 «Музична програма»
12.10 “Запитай та
прислухайся”
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Голос Перемоги”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Формула успіху”
16.10 Х/ф “Сільський лікар”
18.15 “В гостях у Д.Гордона”
Я.Табачник
21.00, 01.00, 03.20 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “У мирні дні”
23.20 “Афіша”
23.30 “Запитай та
прислухайся”
00.30 “Файна садиба”

05.10 “Наші улюблені
мультфільми”
06.15 Х/ф “Вас викликає
Таймир”
07.50 “Караоке на Майдані”
08.50 “Їмо вдома”
10.00 “ВусоЛапоХвіст”
10.40 М/ф “Пінгвіни
Мадагаскару”
11.40 “Україна має
талант!-3”
14.30 “Неймовірна правда
про зірок”
16.50 Х/ф “Діамантова
рука”
19.00 “Танці з зірками”
23.00 “Смішні люди”
Сила жінки в її слабкості
***
Якщо чоловік дружить із жінкою, то вона
впевнена, що він не
може досягти більшого.
***
Розумна жінка доглядає себе, нерозумна
— чоловіка

06.00 М/с “Дві Лотти”
07.15 Х/ф “Як їсти смажених
черв’яків”
09.00 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
10.05 Інтуїція
11.10 Мрії збуваються
12.15 Файна Юкрайна
13.20 Даєш молодь
14.20 Скеч-шоу “Красуні”
15.00 Смішно, до болю
16.00 Зроби мені смішно
17.00 Х/ф “Острів”
20.00 Замок страху
21.00 Хто проти блондинок?
22.05 Х/ф “Кохання у
великому місті”
00.00 Спортрепортер
00.05 Х/ф “Дівчина мого
найкращого друга”
01.55, 02.20, 02.50, 04.55
Зона ночі Культура ЗВТ
02.00 Усмішник
02.25 Вище неба
02.55 Обожнювана
03.15, 04.00 Зона ночі ЗВТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час новин”
07.20, 08.20, 21.50, 00.30,
01.50, 02.50 “Тема тижня”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “На власні очі”
09.50 “Досягти мети”
10.15 “Здорові історії”
10.35 “Не перший погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Європу”
13.20 “Драйв”
14.10 “Страва від шефа”
14.25 “Гра долі”
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Хроніка тижня”
19.30, 20.30, 01.20, 02.20,
05.15 “Час інтерв’ю”
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Територія
закону”
22.30 “Вікно в Америку”

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Всесвітня картинна
Приватні детективи”
галерея з тітонькою Совою
09.00, 12.00 Т/с “Охоронець 7.30 У зоні особливого
ризику
- 3”
8.00 Головна дорога
11.00 Ласкаво просимо
8.30 Живуть же люди!
9.25 Їмо вдома!
14.00 Т/с “Катя.
10.00 Російська начинка
Продовження”
10.30 Суд присяжних.
17.00 “Народна зірка.
Головна справа
12.25 Кулінарний поєдинок
Четвертий сезон”
13.20 Квартирне питання
19.00 Події
14.20 О. Журбін. Мелодії на
19.20 “Народна зірка.
пам’ять
15.25 Розлучення поЧетвертий сезон”
російськи
19.45 Т/с “Смак граната”
16.20 Очна ставка
21.40 Т/с “Дорожній
17.15 Наші
18.30 Професія — репортер
патруль - 2”
19.00 Програма-максимум
23.40 Х/ф “Віддалені
20.00 Російські сенсації
наслідки”
20.55 Ти не повіриш!
21.50 Останнє слово
01.50 Х/ф “Папараці”
22.55 Нереальна політика
03.30 Події
23.25 Х/ф «Вісімнадцять
05.20 Срібний апельсин
місяців»

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 Х/ф “Волга-Волга”
07.55 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці й
розумники”
09.40 «Слово пастиря»
10.10 «Смак»
10.50 “Смак життя”
12.15 Середовище
проживання. “Що в
консервній банці?”
13.20 Кумири. “Анатолій
Папанов. Від комедії до
трагедії”
14.25 Х/ф “Діти Дон Кіхота”
16.00 Х/ф “Арфа для
коханої”
17.40 Т/с “Загальна
терапія”
19.45, 21.15 “Фабрика
зірок. Повернення”
21.00 “Час”
22.35
“ПрожекторПерісХілтон”
23.15 “Детектор неправди”
00.25 Х/ф “Домовик”
02.20 Х/ф “Жінка для всіх”

06.00 “Легенди

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
08.35 «Малята-двійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Єралаш”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
11.10 «Єралаш»
11.30 «Їж та худій»
12.00 “Крокодил”
13.00 “Одна за всіх”
13.30 “Нереальні предки”
14.30 Т/с “Хто у домі
господар”
15.30 Х/ф “Шахраї”
17.30 Т/с “Універ”
18.30 «Інтуїція»
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с “Універ”
22.30 «Жіноча ліга»
23.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
23.10 Т/с “Реальна кров”
00.10 “На добраніч, мужики!”
01.10 “Дім-2” Спецвипуск

06.00 Срібний апельсин

07.00, 03.50 Х/ф “К-9 III:

7.40 І знову здрастуйте!
8.35, 14.30, 17.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
пам’ять
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Т/с “Братани-2”
15.30 Рятувальники
16.05 Дачники
16.35 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія.
Розслідування
21.55 Музичний ринг
23.15 Жіночий погляд
0.05 Т/с “Рубльовка. Live”

бандитського Києва”
06.25 М/ф “Ну, постривай!”
06.55 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.20 Х/ф “Жовтий карлик”
11.30 “Речовий доказ”
12.00 Х/ф “Спокійний день
наприкінці війни”
12.45 Х/ф “Петля”
17.00 Т/с “Каменська - 3”
21.00 Х/ф “4 таксисти та
собака - 2”
23.50 Х/ф “Американський
психопат”
01.45 Т/с “Інспектор
Деррік”
02.45 “Речовий доказ”
03.50 “Правда життя”
05.10 “Агенти впливу”
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09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
10.55 Доки батьки сплять
11.20 Так просто! Альона
Вінницька
11.45 Шеф-кухар країни
12.30 Х/ф «Ваш син і брат»
14.10 Золотий гусак
14.35 В гостях у Д. Гордона
15.20 Діловий світ. Тиждень
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) «Волинь» (Луцьк)
18.00 Спецпроект «Про що
кіно?»
20.30 Хочу, щоб ти була
21.00 Підсумки тижня
21.35 Точка зору
22.05 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Підсумки тижня

07.20 Х/ф “Племіннички в
Єгипті”
08.40 Мультфільм
09.05 «Лото-забава»
10.00 «Ремонт +»
10.50 «Смакуємо»
11.25 «Розкішне життя»
12.20 «Міняю жінку - 3»
13.45 «Шість кадрів»
14.00 Х/ф «Знайда-2»
15.00 Футбол. “Динамо”
(Київ) - “Дніпро”
(Дніпропетровськ)
16.55 Х/ф “Знайда-2”
19.30 «ТСН-тиждень»
20.10 «Мій зможе»
21.30, 22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 «Світське життя»
23.30 «ГПУ»
00.25 “ТСН-тиждень”
01.10 Х/ф “Злочини
пристрасті”

05.50, 02.55, 04.35 Диваки
06.20 PRO Читання
06.40, 16.15, 02.25 Твій хіт
07.10 Клуб 700
07.35 Клуб Суперкниги
08.00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
08.35 Японія очима гурмана
з Нардою
09.00 Створи себе
09.40 Практичний порадник
екстремального туриста
10.05, 20.50 Дитинство у
дикій природі
11.05 Няньки дикої природи
11.40 Мультфільм
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
15.30 Жива енциклопедія
16.40, 19.00 Світ тварин з
Джеродом Міллером
17.05 Еєнгуї, бог сну
19.40 Калейдоскоп дикої
природи
20.00, 05.05 Зелена варта
20.35, 23.45 24 години Світ
21.55 Х/ф «На краю
Всесвіту»

06.20 “Доки всі вдома”
07.15 Бокс. Віталій Кличко Одланьєр Соліс
09.00, 09.55, 10.45, 12.45,
15.45, 16.55 “Неділя з
“Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
10.00 Ранкова пошта з
Пугачовою і Галкіним
10.50 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.45 «Орел і Решка»
12.50 Х/ф “За сімейними
обставинами”
15.55 “Розсмішити коміка”
17.10 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
18.05 Т/с “Троянди в
бульйоні”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Т/с “Троянди в
бульйоні”
22.50 Х/ф “Чудова афера”
01.00 Х/ф “Готовий до бою”
02.50 Подробиці тижня
03.30 “Орел і Решка”
04.15 “Позаочі”

05.50 Факти
06.05 Х/ф “Месники”
07.30 Квартирне питання
08.40 Анекдоти поукраїнськи
09.15 Наша Russia
09.30 Т/с «Рюріки»
09.55 Ти не повіриш!
10.50 Козирне життя
11.30 Інший футбол
12.00 Стоп-10
13.00 Х/ф “22 кулі.
Безсмертний”
15.30 Жіноча логіка
16.35 Чудо-люди
17.40 Наша Russia
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Із Парижа з
любов’ю”
21.40 Х/ф “Блейд”
00.00 Голі та смішні

Підприємству в м. Вишгород терміново потрібні:
— Оператори термовакуумного обладнання:
жінки віком до 45 років.
Навчаємо. З/п висока.
Тел: (044) 361-97-21, (067) 659-54-57

06.00, 03.50 Х/ф “Смугастий 7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
рейс”

18.00 Сьогодні

07.30 “Народна зірка.

7.20 Чи знають росіяни

Четвертий сезон”

російську?

10.00 Т/с “Дорожній

7.25 Огляд

патруль - 2”

7.55 Їхні норови

12.00, 02.00 Х/ф “Біле

8.30 Авіатори

полотно”

9.55 Увага, розшук!

14.00 Т/с “Смак граната”

10.35 Х/ф «Мій чоловік —

16.00 Х/ф “Полин - трава

інопланетянин»

окаянна”

13.25 Дачна відповідь

18.00, 19.20 Т/с “Катя.

14.25 Золотий пил

Продовження”

16.201 знову здрастуйте!

19.00 Події

17.20 Надзвичайна подія

21.20 Т/с “Дорожній

19.00 Щиросерде зізнання

патруль - 3”

19.45 Центральне

22.20 Футбольний уїк-енд

телебачення

23.30 Х/ф “Василіск: Цар

20.50 Т/е «Спецгрупа»

змій”

22.40 Т/с «Повернення

01.20 Щиросердне зізнання Мухтара-2»
03.30 Події

0.30 Д/ф «П’яте Євангеліє»

05.10 Срібний апельсин

1.55 Футбольна ніч

Глінтвейн-рецепти
За матеріалами сайтів kuharka.
com.uа, forum.bukovel.com,
kitchen.uaclub.net.ua
«Зимова насолода»
На 8-10 персон: 1 л справжнього
міцного чаю, 750 мл червоного столового вина, 4 гвоздички, щіпка кориці.
Вилити червоне вино і чайний настій
в емальований посуд, додати прянощі і нагріти. Подати у фарфорових
чашках.
«Спортивний»
На 8-10 персон: 1,5 л червоного
(чи білого) столового вина, 50 мл
коньяку, 100 г цукру, 4-5 шт. гвоздики, щіпка кориці, лимонний сік,
цедра 1 лимона, мускатний горіх.
Перемішати всі інгредієнти, довести до кипіння і процідити через сито.
Подати в чашках.
«Яблучний»
Нагріти, але не кип’ятити суміш із
120 мл яблучного соку, 50 мл червоного вина, 1 ст. л. лимонного соку,
додати 2 шт. гвоздики, кориці на кінчику ножа, 1 кубик цукру-рафінаду.
Готовий глінтвейн процідити і подавати в заздалегідь нагрітій чашці.
Фруктовий
1,2 л червоного вина, 40 мл коньяку, 2 ст.л. родзинок, 100 г великокристалічного цукру, 10 шт.
гвоздики, 4 плоди зірчастого анісу,
1 ч. л. кориці, 1 лимон, 3 яблука.
Змішати вино і коньяк, додати роВАТ «Вишгородське підприємство МТЗ»
запрошує своїх акціонерів на Загальні
збори, які відбудуться 26 квітня 2011 року
о 12-й годині за адресою: Київська обл.,
м. Вишгород, майданчик ГАЕС.
Порядок денний:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р. та
затвердження звіту.
2. 3атвердження звіту та висновків Ревізійної
комісії товариства.
3. Прийняття рішення про переведення
випуску іменних акцій документарної форми
існування у бездокументарну (рішення про
дематеріалізацію).
4. Обрання депозитарію та зберігача й затвердження умов договорів з ними.
5. Визначення дати припинення ведення
реєстру власників іменних цінних паперів
товариства та розірвання договору з реєстратором.
6. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
7. Визначення способу повідомлення акціонерів товариства про прийняття рішення про
дематеріалізацію.
8. Прийняття рішення про вибір типу акці-

06.00, 07.00, 01.00, 03.10
“СТН-тижневик”
06.30 “Файна садиба”
07.30 “Афіша”
07.40 “В гостях у Д.Гордона”
Е.Ханок
09.30 “Навчайся з нами”
09.50 «Ділова кухня»
10.25 «Клуб 700»
11.00 «Смак успіху»
11.30 «Актуальна тема»
11.45 «Мультфільми»
12.00 «Музична програма»
12.10 “Запитай та
прислухайся”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально - насущно”
13.45 “Голос Перемоги”
14.30 “Формула успіху”
16.10 “Шевченківський
вечір”
17.10 Х/ф “Алітет іде у гори”
19.10 “Кроки влади”
19.50 “Гаряча лінія “102”
20.25 “Спецпідрозділ
“Чорний квадрат”
21.00 “СТН-спорт-тижневик”

Вишгород

05.25 «Наші улюблені
мультфільми»
06.55 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
08.50 «Їмо вдома»
10.00 «Неймовірні історії
кохання»
11.00 “Караоке на Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.55 “Російські сенсації.
Максим + Алла. Сповідь
любові”
15.50 “Зіркове життя. Дітизлочинці”
16.50 “Моя правда.
Владислав Галкін. Помилка
ціною в життя”
18.00 “Містичні історії-2 з
Павлом Костіциним”
19.00 “Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
21.00 Х/ф “Час щастя”
23.10 Т/с “Доктор Хаус”

05.50 Х/ф “Жінки”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лікаря
08.35 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.20 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
09.45 Даєш молодь
10.20 Замок страху
11.25 Хто проти блондинок?
12.30 Кліпси
12.55 Шоуманія
13.40 Ексклюзив
14.30 Аналіз крові
15.10 Info-шок
16.15 Т/с «Вороніни»
18.00 Х/ф “Кохання у
великому місті”
20.00 Співай, якщо можеш
21.10 Х/ф “Ромео повинен
померти”
23.40 Скеч-шоу “Красуні”
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06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 “Генії та лиходії”
06.35 Х/ф “Парасолька для
молодят”
08.10 “Смак”
09.10 “Здоров’я”
10.10 “Непутні нотатки”
10.30 “Доки всі вдома”
11.30 “Фазенда”
12.15 “Індійські йоги серед
нас”
13.20 “Віктор Цой. Життя
як кіно”
14.15 Х/ф “Старший син”
16.50 Х/ф “Найкращий друг
мого чоловіка”
18.50 “Жорстокі ігри” Новий
сезон
21.00 “Час”
22.00 Х/ф “Привид”
00.25 Х/ф “Притулок
комедіантів”
01.55 Х/ф “Тихоня”
03.10 Х/ф “Леді Макбет
Мценського повіту”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Ну, постривай!”
07.00 Т/с “Інспектор Деррік”
09.30 Т/с “Каменська - 3”
11.30 “Легенди карного
розшуку”
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
14.15 Т/с “Каменська - 3”
16.15 Х/ф “4 таксисти та
собака - 2”
19.00 Х/ф “Остання
висадка”
21.10 Х/ф “Найближчий
родич”
23.30 Х/ф “Планета
раптора”
01.25 Х/ф “Остання
висадка”

Підприємству на
постійну роботу
потрібні вантажники.
Тел: (067) 321-42-27

06.40, 03.20 “Технопарк”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 “Час новин”
07.20, 07.50, 00.30, 01.50,
02.50 “Тема тижня”
08.15, 11.10, 12.10, 18.55,
00.25 “Погода у світі”
08.25 “Бістро-ТБ”
09.50 “Досягти мети”
10.20 “Феєрія мандрів”
11.15 “Трансмісія”
11.30 “ДМБ”
12.20 “Життя цікаве”
13.20 “Мотор-ТБ”
14.10 “Страва від шефа”
14.25 “Гра долі”
15.20, 16.20, 19.30, 20.30,
01.20, 02.20 “Час інтерв’ю”
17.20 “Податки”
17.30, 04.40 “Не перший
погляд”
18.20 “Машина часу”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”
22.30 “Час-Тайм”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.00 «Дім-2»
08.05 «Телепузики»
08.35 «Малята-твійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоофактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
11.10 «Єралаш»
11.35 «Бабуни & дідуни»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Одна за всіх»
14.00 Т/с “Хто у домі
господар”
15.00 “Гола правда”
15.30 Х/ф “Де моя тачка,
чувак?”
17.00 Телесеріал “Універ”
18.30 “Інтуїція”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 «Нереальні предки»
23.00 «Щоденник Ukrainian
Fashion Week»
23.10 Т/с “Реальна кров”
00.10 “На добраніч, мужики!”

На останню
стежку

дзинки, цукор, корицю, гвоздику,
часточки лимона, яблука і зірчастий
аніс. Суміш нагріти, дати настоятиСвітлій пам’яті
ся 5 хвилин і подати гарячим.
Степана Даниловича Шульги
Мокко
Ольга ДЯЧЕНКО
2 чашки натуральної міцної кави,
0,75 червоного столового вина, 150
Вам востаннє я поклала квіти,
г цукру, 3 чарки коньяку нагріти в
емальованій каструлі до 70-80 °С.
І в душі гіркотно запекло:
Подати гарячим.
Не навчились при житті любити,
Все по 2 — проти нежиті
Все кудись крутило і вело.
Змішати 2 склянки червоного сухого вина, 2 ложки меду, 2 гвоздички,
Чи шумить шовковиця сьогодні?
2 дольки лимона, 2 щіпки кориці. ДоНа гостину Вас уже не жде.
вести до кипіння, але не кип’ятити.
Пити на ніч маленькими ковтками.
Її зріжуть, щось посадять модне,
Чайний глінтвейн
Щоб шуміло віття молоде.
Подається на вечерях. За своєю
підбадьорюючою й освіжаючою дією
Визнаю — такий закон природи:
у період відновлення після інфекційХтось вмирає, інший — народивсь.
них захворювань, при фізичному чи
психічному виснаженні перевершує
Та у згадках завжди сонце сходить,
будь-які сподівання. Чай завжди доДе гойдала матінка колись.
ливають у фруктову суміш!!!
1 л чайного настою (із 5 ложок краІ мені близькі Ваші печалі,
щого сорту чаю) вливають в емальоЯтрить душу висохла ріка,
ваний посуд, де попередньо змішані
А роки відкочуються далі,
соки (300 м яблучного соку + 300 м
абрикосового чи виноградного)
Тільки біль із серця не зника.
й цукор (за смаком), накривають
кришкою і ставлять на слабкий воЗа отим, що вже давно минуло,
гонь на 0,5 години, але не доводять
Що сльозою очі застеля…
до кипіння. Додають коньяк (100 мл)
Ви стомились, Ви уже заснули.
або ром, можна — ароматичні спеції
(корицю, гвоздику тощо).
Нехай пухом буде Вам земля!
онерного товариства та зміну найменування
товариства у зв’язку з приведенням його
діяльності у відповідність до вимог Закону
України «Про акціонерні товариства».
9. Затвердження Статуту товариства в новій
редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх нормативних документів товариства та затвердження їх
у новій редакції.
11. Обрання виконавчого органу акціонерного товариства.
12. Обрання ревізійної комісії (ревізора)
акціонерного товариства.
13. Обрання наглядової ради акціонерного
товариства.
Реєстрація відбудеться 26.04.2011р. з 11.30
до 11.50.
Акціонерам та їх представникам для
реєстрації при собі мати документ, що посвідчує особу (представникам — додатково
доручення).
Ознайомитись з матеріалами, пов’язаними
з порядком денним зборів, акціонери зможуть
за місцем знаходження товариства, починаючи з 26.03.2011 р. у робочі дні з 10.00 до 12.00.
Телефон для довідок: (04596) 52-250.

Правління товариства

У ресторан на постійну роботу
потрібні:
— бармен;
— офіціанти;
— охоронець.
Звертайтесь за тел: (067) 440-58-02
Адміністрація ЗАТ «Харчопродторгу»

Наші найщиріші вітання
Олександрі Олексіївні ПОЛУДІ
з нагоди ювілею!
Бажаємо здоров’я міцного,
благополуччя і радості. Хай прийдешні
роки будуть щедрими на добробут і
злагоду.
Рідні та близькі

Рік минув, як тебе не стало
16 березня — рік, як пішла із земного життя Ганна Петрівна Ардельська, яка працювала начальником планового відділу та була активним ветераном
нашої організації. Родина Ардельських приїхала у
Вишгород із Світловодська у 1960-х рр. Працювала
тоді ще зовсім молоденька Анечка спочатку у тресті
«Півден-атоменергобуд» інженером планового відділу, потім перейшла до «Гідромеханізації».
Ми усі тоді були молодими, будували молоде місто.
Скільки було планів! У Ганни Петрівни — чоловік і двоє
синів. У нас у кожного — своя родина.
Разом працювали у Вишгороді, що став для нас рідним, разом відпочивали! Ходили на танці, дружили сім’ями. Ганнуся відзивалася на потреби кожного, не забувала ні родичів, ні сусідів, ні колег по роботі: завжди знайде тепле
слово, підтримає, допоможе.
Рік минув, як тебе не стало, Анечко, а ти і досі поруч із нами!

Роза НІКУЛІЧЕВА, подруги і колеги із «Гідромеханізації»

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
гараж 3-рівневий. Двоє воріт.
дитячий візочок б/в, недорого.
Тел: (050) 660-13-43
Тел: (097) 75-50-191
кімоно р. 130 см.
автомобіль ВАЗ 21011 1981 р. випуску,
Тел: (068) 555-45-30
16 000 грн. Тел: (097) 330-15-37
І Н Ш Е
Потрібен мерчендайзер з власним
Ремонт квартир, дач, офісів.
авто. Тел: (067) 657-65-95
Тел: (068) 555-45-30, (050) 660-13-43
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ, гіпсокартон, ламінат.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Н А Й М У
квартиру чи кімнату у власника.
Тел: (093) 108-21-54
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

КОЛО жінки

Вишгород

12 березня

У Фонді святої Ольги звеличували жінку
Невеличке, затишне приміщення Фонду, розташованого у підвалі на вулиці
Шевченка, 7-а, вмістило багато гостей,
бо жоден запрошений не міг пропустити
таку подію, як відзначення Міжнародного
жіночого дня.
Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО автора

Виставки

У залі — представниці кількох поколінь від
92 до 15 років. На столах — ніжні тюльпани, на
стінах — жартівливі емблеми свята і виставка
вишитих робіт почесної гості — учасниці Великої Вітчизняної війни, професора, доктора
філософії Нінель Костіної (НА ФОТО).
Розшукали цю незвичайну жінку у столиці
працівники музею-заповідника «Битва за Київ
у 1943-му році». А відтак військова тематика,
наближення знаменної дати — 70-річчя від початку оборони Києва і навіть ведуча — дівчина
у військовій гімнастерці і пілотці — надавали
святу особливої урочистості. Втім, від історії
нам нікуди не дітися, а від її героїчних сторінок
— й поготів. Поки живі — пам’ятатимемо. Ось

і вдова колишнього командира танкового
взводу Федора Беша Олена Юхимівна,
що розміняла вже сотню, із сльозами на
очах згадала чоловіка і передала музею
на вічне зберігання його бойові нагороди. Їх чемно прийняв директор музею,
заслужений працівник культури України
Іван Вікован.
А потім і киянка Нінель Володимирівна Костіна передала музею свої надруковані роботи — роздуми над героїчними
сторінками історії…
Привітали жінок голова районної
ради ветеранів Петро Мартиненко — як
завжди, поетично і щиро, навіть заспівав акапельно «Помнишь, мама моя, как
девчонку чужую…», та заступник голови
міської ради ветеранів Сергій Лагуненко.
Солістка Анна Покровська виконала
попурі на теми патріотичних пісень.
Порадували жінок своїм співом лауреат міжнародного пісенного конкурсу «Слов’янський базар» Володимир
Дзись — соліст БК «Енергетик», Владислав Степанов, Лідія Мартинова і Віктор Шамота, який, до речі, акомпанував усім
співакам на синтезаторі.
Програму свята його організатори
продумали до дрібниць. Надавали слово жінкам, яких добре знають у місті і
районі, а потім для всіх звучали музичні
вітання. Голова районної організації Товариства Червоного Хреста Таміла Орел
подякувала керівникам виконавчої влади
за увагу до проблем організації — нарешті у місті буде свій медико-соціальний
центр; багатодітна мати, колишня завідуюча районною бібліотекою для дітей
Василина Гриненко, депутат, спеціаліст
гуманітарного відділу міськради Ольга
Мельник, будівельник-виконроб Ольга
Тірська привітали жінок і відкривали не
відомі досі сторінки своєї біографії .

У світі
У четвер, 10 березня, на півдні Китаю
стався землетрус 5,8 бала за шкалою Ріхтера.
Щонайменше семеро людей загинули, більше 200 отримали поранення.
23-річна жителька Румунії стала наймолодшою бабусею у світі.
Близько 2% користувачів всесвітньої
павутини можуть стати залежними від Інтернету. Середній вік людей, які страждають від
інтернет-залежності, варіюється від 17 до 21
року, причому, це переважно чоловіки.
Під час катастрофи Ан-148 загинули 5
членів екіпажу і два представники М’янми. Літак розбився за 130 кілометрів від Воронежа.
Він проходив випробування, на борту не було
пасажирів. Розшифровка «чорних ящиків» засвідчила, що катастрофа Ан-148 у Білгородській області сталася через поломку в покажчику швидкості літака.
9 березня в Японії стався землетрус силою 7,6 бала. Метеорологічне агентство країни попереджає про можливість виникнення
цунамі.
Заворушення в країнах Близького Сходу та Африки не вщухають. Національна рада
Лівії, що виконує функції опозиційного уряду,
дала Муамару Каддафі три дні, щоб добровільно відмовився від влади. Цього тижня
кровопролитні сутички у Лівії переросли у
повномасштабну громадянську війну. Запеклі бої між повстанцями та військами Каддафі
тривають як на заході, так і на сході країни.
У двох регіонах Ємену поліція обстріляла учасників акцій протесту, які вимагали відставки президента Алі Абдалли Салеха, який

Люстерко
Як зберегти здоров’я і красу волосся
взимку і ранньої весни?
Справа у капелюсі. Головний убір не
тільки страхує від застуди, а й захищає волосся. Від холоду кровоносні судини голови
звужуються, живлення волосся обмежується, а це може призвести до його ослаблення
і навіть випадання.
Капелюшок треба вибирати вміло. Зокрема, затісна шапка порушує кровообіг,

В Україні
Кабінет Міністрів України планує у поточному році залучити під державні гарантії
2,3 млрд. гривень кредитних ресурсів, які направлять у житлове будівництво.
Національний банк України на виконання вимог Міжнародного валютного фонду обіцяє до кінця червня поточного року скасувати
заборону банкам і обмінним пунктам змінювати протягом дня курс обміну готівкових валют.
Українські автомобілісти готові до масових страйків. Вони погрожують акціями протестів у разі, якщо уряд таки погодиться ввести мито на імпорт нафтопродуктів в Україну.
Високі пенсії все ж таки уріжуть. На
думку віце-прем’єр-міністра Сергія Тігіпка,
депутати Верховної Ради підтримають цю
пропозицію, як це зробили в Естонії .
Із 1 по 31 березня 2011 року Міністерство внутрішніх справ проводить місячник
добровільної здачі зброї. Якщо у цей термін
громадянин здав мисливську вогнестрільну,
холодну, газову зброю, то у подальшому він
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Літературна вітальня

У роковини
Шевченка
Олександр ОЛЕСЬ

Одно питання мимоволі
Весь час в думках моїх встає:
Чому не вгледів сонця волі,
Чому тепер він не жиє?
Якими дужими громами
Пророчий голос би гримів,
Якими буйними річками
Котивсь, шумів би його спів!?
Які б вінки він сплів героям
І як уславив би їх чин?!
Він грав би в сурму перед боєм,
Боровся б сам серед руїн.

Щиро привітав присутніх із святом президент Благодійного фонду святої княгині
Ольги Володимир Малишев, який вручив подяки Тамілі Орел, головному редактору телекомпанії «ВишеГрад» Галині Вовчук, народній
майстрині Олені Кольвах, директору спеціалізованої школи «Надія» Марії Чух — кожна
чимало корисного зробила для громади міста
та району. А потім вручив усім присутнім жінкам барвисті листівки з віршами та молитвою
оптинських старців і виготовлений на замовлення Фонду на Львівському ювелірному заводі, освячений катюжанським священиком
отцем Олександром срібний образок Божої
Матері.
Наостанок чоловіки запросили на вальс
жінок. І ще довго не розходились господарі і
гості — співали, танцювали, пригощались чудовими стравами, які так любовно і старанно
приготували працівники Фонду.

Коротко про різне
править країною понад 30 років.
ООН констатувала, що в Кот-д’Івуарі
назріває нова громадянська війна. За кілька днів жертвами бойових дій стали десятки
людей.
Організація Об’єднаних Націй відкриває
в Лондоні Міжнародний фонд допомоги жертвам контрабанди людей.
Не менше двох осіб постраждали, ще
близько 400 чоловік евакуювали через пожежу на французькому альпійському курорті
Куршавель.
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зможе після оформлення відповідних документів зареєструвати її в приватну власність і
використовувати на законних засадах.
Європейський інвестиційний банк і Світовий банк 23 березня 2009 року в Брюсселі
підписали Загальну декларацію з модернізації газотранспортної системи України.
Нині виділено 2,6 млн євро на фінансові дослідження екологічного і соціального впливу модернізації української ГТС і підземних
сховищ. Президент України Віктор Янукович
вважає модернізацію неможливою без Росії.
Страхові компанії віднині самостійно
оформлятимуть дорожньо-транспортні пригоди за умови, якщо не було постраждалих.
Такі поправки внесені депутатами до закону
про обов’язкове страхування громадянськоправової відповідальності власників автотранспорту. Водночас, згідно із законом,
якщо одна із сторін не згодна, за нею залишається право викликати працівника ДАІ для
оформлення матеріалів ДТП.
Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради
законопроект про перехід з 1 січня 2012 року
на бухгалтерську звітність за міжнародними
стандартами фінансової звітності.
У міжнародному туристичному рейтингу Україна опустилася на 8 позицій і тепер займає 85-е місце між Намібією і Гватемалою.
У цьому році організацією «Всесвітній економічний форум» оцінювалися 139 країн.
Залізничне сполучення між Києвом та
міжнародним аеропортом «Бориспіль» відкриють уже на початку літа 2012 року.
9 березня біля залізничної станції «Фащівка» Перевальського району Луганщини зійшли з колії 13 вагонів вантажного потяга, з
них — 7 порожніх вагонів перекинулися.

А як оплакав би могили,
Яких би квітів насадив!..
Калина б віти похилила,
І в вітах вітер гомонів.
Якими лютими бичами
Карав би нас, що кволі ми,
Що розійшлись ми манівцями
На крок єдиний до мети.
Як в душу б він заглянув кожну,
Як кожний біль би наш відчув.
Він влив би міць непереможну,
Серця б він вірою натхнув!
І де б він був? Чи на засланні,
Серед неораних степів,
Чи разом з нами на вигнанні —
Ділив би сльози і терпів.
Він тут би був! Орел крилатий
Не зміг би стерпіти ярма,
І як би там він міг співати,
Коли вітчизна вся німа!

Теленовина
Ольга ДЯЧЕНКО

У підвалі пам’ятник Шевченку
Припада пилюкою роки.
Оце внуки ті погані,
Ненько,
Що на світ пустили байстрюки.
Слово, як молитва про Вкраїну,
Різномовно лине крізь віки,
На весь світ тополю і калину
Кобзареві вславили рядки.
Дочекався він пошанування,
Почорнів би з горя і ганьби.
В сім’ї вольній —
зойк його останній
Кинули в брудний підвал раби.

Сигнали служби 102
4 березня до чергової частини Вишгородського районного відділення міліції зателефонували. Повідомили про
ДТП у районі перехрестя вул.
Н.Шолуденка
та
провулку
Квіткового. Прибувши на місце
аварії, слідча оперативна група
встановила, що близько 06:30
водій Honda Civic Максим, 1989
року народження, не справився
з керуванням і виїхав на зустрічну
смугу руху та зіткнувся з автобусом «Богдан». В результаті водій
автомобіля та пасажир Павло
(1988 р.н.) загинули на місці, пасажирка «Богдана» отримала тілесні ушкодження.

Рідке волосся від… холоду
чиста вовна може викликати подразнення, а
синтетична підкладка — ідеальне середовище для розмноження сапрофітного грибка,
який викликає лупу.
Не забувайте регулярно прати або чистити головний убір, знімайте його у теплому приміщенні, якщо заходите до магазину або у транспорті. Стежте, щоб шкіра
голови не спітніла, інакше волосся стане
тьмяним, втратить силу і швидко забруд-

нюватиметься.
Волосся потерпає від кондиціонерів,
обігрівачів, які його пересушують, втрачає
еластичність і блиск.
Голову треба мити тільки теплою водою.
Гаряча збільшує виділення шкіряного сала і
робить корені жирними, ослаблює і висушує
волосся.
Якомога рідше користуйтеся феном,
плойками, прасками. А якщо немає часу ви-

сушити волосся природним шляхом, ніколи
не виходьте на вулицю з мокрим — це посилює ламкість. Відмовтеся від пластмасових
гребінців і синтетичних головних уборів
Іноді жінки з-під шапки ефектно розпускають пасма по плечах. Це шкодить волоссю, адже оберігати треба не лише корені.
Довгі коси зберіть під шапкою в нещільну зачіску, а краще — накиньте на голову шарф:
він і зачіску не зіпсує, і коси збереже.

10

12 березня
Великий піст

Їж просто —
доживеш до ста
Нечистий дух, що приносить духовні і тілесні хвороби, виганяється з людини молитвою і постом (Мф.17,21).
Для віруючого піст не тяжке
випробування, а духовна радість. Ослаблення і виснаження тіла — ознака неправильного підходу до посту.
Пісних днів у православному
календарі близько 200 (протягом року). Два багатоденні перехідні пости — Великий і Петрів
— залежать від дати Пасхи; два
багатоденних неперехідних тривають: Успенський — із 14 по 27
серпня), Різдвяний (Пилипів) — з
28 листопада до 6 січня. Є одноденні пости: Здвиження Хреста
Господнього — 27 вересня, Усікновення голови святого Іоанна
Предтечі — 11 вересня, а також
практично всі середи і п’ятниці.
Є й дні найсуворішого посту,
коли можна тільки пити (рекомендовано мінеральну воду, настої
цілющих трав). Одно-дводенне
утримання від їжі — своєрідний
позитивний стрес. Мобілізуються захисні сили організму, активізується імунна й ендокринна
системи, особливо робота надниркових залоз, виробляються
необхідні гормони, придушується алергічний стан, посилюється
регенерація тканин.
Вагітним, хворим, стареньким і людям, зайнятим важкою
працею, дозволено їсти й скоромну їжу. А тим, хто перебуває
у лікарні, Церква рекомендує
не відмовлятися від їжі, що там
пропонують, і тієї, яку приносять
рідні.

Коротко про різне

У світі
Рожевий діамант вагою
більше 10 каратів може стати основним лотом на аукціоні
Christie’s Magnificent Jewels, який
відбудеться у Нью-Йорку у квітні.
Австралійці дивують світ
своїм умінням розважатись. На
зеленому континенті відбувся
традиційний фестиваль кавунів.
На німецькій виставці світового технічного прогресу вперше
представили прототип персонального комп’ютера, яким керують поглядом.

В Україні
В Україні з’явилася мода на
родинні герби. Дедалі більше людей вірить, що цей символ сприятиме об’єднанню та зміцненню
роду.
9 березня в Києві організація «Культурний проект» розпочала курс лекцій «Сучасне мистецтво в запитаннях і відповідях».
На нього записалися понад 500
осіб різного віку, статусу та фаху.
Лекційний курс триватиме до 21
квітня. Участь у ньому безкоштовна, але попередня реєстрація
для слухачів обов’язкова. Лекції
проходять двічі на тиждень – щосереди і щочетверга – о 19.00 в
Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України за адресою:
Київ, вул. Щорса, 18-Д. Детальніша інформація та програма курсу
на сайті «Культурного проекту»:
www.culturalproject.org
Столичні скаути провели зиму не лише традиційними
млинцями та медом. У Прощену
неділю понад півтисячі дітлахів
із кількох молодіжних організацій
провели туристичну Масляну.

Спосіб життя
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Вишгород

Перемоги даруємо рідному місту
Із 24-го по 27-е лютого 2011 року в
місті Бровари відбувся наймасштабніший
Чемпіонат України з кікбоксингу за версією WPKA та перший етап Кубку України
серед юніорів.

ФізкультУРА

Денис КОРОВАЙ, клуб «КШАТРІЙ»
ФОТО надане автором

Чемпіонат дуже важливий, оскільки сформував збірну команду України серед дорослих для участі у Чемпіонаті світу 2011 року,
який відбудеться в Києві.
Майже 2 тисячі спортсменів з усієї країни
боролися за місце в збірній. Серед них —12
заслужених майстрів спорту України, 16 —
майстрів спорту міжнародного класу, 35 —
майстрів спорту — неодноразових призерів і
чемпіонів світу та Європи.
У збірну команду області увійшли 25
спортсменів Вишгородського міського клубу кікбоксингу «Кшатрій» при Вишгородській
міській раді. Для багатьох це були перші змагання такого рівня.
Чимало зусиль, нервів, поту та крові вишгородчани залишили в манежі спорткомплексу «Спартак», а в рідне місто привезли позитивні емоції, смак перемоги і 23 золоті, срібні
та бронзові нагороди.
Хочеться відмітити наших успішних
спортсменів. Зокрема, Олександр Завізіон став чемпіоном України та виборов місце
в збірній; Денис Коровай здобув 2 нагороди
та путівку на Чемпіонат світу; Борис Ільченко
лише у фінальному поєдинку поступився своєму опонентові та здобув срібло; Тарас Мовчун — володар золота в супертяжкій вазі. Для

Андрія Гиренка ці змагання були першими,
але він став чемпіоном України.
Варто відзначити й інших спортсменівюніорів, які вибороли призові місця. Відбір на
Чемпіонат світу серед них відбудеться наприкінці березня, тому їм важливіший результат
саме майбутніх змагань.
Поваги заслуговують також Федір Сахаров, Микола Юхнов та Ігор Кашка, яким було
тяжче за всіх, адже вони готувалися та виступали на чемпіонаті з серйозними трав-

мами.
Нашими успіхами завдячуємо головному
тренеру Сергію Шпаку, міському голові Віктору Решетняку, директору КП УПФКС Василю
Колобову, а також батькам — Леоніду Паланичку та Валентину Короваю, які підтримують
нас та сприяють нашому зростанню.
Перемоги даруємо вам, дорогі вишгородці! ТАК ТРИМАТИ!!!
Запрошуємо всіх відвідати нашу секцію.
Довідки за телефоном: (099) 606-18-93.

Спортивна «Масниця» фінішувала
Весняне свято пробудження природи — Масниця — одне
з найдавніших нашого народу.
Як свідчить Велесова книга,
в ті далекі, може, і допотопні
часи, слову „народ» відповідало слово „язик».
Анатолій МИСЬКО,
член Київської обласної ради
фізкультурно-спортивного
товариства «Україна»
ФОТО надане автором

Тому всі народні звичаї, обряди, вірування, різні народні традиції, забобони, які не добила за
тисячоліття візантійська інвазія,
тепер в Україні називаються язичницькими. Вкладають у зміст цього слова архаїчність, примітивізм,
відсталість, ворожість, нісенітницю, дикунство, варварство, святотатство, і тому всьому — анафема.
У Західній Європі на початку
XX століття Клара Цеткін придумала політичне весняне свято —
Міжнародний день жінок — засіб
захисту жінок від експлуатації так
званим міжнародним імперіалізмом. Але ж який міжнародний
цей день, коли його відзначають
лише у відсталих країнах, та й то
не в усіх і лише на європейському
континенті? А де ж міжнародний
оргкомітет свята? Та його ніколи й не було. То і святкують цей
день у нас як позачерговий всенародний день народу. А що при-

від жіноча тема — то
гаразд!
У сучасній Європі вже втілюють гендер — повна рівність
і без емансипації!
Тому, як наслідок,
суспільство одержало
просто статеве свято!
(сухий залишок).
Тепер ми бачимо,
що язичницькі (читай — народні) звичаї
невмирущі і логічні,
бо виникнення їх продиктовано законами
життя на території
нашого етносу. Ідея!
Масницю
обернути
на всенародне свято з правом умикати
дівчат і жінок в цей
День! А день 8-го березня, як безпідставний тепер у нас і в світі — денонсувати.
Свідчення і підтвердження
того — яскраве відзначення Масниці в нашому місті. Самодіяльна
руханкова група (Товариство самодіяльних спортсменів) разом
із традиційним всенародним переїданням народних кулінарних
шедеврів організувала і провела
в цей час фізкультурний зимовий фініш сезону — лижварський
фестиваль „Масниці-2011». Цю
акцію багатопрофільно підтримало і допомогло в її проведенні Ко-

мунальне підприємство „УФКС»
Вишгородської міськради (директор — Василь Колобов).
Технічні
результати
фестивалю
такі.
Лауреати-жінки — Оксана Хомицька, Ольга
Удодова, Лідія Мельникова; чоловіки — Геннадій Вербовий, Володимир Намаконов, Анатолій
Мисько. Номінації фестивалю:
Grand mamma — Оксана Хомицька, Dress kod — Лідія Мельникова,
Етно-модель — Ніна Мельниченко, Sex-model — Ольга Удодова,

Top-model — Алла Мурга, Sport
model — Людмила Драгун. Головний суддя фестивалю — Геннадій Дробишевський (міжнародний рефері з гольфу). Фестиваль
супроводжував піснями андеграундовий гурт „Гайдамаки». Черговий виступ гурту відбудеться в
середу, 23 березня — на Всеукраїнський день працівників культури
та аматорів народного мистецтва — на штучному полі стадіону
„Енергетик» в м. Вишгороді — чекайте „Співи на колодках»!

Святкова броварська лижня
На запрошення Броварської міської ради фізкультурно-спортивного
товариства „Україна» учасники Вишгородського товариства самодіяльних
спортсменів 8 Березня взяли участь у
традиційних лижних змаганнях „Броварська весна-2011».
Анатолій РІЗНИЧЕНКО

У правічний ліс на північній околиці м.
Броварів прибули понад 70 лижварів із
кількох областей України. Наші спортсмени виступали у старших вікових категоріях

і показали добрі результати. Перші місця
посіли: Оксана Хомицька — на дистанції
10 км, Геннадій Вербовий — на 15 км, Лідія
Мельникова та Анатолій Мисько — на дистанції 5км.
Голова ради Антоніна Кулініч поздоровила вишгородців з перемогою і влаштувала флеш-фуршет. Жінок поздоровила зі
святом 8 Березня і вручила святкові набори цукерок „Рафаело». Усіх учасників нагородили дипломами 1 ступеня.
Загалом — це непоганий варіант спортивного святкування 8 Березня на природі.
Заряд позитиву й здоров’я — на цілий рік!

Гайд-парк

Вишгород

12 березня

Підґрунтя Української держави
закладалося на нашій землі
У статті «Історія справа і зліва» (газета «Вишгород», № 8 від 19 лютого 2011 р.) п. В. Климик звинувачує
мене у фальсифікації історії в дописі
«Ірпінська битва 1320 року» (газета
«Вишгород», № 6, 7 від 5 і 12 лютого
2011 року).
Володимир САЮК
(Стиль автора збережено)

При написанні своєї статті я користувався першоджерелами, від яких ніде не
відходив. І взагалі, у своєму житті намагаюся ніколи не обманювати людей. На
жаль, через стислість газетної статті не
повністю висвітлено добровільність союзу русів (українців) з литовцями (князем
Гедиміном), прогресивне доленосне значення звільнення від татарського ярма і
входження середньовічної України у велике князівство Литовське. В історії України
це був найкращий союз у порівнянні з наступними входженнями України до складу
Польщі, Московії (з 1713 р. — Росії, з 1922
р. — СРСР), входження окремих земель
України до складу Австро-Угорщини, Румунії, Чехословакії (Угорщини — в 19391944 р.р.).
«Князівства Малої Росії, зазнавши в
пору нашестя Батия і його Татар року 1240
більшої поразки, аніж інші, в міру впертого
їм спротиву і кровопролитних боїв, зруйновані були також дощенту; Князі їхні та
воїнство вибиті; міста зруйновано і спалено, і народ залишився під кормигою татарською, а дехто переховувався в Білорусії
та в землі Древлянській чи Поліссі; найвизначнійші ж родини з небагатьма Князівськими сімействами відійшли в сусіднє
князівство Литовське, і, там перебуваючи,
чимало з них споріднилися з панівними та
вельможними родами тамошніми і з допомогою такою подвигнули Литовського
володаря Князя Гедиміна визволити їхню
землю од зверхності Татарської і злучити
її зі своєю державою під одне право і начальство». (Г. Кониський, «Історія Русів»,
Київ, 1991 р., ст. 41).
Якщо порівняти витяги з «Истории государства Российского» М. М. Карамзіна
(надруковані в газеті «Вишгород», № 6
від 05.02.2011 р.) і тим, що у п. Климика,
то в його допису добавилися руські князі, які брали участь у битві, і що Київський
князь Станіслав мав час покликати монголів. Звідси складається враження, що
в битві на р. Ірпінь, з однієї сторони, брали участь монголи і руські князі, а з іншої
сторони — литовський князь Гедимін,
який самостійно їх переміг.
Монголів було два тумени (20 тисяч),
туменами командували, як правило,
люди царської крові (Чингісиди Тимур і
Дивлат; В. Білінський «Країна Моксель,
або Московія», том 3, ст. 229, 231) і полки трьох руських князів (Станіслав Київський, Олег Переяславський, Роман
Брянський), маєтки і сім’ї котрих знаходилися на території, підконтрольної
татарам, і князь Лев, який утік із Луцька
1319 року, коли місто перейшло без бою
до Гедиміна.
У битві на р. Ірпінь на стороні Гедиміна були литовські і білоруські війська, а
також війська практично всієї Русі-України, тільки місто Володимир (Волинський)
чинило опір (брала в бою участь татарська кіннота), а решта земель (Галичина,
Поділля, Волинь, практично вся Київщина) виставили свої полки під знамена Гедиміна (опір Гедиміну чинив тільки Київ,
недалеко від нього Білгород, нині село
Білогородка, здався без бою). (С. М. Соловьев. «Сочинения», Москва, «Мысль»,
1988, том 3, ст. 236).
Так що мова, «що нібито Князь Литовський Гедимін учинив об’єднання
Русі з Литвою силою зброї своєї, перемігши над рікою Ірпінь Князів Руських та
їхнє воїнство, але це сталося з Князями
Татарськими, а не Руськими, і перекручення тієї події внесено в Історію вель-

ми грубою помилкою; адже відомо з усіх
літописів і найвірогідніших переказів,
так би мовити, відчутним, що після підкорення Ханом Татарським Батиєм усіх
Князівств Руських перебували вони під
владою Татарською: Великоросійські з
1238-го, а Малоросійські з 1240 року,
отже, Литовському Князеві року 1320-го
воювати було на Русі ні з ким іншим, хіба
з Татарами; та й з самих трактатів, привілеїв та пактів, що з’єднують Руський Народ з Литвою і Польщею, видно, що він
об’єднувався і домовлявся, яко вільний
і свобідний, а ніяк не завойований. Хоча

ський, «Ілюстрована історія України»,
Київ-Львів, 1913, ст. 140).
Ось як історик описує процес зачаття
нового українського етносу: «Литовські
княжата, засідаючи по українських і білоруських землях, прагнули у всім приноровитися до місцевого життя. Вони
старалися якнайменше вносити змін у
місцеві обставини: «Ми старини не рушаємо, а новини не вводимо» — було їх
правилом. Вони приймали православну
віру, місцеву культуру, мову, одним словом — ставали українськими або білоруськими князями, тільки з нової литов-

Ірпінська битва
забуттю не підлягає
Прочитав статтю В. Климика «Історія справа і зліва» і мимоволі поринув на 30
років у наше минуле. Якби я особисто не знав і не шанував цього талановитого
художника, архітектора і скульптора, напевне, подумав, що дописувач — співробітник Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Все ті ж хльосткі фрази на
кшталт: «певні дворушницькі кола», «псевдодемократія», «на угоду прозахідним
холуям» тощо. Не вистачає лише нашого пролетарського: «Ні — американському
імперіалізму!»
Володимир ТКАЧ

На щастя, шановний Василю Володимировичу, сьогодні ми маємо змогу вивчати
свою історію не лише за сторінками «Краткого курса ВКП(б)», навіть не за відредагованою царедворцями «Историей государства Российского» М. М. Карамзіна, а за десятками праць навмисне призабутих і заборонених істориків.
По-друге, сьогодні нам доступні й арабські хроніки, польські, литовські, угорські літописи, які розлого розповідають про Русь-Україну. Тому хочеться автору допису щиро
порадити читати додаткову літературу, співставляти факти, аналізувати і лише тоді робити висновки, а тим більше виносити їх на громадський розсуд.
Чисто по-людському розумію позицію автора: нова інформація В. Саюка викликала
підсвідомий панічний страх, пересторогу, і все його єство запротестувало, налаштувалося на опір новому, бо це нове докорінним чином перекреслювало засвоєні ще зі
шкільної лави догми.
Я не агітатор і переконувати Василя Володимировича не збираюся, але читачам хочу
сказати наступне: несправедливо призабута Ірпінська битва 1320 року визначила долю
України на подальші століття. Хто цікавиться історією військового мистецтва Золотої
Орди, той достеменно знає, що структурно її військо поділялося на такі підрозділи: десятки, сотні, тисячі і нарешті 10-тисячні загони-тумени. Їх, як правило, очолювали воєначальники з династії Чингисидів.
Так ось, на Ірпінську заплаву два монголо-татарські тумени привели саме принци
Тимур і Дивлат. Це дуже серйозна сила, навіть на сьогодні. Січ поміж литовсько-руським
і монголо-татарським військом була настільки запеклою, що обидва принци загинули.
Разом з ними на полі битви залишилися ханські сателіти — переяславський князь Олег
та вигнаний з Луцька князь Лев. А ось інші ординські ставленики — київський князь Станіслав і брянський Роман — вціліли і накивали п’ятами в татарські улуси-області під захист покровителів.
Розгромлені у лютій січі степові окупанти назавжди полишили територію нинішньої
України. 80 років наша земля знемагала під монголо-татарським ігом. Ординці хижо грабували багатство нашої землі, жорстоко придушували будь-який опір, терзали і ятрили
душу народу. Насиллям і оманою чужоземці намагалися позбавити українців віри в свої
сили, привчити дивитися на себе, як на другосортних людей.
А ось Росії випала набагато складніша і трагічніша доля, монголо-татарське іго продовжувалося іще 160 років! Азіатська деспотія залишила свій відбиток на генному рівні
наших сусідів. Традиції східних сатрапів століттями домінували у суспільно-політичному
житті тодішньої Московії. І це дійсно була трагедія російського народу. Ось чому вони
так пишаються Куликовською перемогою, Дмитрієм Донським.
Отож, битва на річці Ірпінь — це наше Куликовське поле, це як для поляків доленосний Грюнвальд. Ми не відзначаємо цієї визвольної події тільки тому, що цю дату просто
замовчували. Але прийде час, і ми пишатимемося цим фактом, проймемося епохальним духом тієї визвольної доби, усвідомимо її значимість.
Однозначно, на місці Ірпінської битви має з’явитися пам’ятний знак, який би сповіщав подорожнім, що тут у 1320 році звільнено Русь-Україну від монголо-татарських
окупантів. Подія, яка забуттю не підлягає.
було трохи війська Руського поміж Татарами, що воювали з Гедиміном, а між
начальників їх були, звичайно, і Княжого
роду; але вони змушені були бути поміж
них за принукою своїх володарів, воюючи
за їхні інтереси, всупереч своїм, звичайно, страху ради Татар, ладних сплюндрувати родини їхні і житла при найменшій
підозрі». (Г. Кониський. «Історія Русів»,
Київ, 1991 р., ст. 42).
В якому положенні знаходилися українські землі при приєднанні їх до Литви,
сказано в книзі «Арійський стандарт»
(Ігор Каганець, Київ, «А. С. К.» 2005 р.,
ст. 52-54): «Як у випадку з літописним
закликанням варягів, місцеве українське
населення «само зі своєї волі закликало
до себе литовських княжат». (М. Грушев-

ської династії, й по змозі старалися далі
продовжувати давнійше заведені порядки місцевого життя.
З другого ж боку, громадянству не
раз таки приємно було, приймаючи литовського князя, покінчити з віджилими,
докучливими княжими відносинами старої династії, а навіть у громадах, що свого часу виривались з-під княжої влади і
піддавалися під татарську зверхність,
встигла наскучити й татарщина… Прикро
було тільки князям зрікатися свого панування, але й тут часто укладалося так, що
й ці князі зіставалися на своїх волостях,
тільки мусили признати над собою владу
литовського князя, що засідав у столиці
їхньої землі».
У результаті українські землі перехо-
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дять під владу литовських князів «одна
по другій, без війн і боротьби, тихо і непомітно, без гвалту і крику» (М. Грушевський, «Ілюстрована історія України»,
Київ-Львів, 1913. ст. 140).
(Порівняйте з «варязьким варіантом»:
«Варяги зайняли Київ без боротьби. Історичний перелом пройшов без потрясінь» — І. П. Крип’якевич, «Історія України» — Львів: Світ. 1990 р. ст. 36.)
На перший погляд видавалося, що
литовська держава — це просто продовження Київської Русі. Але в дійсності
литовське лицарство внесло грунтовні
зміни в життя нашого краю, хоча фактично йшлося лише про одну його сферу —
державне управління: «Велике князівство Литовське відрізнялося від давньої
Київської держави тим, що вся влада
була сконцентрована в руках великого
князя… Зате Литва давала українським
князям і панам широке право участі в
центральних державних установах і урядах. Вони належали до великокняжої
ради і через те мали вплив на всі державні справи, посідали найвищі місця в
адміністрації і війську, аж до становищ
міністрів і гетьманів, — мали становище
цілком рівнорядне з корінними литовцями. Разом з тим здобули окремі соціальні права — звільнення від різних данин,
право утримувати свої військові частини
і виступати на їх чолі у військовий похід, право мати провід серед населення
своєї землі. Їхню гордість підносило те,
що їхня мова була державною мовою, а
їхня церква мала привілейоване становище. Українська аристократія почувала
себе співгосподарем у великій Литовській державі. Тому, незважаючи на те,
що литовські великі князі безоглядно виступали проти всяких автономістичних
тенденцій, — українські князі і пани були
глибоко прив’язані до литовської держави, служили їй зі щирого патріотизму,
обороняли і дбали про її розквіт та могутність». (І. П. Крип’якевич, «Історія України», — Львів: Світ. 1990 р. ст. 113-114).
Наприкінці правління великого князя
Ольгерда (1341-1377) населення Литовсько-Руської держави на 90 % складалося
з української і білоруської людності, тобто литовці становили лише десяту частку
населення, були «малою закваскою, що
заквашує все тісто» (Послання святого
апостола Павла до галатів, 5.9).
Джерелом права у державі стала
«Руська правда», державною мовою
всюди була староукраїнська мова, повсюдно панувала українська культура і
православна віра. Литовська держава
запліднила Україну новими управлінськими підходами, згідно з якими твердий державний порядок не придушував
людської свободи і творчості, але ставав
її гарантом і захисником. Не менш великою заслугою литовського лицарства є
те, що воно організувало захист України
від татарських орд, і таким чином, дало
можливість народному організму певний
час розвиватися у відносному спокої».
Дивна річ: росіяни вшановують Куликовську битву, за вказівкою царя Миколи І була відлита чавунна колона і 1848
року встановлена на «Красном холме»,
місці ставки Мамая (підкреслюю, ця
битва НЕ привела до звільнення Московії від татарської залежності), а перемогу об’єднаних литовсько-українських
військ в більш доленосній для України Ірпінській битві 1320 року не варто вшанувати встановленням обеліска? Ірпінська
битва 1320 року має державницьке значення. Статтю про цю битву планується
опублікувати в центральній українській
пресі, залучивши до обговорення її значення істориків високого рівня і патріотичну громадськість України, а вони
вирішать — бути чи не бути обеліску на
місці славетної Ірпінської битви 1320
року. Свідомі українці пам’ятають: «Народ, який не знає свого минулого, не
буде мати свого майбутнього».

12

12 березня

Мозаїка

2011 року

Вишгород

На дозвіллі

Кросворд

«Кобзар»

Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 3. — Висипали запорожці, Лиман ... вкрили. (Т. Шевченко).
6. Без хазяїна двір, а без хазяйки ... плаче. 7. — ... до одного спеклись, неначе добрі поросята. (Т. Шевченко). 9. Дитяча хвороба. 12. — … садочок розвели кругом хатини. (Т. Шевченко). 14. Після ікса. 15. — На вгороді біля броду ...
похилилась. (Т. Шевченко). 16. В селі тому вдова жила, а у вдови ... росла. (Т.
Шевченко). 18. — Од села до села ... та музики. (Т. Шевченко). 20. Броньовик.
22. Поетичний рот. 23. Пункт на шляху пересування. 24. — У Йосипа, у тесляра
чи бондаря того святого, ... в наймичках росла. (Т. Шевченко).
По вертикалі: 1. — Пішов ... нерозумний слави добувати. (Т. Шевченко).
2. — Реве та стогне ... широкий. (Т. Шевченко). 4. — Сумує, квилить, плаче ...
в Путивлі-граді Ярославна. (Т. Шевченко). 5. — По вулиці вітер віє та ... замітає. (Т. Шевченко). 8. — ... вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. (Т.
Шевченко). 10. Гірчичний газ. 11. —Я не нездужаю, нівроку, а щось такеє бачить
око, і ... жде чогось. (Т. Шевченко). 13. Жаб’яче слово. 14. Інститут автоматики,
телемеханіки. 17. — Нащо мені ... — краса, очі голубині, стан мій гнучий, коли
нема вірної дружини. (Т. Шевченко). 19. Пора тікати (розм.). 20. Ринок. 21. —
Гармидер, галас, гам у гаї, срамотні співи. Аж лящить жіночий ... . (Т. Шевченко).

Увага, абітурієнт-2011!

Відповіді на кросворд «Веснянка», надрукований
у попередньому номері 10’ 2011

Розпочато набір кандидатів на основі повної загальної середньої освіти у конкурсі на вступ до
Національної Академії Служби безпеки України (м. Київ) за напрямками:
«Правознавство» — підготовка юристів у сфері забезпечення національної безпеки із знанням
іноземних мов, форма навчання – денна;
«Філологія» — підготовка перекладачів-референтів у сфері забезпечення національної безпеки,
форма навчання – денна.
До інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національної юридичної Академії України ім.
Я. Мудрого (м. Харків) за напрямом «Право», спеціальність «Правознавство», денна форма навчання.
Мешканці Київської області за довідками можуть звертатись до Управління СБУ в Київській області за адресами: пров. Аскольдів, 3-А, або Хрещатик, 6 (7 поверх). Додаткову інформацію можна
отримати за номерами телефонів: 044-281-54-47, 281-54-24.
Повну інформацію про Національну Академію СБ України та правила прийому розміщено на
офіційному сайті навчального закладу за Інтернет-адресою http.academu.ssu.gov.ua. В Академії
функціонує телефонна лінія приймальної комісії з питань вступу на навчання – (044) 527-76-24.

P.S.

1. Життя. 2. Жарти. 3. Щастя. 4. Манто. 5. Карти. 6. Хімік. 7. Дієта. 8. Дочки.
9 Горіх. 10. Жінка. 11. Жінки. 12. Дурні. 13. Думка. 14. Місце. 15. Пісня. 16. Гонор. 17. Сонце. 18. Буття. 19. Гумор. 20. Життя.

Відповіді на кросворд «З усмішкою»,
надрукований у номері 9’2011
Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 7. Бабине. 8. Астрея. 9. Ной. 10. Турист. 11. Могила. 12.
Пір’я. 13. Рот. 15. Нона. 16. Акоп. 19. Лід. 21. «Луб’я». 23. Даллас. 24. Робота.
25. Око. 26. Клімат. 27. Гадюка.
По вертикалі: 1. Пазурі. 2. Синиця. 3. Ментор. 4. Наймит. 5. Стогін. 6. Берлін. 14. Очі. 17. Краплі. 18. Полум’я. 19. Лесото. 20. Дорога. 21. Лобода. 22.
Батько.

Cвобода слова
починається там,
де тебе чують

дарую (4), Найму (5), Здам (6), Знайомство (7), Інше (8).

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

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

Назва і номер рубрики до тексту оголошення не
входить. Тож ви сміливо можете приносити особисто
чи надсилати до редакції поштою заповнений друкованими літерами талон безкоштовного оголошення із
семи слів (в т. ч. номер телефону). Одне безкоштовне
оголошення друкуватиметься один раз і лише на одне
найменування.
Газету «Вишгород» ви можете придбати в одному
з кіосків «Укрпреси» міста Вишгорода, у поштових відділеннях населених пунктів району чи передплатити.
Пункт передплати у Вишгороді: пл. Т. Шевченка, 2.
Роздрібна ціна одного номера газети «Вишгород» становить 1 грн.
Не баріться передплатити газету з квітня на весь рік.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Вишгород
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року

К

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
12.03.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

О

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам (1), Куплю (2), Обміняю (3), По-

(в газеті не друкуються)

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

З

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Безкоштовні оголошення

№ рубрики___2______
на «19» березня 2011р.

писати друкованими
літерами

А

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
12.03.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ЧОТИРИ
У
ГАРНОМУ
СТАНІ
ВІДЕНСЬКІ
СТІЛЬЦІ
(04596)5-27-25

Р

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися
до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «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 іс-

З

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися
до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «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 іс-

Склав Борис РУДЕНКО

Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
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
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