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Читай і пиши про СВОЄ місто

Виходить з 4 листопада 1995 року

Люди приходять до нас
У загоні
однодумців
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Інтереси міста і городян напряму
залежать від підтримки району й області

За статистикою, на Вишгородщині зареєстровано більше півтори
сотні партійних організацій. Та це
різноманіття політичної активності
не вельми тішить громадян. Виняток становлять одиниці, і серед них
найпомітніша провладна політична
сила – Партія регіонів.

Під час конференції районної парторганізації регіоналів. Виступає голова організації, віце-губернатор Київської області Ярослав Москаленко. У
президії: голова Вишгородської РДА Олександр Приходько, голова райради Олександр Носаль, голова міськради Віктор Решетняк, Герой України,
почесний громадянин Вишгорода Семен Поташник, перший заступник
голови РДА В’ячеслав Савенок, директор гімназії «Інтелект» Інна Шубко,
завідувач поліклінічним відділенням Вишгородської ЦРЛ Ніна Оспанова

Володимир ТКАЧ
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Із 24 березня міський партійний
осередок регіоналів очолив Вишгородський міський голова Віктор Решетняк.
Нагадаємо шановним читачам, що на
минулих виборах Віктор Олександрович балотувався на посаду міського
голови саме від Партії регіонів. У своїй
програмі тоді ще кандидат В. Решетняк зазначив: «Посада Вишгородського
міського голови – значна для мене відповідальність. Яким би невеликим не
було наше місто, але воно не існуватиме поза політикою держави. Від того,
яку партію представляє міський голова,
яку підтримку має у районних і обласних
органах місцевого самоврядування, в
Кабінеті Міністрів і Верховній Раді, залежить його здатність захищати інтереси міста і городян. Ось чому я вирішив
балотуватися на посаду міського голови від партії влади – Партії регіонів».
На жовтневих виборах 2010 року абсолютна більшість виборців схвалила і
підтримала програму Віктора Решетняка.
Сьогодні, п’ять місяців по тому, цілком очевидно, що обрана міським головою позиція повністю виправдала себе,
сприяла позитивним змінам в усіх сферах міського життя.
Цей фактор і став вирішальним для
делегатів березневої міської партійної
конференції. Думки вишгородських регіоналів збіглися в тому, що авторитетна людина у місті має очолити організацію і спрямувати потужний партійний
потенціал на реалізацію міських соціально-економічних програм.

Реконструкція

— Після деяких роздумів, я погодився на пропозицію однопартійців,
— поділився враженнями Віктор Олександрович. — Я цілком усвідомлюю,
що це – додаткове навантаження і відповідальність, але, попри все, сподіваюсь на прискорення конструктивної
роботи у місті. Ще раз зазначу, що програма Партії регіонів щодо розвитку і
реформування місцевого самоврядування перспективна і цілком реальна.
І базується вона за принципом «все
для людей». Відрадно, що і наші міські програми спрямовані винятково на
забезпечення соціальних потреб вишгородців. У нашому осередку багато
ініціативних патріотів міста, керівників
підприємств і установ, тому для мене
це дуже серйозна підтримка. Зі свого
боку, я регулярно звітуватиму перед
однопартійцями про зроблене. Словом,
у мене як міського голови з’явився ще
один загін однодумців.
Можна передбачити, що новообраний голова міського осередку Партії
регіонів В. Решетняк разом із заступником голови районної організації регіоналів В. Савенком вирішуватимуть
у районній раді нагальне питання про
надання Вишгороду статусу міста обласного значення. Це – реальний крок,
бо у складі районного депутатського

корпусу — 31 народний обранець саме
від Партії регіонів, тобто — більшість у
раді. Тим паче, що ініціативу В. Решетняка підтримали член Партії регіонів,
голова Київської облдержадміністрації
А.Присяжнюк, його перший заступник
Я.Москаленко. Чітку позицію з цього
питання займає і регіонал, голова Вишгородської РДА О. Приходько.
Знаючи організаторський хист Віктора Олександровича та притаманну
йому цілеспрямованість, можна передбачити подальшу партійну розбудову
міської організації: створення осередків за місцем проживання, інформаційний прорив, упровадження партійної
гласності і публічності. Це – веління
часу.
Поточний рік, як ніколи, насичений
масштабними міськими планами. У
найближчій перспективі – відзначення
25-річчя трагедії на ЧАЕС, народного
свята – Дня Перемоги, а це, в першу
чергу, максимальне забезпечення соціального захисту ветеранів війни. Влітку – етап чемпіонату світу з «Формули-1
на воді» разом із улюбленим святом
вишгородців – Днем міста. Тобто роботи вистачить усім: міській раді з виконавчим комітетом, а також усім членам
Партії регіонів, які і голосували на партійній конференції за наше майбутнє.

Дніпровські кручі — недоторканні

Будь-яке масштабне будівництво
чи реконструкція завжди викликають
пересторогу та побоювання у пересічних громадян щодо пагубного
впливу на довкілля, порушення екологічної рівноваги, розбалансування
флори і фауни регіону. Такі настрої
з’явилися і в ході реконструкції набережної Київського водосховища.
Чи не будуть, мовляв, сплюндровані
наші неповторні дніпровські кручі?
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова

Відповім однозначно — ні! Згідно з
Генеральним планом міста, дніпровська
набережна залишається зоною відпочинку. В ході підготовки до чемпіонату
світу з «Формули-1 на воді» на набережній реконструюємо дорогу, облаштуємо
стоянки для автотранспорту, з’являться
тимчасові малі архітектурні форми. Усе
це розташуємо на вузькій смузі вздовж

водосховища, яку намито земснарядами у 60-роках під час будівництва Київської ГЕС.
Наші дніпровські схили залишаються недоторканними, такими, якими вони
були в період неоліту, Київської Русі. У
нашій історії є певні періоди, коли вишгородські кручі опинялися під загрозою
руйнації. Скажімо, до революції та за
радянських часів біля підніжжя круч видобували глину для місцевих цегельних
заводів. До речі, за свідченнями старожилів, озерця «Бегемотики» – залишки
тих глиняних копалень.
Чимало шкоди завдано кручам у роки
Великої Вітчизняної війни. Так, німецькі
війська уздовж Дніпра у 1943 році побудували так званий «східний вал», який
мав зупинити наступ Червоної Армії. На
кручах вирили траншеї, дзоти, бліндажі.
У ході запеклих боїв схили були переорані артилерією. І досі ще є сліди окопів.
Ці мальовничі пагорби густо окроплені
кров’ю наших солдат. Уже цей факт спо-
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нукає нас оберігати ці священні місця і
опікуватися їхньою неповторністю.
Зазначу, що у Вишгородській міській раді добре обізнані з Європейською
ландшафтною конвенцією, яка чітко
обґрунтовує цінність таких територій.
Влада враховує і той факт, що на наших
схилах збереглися деякі види рослин
і тварин, занесених до Червоної книги
України. Саме тут, на незначній площі,
є ботанічний релікт природи – хвощ великий.
Цьому унікальному природничо-історичному ландшафту нині загрожує не
реконструкція набережної водосховища, а недбале ставлення вишгородців
і гостей міста до унікальних куточків.
Скільки сміття залишається після пікніків, місць для шашликів, скільки машин
тут миють!
І доки ми не усвідомимо, що вишгородські кручі – це наш найдорожчий
скарб, нам годі чекати іншого ставлення
до нашого природного багатства.

М’ячем по Європі
РІДНЕ МІСТО
має бути чистим
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14 березня розпочався двомісячник із благоустрою, до якого може долучитися кожен свідомий вишгородець. Якщо ви — патріот свого міста,
порядна і відповідальна людина, ви не розкидаєте навкруги сміття. На жаль, воно накопичується і
особливо примітне після того, як зійде сніг.
Приходьте на загальноміські толоки — прибирання
від сміття:
Cьогодні, у суботу 2 квітня, — узбіч доріг (вул. Набережна і Н. Шолуденка);
9 квітня — газонів, схилів, бетонних парапетів (Київське водосховище, лісосмуги);
16 квітня — схилів біля зливового стоку (вул. Набережна, 2, 4, 4-а, 8, 12, ресторан «Вишгород»).
Шановні вишгородці, керівники установ, організацій, підприємці!
Час усім миром прибрати підвали та горища, засмічені недопалками «козирки» на ганках під’їздів та закидані пляшками «галявини» під вашими балконами! Тільки спільними зусиллями ми зможемо облагородити
наше місто, наблизити до європейського рівня, адже
кожен куточок Вишгорода: вулиці, подвір’я, територія
навкруги підприємств – це його обличчя.
Ми на шляху до статусу міста обласного значення.
Влітку Вишгород чекає сотні тисяч гостей на міжнародну «Формулу-1 на воді», тому давайте разом, засукавши рукави, візьмемось до облаштування нашого міста.
Завчасно звертайтеся по реманент та техніку для
вивезення сміття після прибирання навкруги своїх будинків. Телефон диспетчера КПЖ і КГ (04596) 25-049).
Контактні телефони міських депутатів є на дошці оголошень у міськраді, на третьому поверсі адмінбудинку.
Вишгородський міський голова

Віктор РЕШЕТНЯК

Офіційно
Про скликання ІV сесії
Вишгородської міської ради VІ скликання
Розпорядження від 28 березня 2011 р. № 3

Керуючись п. 9 ст. 46 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, скликати ІV сесію Вишгородської міської ради VІ скликання 06 квітня 2011 року
о 10:00 у залі засідань адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1
з таким порядком денним:
1. Інформація прокурора Вишгородського району
Київської області «Про стан законності та заходи щодо
її зміцнення».
2. Інформація начальника Вишгородського РВГУ
МВС України в Київській області «Про стан законності
та заходи щодо її зміцнення».
3. Про перенесення святкування Дня міста Вишгорода у 2011 році.
4. Про внесення змін до рішення Вишгородської
міської ради від 30.12.2010 р. № 2/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2011 рік».
5. Про внесення доповнення до рішення Вишгородської міської ради від 26.01.2011 р. № 2/7 «Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011-й рік».
6. Про погодження розташування малих архітектурних форм.
7. Про попереднє погодження місця розташування
малої архітектурної форми.
8. Про прийняття на баланс міської ради та передачу на баланс ВАТ «Київоблгаз» розподільчого газопроводу зі спорудами на ньому.
9. Про прийняття у комунальну власність міста проектно-кошторисної документації з реконструкції дороги по вулиці Набережній та книг із технічного обліку
і паспортизації вулиць та автомобільних доріг міста
Вишгорода.
10. Про розгляд звернення Служби безпеки України
щодо прийняття у комунальну власність міста кв. № 48
по вул. Київській, 4.
11. Про впорядкування реалізації алкогольних напоїв на території міста Вишгорода.
12. Про затвердження Положення про цільовий
фонд Вишгородської міської ради.
13. Про орендну плату за землю у м. Вишгороді.
14. Земельні питання.
Вишгородський міський голова

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

Віктор РЕШЕТНЯК
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До розвитку Вишгородщини
залучаємо найкращих

Про соціально-економічний розвиток району і країни та консолідацію
суспільства йшлося на конференції
Вишгородської районної організації
Партії регіонів, що відбулася днями у
Вишгороді.
Участь у ній взяли голова РПО ПР,
перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко,
голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько, його перший заступник, заступник голови районної організації Партії регіонів В’ячеслав
Савенок, голова районної ради Олександр Носаль, Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк, депутат обласної ради Інна Шубко, Герой України, почесний громадянин м. Вишгорода Семен
Поташник, депутати районної та міської
рад, сільські голови, члени партії.
Україна нині проходить непростий
період свого розвитку: нинішня влада
отримала країну з багатомільярдними
боргами. «На кожного громадянина,
включаючи новонароджених, наразі припадає 1350 доларів боргу, — зазначив під
час свого виступу Ярослав Москаленко.
— Перший транш у 88 млрд доларів Україна віддає вже цього року, тому 2011 рік
є дуже тяжким для держави. У наступному необхідно буде віддати втричі менше,
тому сподіваємося, що зможемо збільшити заробітні плати та пенсії».
У Вишгородському районі процеси,
які тільки запроваджує Київська область,
уже давно розпочаті, насамперед — у
сфері управління комунальним майном,

яке раніше здійснювалося «у ручному
режимі» з усіма відповідними зловживаннями. «Ламати бюрократичну систему
було непросто, зважаючи на опір деяких
чиновників», — зізнався Ярослав Москаленко.
Повідомив він і про позитивні зрушення в економіці області. Так, за останній рік
на 7,9% зріс валовий обіг продукції, вдвічі — з п’яти до 10,5 мільярда гривень —
зросли надходження до державного бюджету. Цьогоріч на Київщині посіяно на 40
тисяч гектарів більше озимих порівняно з
минулим роком.
Голова районної партійної організації переконаний — ряди партії зростають
завдяки реальним справам (красномовний приклад — проїзд із Вишгорода до Києва залізницею, вартість якого
не змінилася і становить, як і раніше, 3
грн). Із 25 лютого по 24 березня в усіх
первинних партійних організаціях відбулися збори, деякі малі організації в межах територіальної громади об’єднали в
одну потужну, в деяких — переобрали
голів. Ними стали голови та секретарі
сільських рад, депутати районної ради
— мешканці Вишгородщини.
На думку Ярослава Москаленка, одним із найголовніших напрямків роботи
партії є залучення до її лав небайдужих
громадян, які можуть принести користь
своєму краю. Тож керівник районної
парторганізації подякував за роботу громадській приймальні Партії регіонів, а
також усім партійцям з активною громадянською позицією.

Платить вчасно — як годинник
«Наше підприємство зацікавлене у наданні
якісних послуг», – каже Олександр Литвиненко,
начальник Вишгородського районного підрозділу
ЗАТ «А. Е. С. Київ-обленерго».
Поряд із ним перший заступник голови Вишгородської РДА В’ячеслав Савенок і голова правління ЗАТ «А. Е. С. «Київ-обленерго» Аліна Бондаренко (НА ФОТО 3). Йдеться про розвантаження
електромереж.

Одним з найпопулярніших представників партії влади є громадська приймальня
Вишгородської районної організації Партії
регіонів. Редакція звернулася до керівника
приймальні Марії Дем’янчук (НА ФОТО).
Розмовляла Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

— Маріє Федорівно, у вас неабиякий багаторічний досвід роботи з людьми, працювали ще за часів райкомів партії (КПРС — ред.).
До громадської приймальні Партії регіонів не
в останню чергу приходять люди, які добре
знають ваші особисті організаційні риси, виваженість, відповідальність і порядність.
Та суспільство з часів СРСР змінилося.
Як вам ведеться на нинішній амбразурі?
— Це ви правильно підмітили. Потік людей
такий і питань стільки, що наше приміщення і час
для спілкування замалі, схожі на віконечко. Але
це дуже важливе віконечко.
— Людей чимало?
— Із другого серпня 2010 року тільки я особисто розмовляла десь із півтисячею осіб.
— Із якими питаннями звертаються?
— З будь-якими: від працевлаштування й

Мідя ЛІ,
начальник управлiння праці та
соціального захисту населення
Вишгородської РДА

Для того, щоб отримувати
субсидію далі, треба звернутися
до управлiння праці та соціального захисту населення Вишгородської райдержадмiнiстрацiї
та заповнити заяву про призначення житлової субсидії i декларацію про доходи та майновий
стан.
Автоматично субсидія не
призначається.

за свою точність символічну винагороду — годинника!
Можливо, у наступному році саме ви, шановний
споживачу, одержите приємний сюрприз від ЗАТ
«А.Е.С. Київобленерго».

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Юлія ТІХОНОВА

16 березня у Вишгороді відкрили новий центр обслуговування споживачів. Якщо раніше треба було ходити по поверхах чи тіснитись біля різних кабінетів, то
зараз споживач може отримати всю необхідну інформацію, так би мовити, не відходячи від каси, розв’язати
проблеми стосовно оплати та одержати консультації,
а при нових підключеннях — і відповідні документи.
Із 8:00 до 12:00 і з 12:45 до 17:00 (у п’ятницю
— до 15:45) години (крім суботи і неділі) ви можете
отримати потрібну інформацію від кваліфікованих спеціалістів, звірити свої рахунки і показники лічильників. У
відділі — три віконця для побутових споживачів і два, де
надають юридичну консультацію. Працює також контактний центр. Телефон гарячої лінії: (044) 459-07-40.
У березні в «А.Е.С. Київобленерго» в рамках Дня захисту прав споживачів із метою заохочення споживачів
до платіжної дисципліни провели святкову акцію – дарували сумлінним платникам годинники з логотипом компанії. Подарунок отримав і вишгородець Василь Буткевич. Василь Іванович дуже здивувався, бо все життя діє
за принципом, який вважає єдино правильним — платити у той день, коли отримав квитанцію. І ось отримав

виклику працівників райвідділу міліції (тут ми направляємо до Центру зайнятості, інших структур, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування — до останніх переважно звертаюсь
сама) й до справ у судах.
— Яких саме?
— Наприклад, не виконуються рішення судів по виплаті чорнобильських надбавок. Немає
відповідних коштів, навіть рахунки відповідних
структур заарештовані. Вишгородське відділення Пенсійного фонду України та управління праці
і соціального захисту населення Вишгородської
РДА давали пояснення у газеті «Слово» щодо
розбіжностей законодавства у цьому питанні.
Наша громадська приймальня проводила
опитування вишгородців і записувала їх побажання щодо розкладу руху наземного метро
«Вишгород — Київ-Петрівка».
Звертаються до нас діти війни, пенсіонери,
інваліди внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, громадяни працездатного віку. Найчастіше просять
допомогти отримати ділянку під забудову чи садівництво, створити на необхідному рівні комісії
з розгляду питань, що виникають.
— У Вишгороді?
— У районі. Так, зверталися щодо автономного опалення. Зараз це питання на розгляді у

Увага!

Закiнчився термiн дії субсидій, призначених із серпня 2010 р. по січень 2011
р.; із вересня 2010 р. по лютий 2011 р.; з жовтня 2010
р. по березень 2011 р. На
повiдомленнi про надання
субсидії чітко вказано, з якого місяця по який призначена
допомога.

Споживач

Подарунок від ЗАТ «А. Е. С. «Київобленерго»
сумлінному платнику, Василю Івановичу Буткевичу, вручає заступник начальника Вишгородського районного підрозділу Руслан Смолярчук

Біля віконця дві кнопки — зелена («добре») і червона («погано») — для оцінки якості обслуговування

«Люди приходять до нас — і ми їх чуємо»

Громадська приймальня

Не забудьте
подовжити субсидію

Вишгород

голови райдержадміністрації.
— А як із держактами на землю?
— Дехто ходить по держакти більше шести
років. Безумовний плюс роботи нашої районної
організації Партії регіонів у тому, що на 70 % це
питання вирішено, — звісно, у співпраці з райдержадміністрацією. Хочу зазначити, що обіцянки попереднього уряду зробити це безкоштовно
— неправомочні, тому що відповідні організації
не можуть готувати документи з повітря. Робота
їх має оплачуватися, адже це госпрозрахункові
організації. (До речі, попрацювали над тим, щоб
зменшити цю суму від 14-15 тис. грн до 6 тис. грн
за один акт.)
— Можливо, цим пояснюється така кількість заяв на вступ до Вишгородської районної організації Партії регіонів…
— Заяв справді чимало. Приходять з ними і
до громадської приймальні. Пояснюємо: вступ
у партію — не для посади, тому що влада — це
насамперед відповідальність. Готові співпрацювати — ласкаво просимо до наших лав. І головне
— має бути партійна дисципліна.
— Щодо партії влади. Останнім часом
чимало нарікають на владу, насамперед на
вищі її ешелони.
— Як би це дивно не звучало, тут більше по-

зитиву, аніж негативу. Люди вільно висловлюються — демократія, а ще: звертаються до того,
кому вірять, хто їх чує. Двері нашої громадської
приймальні завжди відкриті — це надійний місток спілкування громади і влади. Телефонуйте:
(04596) 23-919, приходьте: м. Вишгород,
вул. Н. Шолуденка, 6-г, офіс 187 (понеділок
— п’ятниця: 9:00 — 13:00, 14:00 —17:00).
На завершення нашої розмови хочу сказати:
працювати легко, коли тебе чують, коли на звернення громадської ради реагують керівники на
місцях, керівники міста й району.

Державна соціальна допомога

Інвалідам дитинства та дітям-інвалідам
Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям-інвалідам” виплачуються кошти з Державного
бюджету України у відсотках від прожиткового
мінімуму.
Мідя ЛІ,
начальник управління праці та соціального
захисту населення Вишгородської РДА
Допомога призначається за вибором інвалідів.
Якщо інвалід дитинства або дитина-інвалід мають
право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника
і державну соціальну допомогу, ці виплати призначаються одночасно.
Державна соціальна допомога інвалідам дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи,
і виплачується у повному розмірі органами праці та
соціального захисту населення з дня звернення за
її призначенням.
Допомога інвалідам дитинства І групи становить 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, надбавка на догляд за
інвалідом дитинства І групи — 50 відсотків прожиткового мінімуму.
Для інвалідів дитинства ІІ та ІІІ груп розмір цієї допомоги становить 80 і 60% прожиткового мінімуму.
Одиноким інвалідам дитинства ІI та III групи, які
за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду, передбачено надбавку на догляд за ними до державної соціальної допомоги у

розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які
Дітям-інвалідам, які перебувають на повному
втратили працездатність.
державному утриманні, державна соціальна допоДержавна соціальна допомога дітям-інвалідам
мога виплачується в розмірі 50% призначеної суми
до 18 років призначається у розмірі 70 відсотків
та перераховується на їхні особисті рахунки в банпрожиткового мінімуму. Крім того, до неї може бути ку. Інші 50% перераховуються установі (закладу) за
призначена надбавка на догляд.
місцем перебування дитини. Дітям-інвалідам сиНадбавка на догляд за дитиною-інвалідом до 6
ротам за період перебування на державному утрита від 6 до 18 років становить 50 відсотків прожитманні державна соціальна допомога виплачується
кового мінімуму для дітей відповідного віку і прив повному розмірі та перераховується на їхні осозначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, бисті рахунки в банку.
Розміри державної соціальної допомоги з урапіклувальнику, які не працюють і доглядають дитихуванням рішень уряду у 2011 році складатимуть:
ну-інваліда. При цьому не враховується середньомісячний сукупний Категорія громадян
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Вишгород
Молодіжний квартал
Гість редакції – вишгородець Гліб
Брижанов, архітектор. Читачі нашої
газети знають його як автора реконструкції прибудинкової території на
вулиці Набережній, 4-а: там у серпні
минулого року облаштовано затишний
сквер із збереженням багаторічних дерев, дитячий та спортивний майданчики.
Розмовляла Катерина ЗУРМА

— Які плани зараз? — запитали молодого фахівця.
— Знаю, що у задумках міського голови
Віктора Решетняка давно вже було облаштувати набережну водосховища. У моєму проекті вздовж Київського моря зеленітиме міський парк відпочинку із зручними
лавочками, тінистими доріжками, викладеними кольоровою плиткою, малими архітектурними формами, квітником, дитячим майданчиком з гіркою, гойдалками,
турніками. Це органічно вписуватиметься
в комплекс Набережної з її Співочим полем та стелою воїнам-визволителям 167-ї
Сумсько-Київської стрілецької дивізії..
— Ви за статус міста обласного підпорядкування чи проти, і чому?
— Звісно, за! По-перше – місто отри-

Наше місто

2 квітня

«Я за більші можливості»
має більше інвестицій, за рахунок чого
й розвиватиметься далі. По-друге, цей
статус допоможе розв’язати транспортну проблему. А це сприятиме тому, що у
Вишгороді житиме більше молодих спеціалістів із сучасним баченням актуальних
проблем. Що взагалі властиве молоді.
— Що вам особисто хотілось би змінити у місті найближчим часом?
— Реконструювати центр, район кінотеатру і закинутого ресторану, який розташований, між іншим, у чудовому місці.
Місту конче потрібний спортивно-оздоровчий комплекс — закритий палац для
занять зимовими видами спорту, скейт-

Таким може бути один з куточків парку

парк під навісом.
— Оскільки кількість населення постійно збільшується, то місту потрібне
нове житло. Вихід — у зведенні хмарочосів?
— Я — проти. Вишгород – компактне
місто курортного типу, де все передбачено для відпочинку. Це позиція Віктора
Решетняка, і я цілком з нею згодний. Тим
більше, у місті є можливості розвивати
туризм, фізкультуру, спорт. Вже сьогодні
кияни облюбували схили над Київським
морем, де взимку катаються на лижах. А є
ще неосвоєна нижня зона, вздовж каналу,
так звана промислова, яку давно планують
перенести. І до цього йде. Відкриття залізничного сполучення Вишгород — Київ-Петрівка — це лише перший крок.
Надалі вулиця Набережна стане чотирирядною (зараз тут рух у два ряди). На
місці промзони теж доцільно облаштувати
парк із невеличкими кафе, а від води — зелену захисну смугу із дерев, які не утворюють алергенного пуху. Пластикова труба з
вентиляційними отворами може захистити від сторонніх викидів і шкідливих газів з
проїжджої частини зону відпочинку вздовж
води.
— А як з видом на Дніпро?
— Труба має бути прозорою…

Призначення
18 березня 2011 року на загальних
зборах акціонерів компанії ВАТ «Укргідроенерго» головою правління обрано
Ігоря Сироту.
Ігор Григорович Сирота народився 8
квітня 1959 року в с. Грабівка Городоцького району Львівської області. Закінчив
Київський економічний університет, у 2001
році – Львівську комерційну академію, у
2003-му – Львівський регіональний інститут державного управління Української
академії державного управління при Президентові України. Працював генеральним директором українсько-російського
СП «РУСАН», генеральним директором

Коротко про різне
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Катерина ЗУРМА

У Вишгороді

* 25 березня у конференц-залі адмінбудинку відбулася чергова нарада з питань
підготовки до проведення у Вишгороді
«Формули-1 на воді». 29 березня розглядали виконання протокольного доручення. На обох засіданнях головував начальник головного управління промисловості,
транспорту та зв’язку Київоблдержадміністрації Володимир Очколас.
Розглянуто 24 пункти. Зокрема, Вишгородський міськвиконком має залучити
відповідні служби для обстеження та очищення дна водного басейну на акваторії змагань водно-моторного чемпіонату
«Формули-1», а головне управління промисловості, транспорту та зв’язку КОДА
надати лист щодо проведення тендеру на
виконавця робіт із реконструкції вул. Набережної у Вишгороді.
* 30 березня по вул. Набережній поблизу кафе «Чинар» моторолер врізався
у вантажівку. Внаслідок ДТП водій моторолера (мешканець Вишгорода 1947 р. н.)
загинув. Іде слідство.
* 31 березня голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько вручив земельні акти Синяківській, Ровівській,
Любимівській, Демидівській загальноосвітнім сільським школам.

2011 року

Офіційно
Про дозвіл на виконання робіт
щодо реконструкції вулиці
Набережної
Розпорядження виконавчого комітету Вишгородської міської ради
№ 34 від 28 березня 2011 року
На виконання протокольних рішень
Київської обласної державної адміністрації щодо реконструкції вулиці Набережної
у місті Вишгороді, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»:
1. Надати дозвіл ПП «Автомагістраль»
на початок робіт по реконструкції вулиці
Набережної у місті Вишгороді.
2. Доручити ПП «Автомагістраль» розробити та погодити схему організації дорожнього руху по вулиці Набережній від
Стели «Вишгород» до вул. Промислової з
відповідними службами.
3. Погодити з ДАІ Вишгородського
району перекриття руху по вулиці Набережній від Стели «Вишгород» до вул.
Промислової з 04 квітня по 20 липня 2011
року.
4. Оприлюднити це розпорядження в
засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на заступника Вишгородського міського голови з
питань діяльності виконавчих органів
О. М. Ростовцева
Міський голова

ТОВ «Прес-Брук», радником гендиректора «Укрзалізниці», начальником Головного
управління матеріально-технічних ресурсів «Укрзалізниці», заступником голови
Держкомітету України з державного матеріального резерву. Із 2010 року – заступник голови правління ВАТ «Укргідроенерго».
ВАТ «Укргідроенерго» – головна
гідрогенеруюча компанія України, що
забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в
об’єднаній енергосистемі України. До
складу компанії входять дев’ять стан-

цій на Дніпрі та Дністрі: Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська,
Дніпровська,
Каховська,
Київська ГАЕС, Дністровські ГЕС та
ГАЕС.
У компанії працює 1850 осіб, з них
570 – інженерно-технічних працівників.
Семен Ізрайльович Поташник, якого змінив Ігор Сирота, – Герой України,
заслужений енергетик України, почесний громадянин міста Вишгорода
призначений віце-президентом Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України».

Того ж дня він, а також Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк зустрілися з ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Йшлося
про відзначення 25-ї річниці чорнобильської катастрофи та допомогу постраждалим від аварії.
Голова громадської організації «Чорнобиль-86» Володимир Михайловський
звернув увагу на актуальні питання – збільшення кількості путівок для оздоровлення
ліквідаторам аварії, пільговий проїзд у
громадському транспорті не лише для інвалідів першої категорії, надання організації приміщення тощо.

і мав розмову з представниками 18 релігійних конфесій, що діють на Вишгородщині.
* У Вишгородській центральній районній лікарні — ремонт. Штукатурять
стіни і замінюють двері на першому поверсі стаціонару. У планах — часткова заміна
сантехнічної мережі у стаціонарі ЦРЛ.

Керівники району та міста відповіли на
запитання ліквідаторів.
* 31 березня відбулись передсесійні
засідання чотирьох постійних комісій Вишгородської міськради. Зокрема, розглянули питання планування та формування бюджету, управління комунальною власністю
міста, регулювання земельних відносин та
охорони довкілля, зростання цін за оренду землі у Вишгороді для промислових
підприємств, благоустрою та призначення Дня міста на 30.07.2011 р. у зв’язку із
проведенням у Вишгороді «Формули-1 на
воді». Розгляд більшості земельних питань
перенесено.
* Того ж дня вишгородці зібралися до
великої зали адмінбудинку на громадські
слухання щодо зведення житлового мікрорайону багатоповерхової забудови «Берізки».
Докладніше — у наступному номері газети.
* 1 квітня голова РДА Олександр Приходько привітав обдарованих дітей району
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В. РЕШЕТНЯК

Адмінкомісія

Робоча група працює
Розпорядженням від 21 березня
2011 року № 30 з метою підвищення дієвості адміністративної комісії
виконавчого комітету Вишгородської міської ради, поліпшення благоустрою, озеленення, санітарного
стану міста, автомобільних доріг,
прилеглих до них територій, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись
ст. 30 «Про місцеве самоврядування
в Україні» та рішенням сесії Вишгородської міської ради від 30.06.2006
р. №1/23 «Про затвердження Правил
благоустрою території, дотримання
тиші в громадських місцях, торгівлі на
ринку у м. Вишгороді», створено виїзну робочу комісію з цих питань при
виконавчому комітеті Вишгородської
міської ради (див. газ. «Вишгород» №
13 за 26.03.2011р.).
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ремонтують кабінет фтизіатра і кабінет
довіри у поліклінічному відділені, пологове
відділення та санпропускник. У палатах і
коридорах встановлюють нові лампи, розетки, вимикачі, перестеляють лінолеум,
фарбують стіни, двері, замінюють плитку
на підлозі. До 1 травня ц. р. повністю буде
готова палата для новонароджених.

29 березня адмінкомісія у складі заступника міського голови Олександра
Ростовцева, провідного спеціаліста виконавчого комітету Вишгородської міської ради Тетяни Доброхотової, секретаря
адмінкомісії при виконавчому комітеті
Вишгородської міської ради Володимира
Стефанівського, за участю депутата міськради Олександра Баланюка (НА ФОТО)
у магазинах «Меблі» та «Квіти» по вул.
Набережній зафіксувала цілий ряд недоліків, що потребують виправлення. Це і
облагородження прилеглої території, реконструкція сходинок, самовільно встановлені вивіски, упорядкування фасадів,
утилізація відходів.
Комісія здійснюватиме перевірки щовівторка.
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2 квітня

Календар

Цей день в історії
2 квітня – Міжнародний день
дитячої книжки, Міжнародний
день аутизму
1513 — у пошуках легендарного «фонтану молодості» іспанський
дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди біля
містечка Сент-Августин і оголосив
півострів власністю Іспанії
1722 — у м. Петербурзі видано
царський указ про ліквідацію гетьманства і утворення Малоросійської
колегії — органу управління Лівобережною Україною, який складався
з російських воєвод на чолі з С. Вельяміновим
1912 — лайнер «Титанік» вийшов у море з метою ходових іспитів,
які були успішними
1917 — тимчасовий уряд відмінив національні і релігійні обмеження в Росії. Скасовано межу осілості
1996 — Борис Єльцин і Олександр Лукашенко підписали договір
про створення союзної держави
Іменини: Анатолій, Віктор, Світлана, Сергій, Олександра
3 квітня – День геолога
1885 – Готтліб Даймлер отримав
німецький патент на одноциліндровий двигун внутрішнього згорання з
водяним охолодженням
1919 — Раднарком УРСР оголосив Асканію-Нову заповідником
1933 — у Херсоні український
хірург Юрій Вороний уперше у світі
виконав клінічну пересадку нирки
1966 — радянська автоматична
міжпланетна станція «Луна-10» була
виведена на орбіту Місяця і стала
його першим штучним супутником
1973 — Рада Міністрів УРСР заснувала Літературну премію імені
Павла Тичини
1990 — над Львівською ратушею
вперше в Україні офіційно піднято
синьо-жовтий прапор
Іменини: Кирило, Хома, Яків
4 квітня
1785 — англійський винахідник
Картрайт отримав патент на механічний ткацький верстат
1932 — американський біохімік
Чарльз Ґлен Кінґ уперше виділив вітамін C
1949 — утворено блок НАТО
1983 — перший політ американського космічного човна «Челленджер»
1996 — Верховна Рада України
прийняла Закон «Про Автономну
Республіку Крим»
Іменини: Василь
5 квітня
1913 — Нільс Бор завершив
статтю «Про будову атомів і молекул», що започаткувала квантову
теорію
Іменини: Василь, Лідія
6 квітня
1896 — в Афінах пройшли перші
Олімпійські ігри
1909 — Роберт Едвін Пірі та Метью Генсон першими у світі досягли
Північного полюса
1919 — у Києві пройшов День
пролетарської культури — перше
масове радянське свято
Іменини: Артем, Захар, Петро,
Степан
7 квітня – Благовіщення,
Всесвітній день здоров’я
1795 — у Франції прийняли закон, який ввів метричну систему і
визначив одиницями довжини метр,
маси — кілограм
1943 — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД
1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1
Іменини: Сава
8 квітня – День працівників
військових комісаріатів, Міжнародний день циган
1766 — у США запатентована
пожежна драбина
1930 — вийшов на екрани кінофільм О. Довженка «Земля»
1945 — радянський льотчик
М. Дев’ятаєв, перебуваючи у німецькому полоні, захопив літак і перелетів до своїх
1946 — у Женеві відбулося
останнє засідання Ліги Націй
Іменини: Алла, Анна, Василь,
Гаврило, Лариса
9 квітня
1921 — у Ялті відкрито Музей
Чехова
1963 — колишній прем’єрміністр Великобританії Вінстон Черчілль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання
почесного громадянина США
Іменини: Іван, Мануйло, Федосій

Дата

2011 року

Вишгород

Мільйони Івана Вікована,
або Завжди на крок уперед

Кругла дата

Не віриться, що цій життєрадісній, непогамовній, непосидючій людині днями
виповниться 65. Якби не кучері, що вкрилися білим снігом сивини, ніщо не нагадувало би про досить шанований вік. Азартно
сяють його насмішкуваті очі, не встигнути
за Іваном Петровичем, коли ідеш поруч, –
він завжди на крок уперед.
Від імені колективу заповідника
Марина КОЧЕЛІСОВА,
колишній науковий працівник музею
ФОТО — з архіву музею

Невисокого зросту, з фігурою підлітка,
але з розумом чоловіка, що пройшов складну школу життя і знає, кому і що сказати, а
про що краще змовчати. Співробітники Державного музею-заповідника «Битва за Київ у
1943 році», який він очолює з 1980 року (тоді
була назва «музей-діорама»), цінують його й
за суто професійні якості: якщо вже зачепила
якась тема, то до глибини душі. Він усе звик
доводити до логічного кінця. Про Лютізький
плацдарм знає все до дрібниць — і про тактику
та стратегію військового командування, і про
захисників української столиці. Живих учасників легендарного штурму і зараз у музеї зустрічають хлібом-сіллю.
У музеї-заповіднику зберігаються листи
солдатів і офіцерів, військова зброя, обмундирування. У тому, що йому надано статус
Національного, теж заслуга Івана Петровича.
Колись музей (бліндажі та переходи) був на
околиці села, за відділенням місцевої лікарні,
на початку колгоспного поля, а діорама — у
приміщенні новопетрівської церкви. Поряд
— меморіальний комплекс із вічним вогнем і
пам’ятниками-надгробками загиблих воїнів.
Півтори тисячі імен… А за ними – барельєф
у камені та бронзі художника Василя Климика
– група солдатів з автоматами рветься до столиці. Суворі обличчя, рішучість і відвага. Саме
ці якості часто були грізною зброєю наших
солдатів та офіцерів, перед якою не встояла
озброєна до зубів фашистська Німеччина.
У 1990-х роках церкви повертали народу
— цей рух ініціювали сільські та міські громади. Тож діораму перенесли в інше місце. ПеЄ люди, що присвячують своє життя прекрасному: пісні, музиці, танцю, що
своїм фахом обрали плекання талантів.
Передають свій талант дітям, навчають їх
відчувати себе частинкою досконалого,
формують у юні духовність, допомагають
у самовираженні, та й просто відкривають
світ краси…
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО автора
У чудовий день 23 березня працівники
культури відзначали своє професійне свято.
Зал районного Будинку культури «Енергетик»
був переповнений.
На урочистій церемонії нагородження відзначили найкращих митців і працівників культури із усього району.
А потім був концерт… Розпочався він з гумористичного виконання пісні «Синий иней»
(Анастасія Серебрякова і театральна студія
«Експромт»). Експромт був вдалим. Голова
Вишгородської районної державної адміністрації Олександр Приходько оцінив жарт і
пообіцяв звернути увагу на опалення та благоустрій Будинку культури.
Справжній Голлівуд подарували танцівниці «Балеро», колектив «Босоніжки» виконав
танець «Люди», мелодійними звуками ніжного

реїжджати завжди складно, особливо музею.
Однак директор музею-заповідника за досить
короткий час скоординував роботу будівельників і художників так, що до 50-річчя визволення Києва своїх перших відвідувачів зустріла
уже нова споруда на три поверхи, із спеціальною залою для діорами, приміщеннями для
виставок і науковців. Виставки вельми цікаві —
від історії Межигір’я (де у яру біля Дзвонкової
криниці стараннями краєзнавців поставлено
пам’ятний камінь, а релігійна громада збудувала капличку) до обмундирування солдатів
Другої світової…
За особливий внесок під час спорудження
музею-діорами Івану Петровичу Віковану присвоєне звання «Заслужений працівник культури України». Музей — справа життя його директора. Вивчив багатьох — нас уже восьмеро
тих, хто отримав вищу освіту під час роботи у
музеї під керівництвом Івана Петровича. Час
від часу навідуємося сюди. Мені пощастило
більше — фах журналіста дозволив спілкуватися і з дипломатичним корпусом, який майже
у повному складі прибував на театралізовані
відтворення бойових дій Великої Вітчизняної,
і з волонтерами-артистами громадської організації «Красная звезда», і з послом Росії Віктором Черномирдіним…
Пережив музей і гіркі часи, коли Новопетрівська сільська рада та її тодішнє керівництво намагалося відібрати для приватних
структур чотири гектари примузейної паркової зони, де сьогодні можна зустріти і руду
білочку, і швидконогого зайця. Горою на захист стали ветерани — Іван Петрович відстояв
справедливість у багатьох судових інстанціях.
Він взагалі борець, якого не лякають нестандартні ситуації. Знайти вихід завжди допомагають досвід і щире ставлення до людей. Тому
довіряють йому мешканці рідного Лютежа, де
живе із сім’єю, а також Нових Петрівців, де працює. Івана Петровича обирали депутатом Вишгородської районної ради, нині він – депутат
Новопетрівської сільської ради, член комісії з
патріотичного виховання молоді в республіканській організації ветеранів України.
Вікован – щасливий батько. Його потяг до
військової історії певним чином перебрали і
діти: син Олександр — полковник Збройних

вальсу глядачі насолоджувалися разом із «Артісом», дітки з ансамблю «Пролісок» запропонували чудовий народний танок.
Автентичним
виконанням
порадувала
глядачів старша група вокального колективу
«Астерія», театр пісні «Петрівочки» прекрасно
відтворив народну пісню в сучасній обробці,
колоритні дівчата з гурту «Максіма» подарували справжнє шоу.
Академічне ж виконання пісень хором
«Вишгород» викликало шквал овацій. Чудовим
відлунням прокотився по залу «Енергетика»
багатоголосий дівочий «Калиновий цвіт», а
учасники аматорського ансамблю «Веснянка»
привітали всіх зі святом чудовим мелодійним
співом.
Інструментальні композиції виконали ансамбль Димерської дитячої музичної школи та
ансамбль «Доміно».
Завершальним акордом концерту стало
виконання чудової пісні «Кожен день» (аранжування – Алли Наталушко) керівниками художніх
колективів «Енергетика». Щодня ці люди розкривають у дітях талант, удосконалюють його
та вчать радісно сприймати кожен день.

Талант
за фахом

Співає «Калиновий цвіт»

Президент України Віктор Янукович у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ
у 1943 році». Другий праворуч — Іван Вікован

сил України, дочка Ірина — медсестра у військовому госпіталі для ветеранів. Іван Петрович пишається тим, що за ці роки музей став
високоідейним культурно-виховним патріотичним закладом, який за часи його існування
відвідали 80 мільйонів людей із 97 країн світу.
За самовіддану роботу з патріотичного виховання молоді, сумлінну працю Іван Петрович
має почесні грамоти Міністерства культури і
туризму України, Київських облдержадміністрації та міської ради, медаль Чеської республіки та Козацький хрест, диплом лауреата
громадянської акції «Ділова Київщина» і Грамоту Верховної Ради України…
Як патріота Івана Вікована цікавить історія
рідного краю, невідомі сторінки якої він намагається відтворити. Його опубліковані матеріали про Межигір’я та Межигірський монастир
– це спроба осмислити ті віхи, про які мало
знають навіть місцеві краєзнавці та історики. Недарма свого часу І.П. Вікован закінчив
Львівський державний університет та отримав
фах учителя.
Все своє життя він і несе знання людям, на
якій би посаді не працював. Часто до музею
приїжджають у комфортабельних автобусах
іноземні туристи, а назустріч їм поспішає вбілена сивиною людина. І вони замовкають, як
діти перед суворим учителем: сьогодні Іван
Петрович проведе іще один урок пам’яті у
Державному музеї-заповіднику. Сил і наснаги
на подальшу працю!

Професійне
свято

Карти, ділянки,
реконструкція…

Геодезисти – перша сходинка у багатогранному механізмі розрахунків, проектів та схем Генерального плану населеного пункту й будь-якої реконструкції чи зведення будівель, мостів чи виділення земельних ділянок.
Олена ПЛОТНІКОВА
Геодезія – наука про вимірювання на поверхні Землі,
одна з найбільш високотехнологічних галузей. Сучасний геодезист – це фахівець із лазерним і електронним устаткуванням і потужним персональним комп’ютером.
Спостережливість, фізична витривалість, аналітичний
склад розуму, хороша пам’ять – ось які риси вирізняють людей цієї професії. А ще вони надзвичайно акуратні, точні і педантичні в роботі (відхилення в установленні нівеліра – до 0,5
см).
Геодезист починає роботу задовго до того, як видається
дозвіл на будівництво. Готує графічні матеріали для оформлення відведення майданчиків під будівництво, виконує
геодезичні роботи щодо винесення на місцевість майбутніх
об’єктів. Він постійно контролює розробку котловану і веде
підрахунок об’ємів ґрунту, глибину розробки (у будівництві
є правило: краще трохи не докопати, ніж перекопати), веде
проект до остаточного зведення об’єкта.
Коли починаються бетонні роботи, працює над тим, щоб
винести в натуру усі основні конструкції будівлі. Здійснює
геодезичний контроль за ходом будівництва, дотриманням
проектних розмірів об’єкта, норм і правил. Заповнює спеціальну документацію (журнали зйомок, вимірювань, розбивання тощо). Бере участь у здачі в експлуатацію завершених
об’єктів.
Такі професіонали потрібні не тільки в будівництві. Вони
вимірюють територію, обчислюють координати місцевості
та проводять її зйомку. За допомогою спеціальних приладів
(нівеліри, теодоліти, тахеометри) обробляють результати
зйомки, роблять обчислення. На підставі цих даних складають карти, якими користуються автомобілісти, будівельники,
геологи.
Нині геодезистам у Вишгороді – чимало роботи. Вони обслуговують Київське і Канівське водосховища. Під час весняно-дорожніх робіт – вимірюють рівень бровок та тротуарів. На
багатьох вулицях у Вишгороді зараз можна побачити геодезистів із нівелірами – вони здійснюють зйомку території для
перепланування чи реконструкції кварталів і окремих вулиць.
Геодезисти та геологи святкують професійне свято в
першу неділю квітня. Зичимо їм міцного здоров’я, безпечної
роботи та вдалих проектів!
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Телепрограма

2 квітня
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09.00 Підсумки тижня
09.45 Друга смуга
10.00 Шеф-кухар країни
11.00 Людина року
14.45 Армія
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ
15.35 Ближче до народу.
С.Кивалов
16.10 Фольк-music
17.00 Т/с “Атлантида”
17.50 Вікно в Америку
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.40 Сільрада
19.55 Слово регіонам
20.05 В гостях у Д. Гордона
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Футбольний код
22.55 Трійка, Кено
23.00 ТРК “ЕРА”

06.55, 07.10, 07.50, 08.05,

05.30 Служба розшуку дітей
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
06.45 Світанок
19.30, 23.25 «ТСН»
07.35 Ділові факти
07.25 М/ф «Смурфи»
07.40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
09.25 “Смакуємо”
08.45 Факти. Ранок
10.00 Х/ф “Заради свободи”
09.30 Т/с “Солдати-15”
11.50 “Велике перевтілення” 12.45 Факти. День
12.30 “Анатомія слави”
13.00 Т/с “Солдати-15”
14.00 Анекдоти по13.15 Х/ф “Переможний
українськи
вітер, ясний день”
14.25 Х/ф “Швидкі зміни”
17.15 “Шість кадрів”
16.20 Х/ф “Перевізник-3”
17.35 Х/ф “Коханий за
18.45 Факти. Вечір
19.15, 01.00 Надзвичайні
наймом”
новини з Костянтином
20.10 “Зірка+зірка -2”
Стогнієм
22.00 Т/с “Інтерни”
20.10 Т/с “Бригада”
22.25 “Велика різниця”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Свобода слова з
23.50 Х/ф “У готичному
Андрієм Куликовим
стилі”
02.05 Покер після опівночі
01.20 Х/ф “Коханий за
03.05 Факти
наймом”
03.35 Свобода слова з
03.55 Т/с “Руда”
Андрієм Куликовим

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «У центрі уваги»
07.30, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
08.00 «СТН-спорт-тижневик»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.15 «Файна садиба»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50, 19.20, 23.25 «Міська
варта»
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 «Столичні телевізійні
новини»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Н.Шмельов
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Ущелина Аламасов»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
А.Макаревич
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Т.Гвердцителі
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Громадська
приймальня»

06.20 «Бізнес+»
06.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
08.50 «Танці з зірками»
12.10 «Танці з зірками.
Підсумки голосування»
12.55 «Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.10 “Національне талантшоу “Танцюють всі!-2”
21.30 “ВусоЛапоХвіст”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

05.45,0.10, 02.30 Твій хіт
06.05 Журфікс
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.40, 23.25 24 години
Бізнес
07.25 Створи себе
07.30 «Життя зі знаком +»
08.00 Увага - їжа!
08.30,9.45 Вода - лінія
життя
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
11.10 Дитинство у дикій
природі
12.15 Погляд у майбутнє
15.45 Мультфільм
16.15 Концерт Михайла
Жванецького
18.30, 20.30, 23.15, 03.00
«24 години»
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
18.55 Скромна чарівність
сучасних технологій
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.10 Ровесники Землі
00.00 Таємниці долі

05.00 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 «Капітан Гордєєв»
12.15 «Знак якості»
13.00 «Здоровенькі були»
13.55 «Детективи»
14.35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
16.35 «Чекай на мене»
18.10 «Всі свої» з Дмитром
Нагієвим
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 Подробиці
20.30 Т/с «Вчора була
війна»
21.25 Т/с «Завжди говори
«Завжди» - 7»
23.20 «Дві кінські сили»
23.55 Д/ф «Генріх Гіммлер.
Гонитва за примарою»
00.50 Х/ф «Сторожова
вежа»

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с»Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Х/ф «Мінливості долі»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
22.10 Х/ф «Цар скорпіонів»
0.00 Т/с «Тюдори-2»
1.10 Х/ф «Чаклунство»
2.45 Т/с «Безмовний свідок»
3.30 Події
3.50 Критична точка
4.30 Хай говорять

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, 02.20 «Модний
вирок»
13.15, 01.35 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 «Еліна Бистрицька.
Серце красуні»
17.00 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Жіночі мрії про
далекі країни”
22.40 “Відкритий космос”

09.00 Підсумки дня
09.25 Книга.ua
09.50 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.25 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.20 Світло
13.50, 02.55 Х/ф «В лісах під
Ковелем»
15.00 Новини
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.20 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Хокей. Чемпіонат
України. Фінал. «Сокіл»
(Київ) - «Донбас» (Донецьк)
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.50 After Live
22.10 Слово регіонам.
Дайджест

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, 23.15 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 “Розкішне життя”
13.35 “Сеанс
Кашпіровського”
14.30 “Сусідські війни”
15.25 Х/ф “Сурикати”
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 “Про любов”
23.40 Х/ф “Переможний
вітер, ясний день”
04.05 Т/с “Руда”
05.35 “Сеанс
Кашпіровського”

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.20, 01.00
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Бригада”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с “Бригада”
22.40 Факти. Підсумок дня
22.55 Х/ф “В облозі”
02.05 Покер після опівночі
02.55 Факти
03.25 Т/с “Кістки”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 «Столичні телевізійні
новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50, 19.20, 23.25 «Міська
варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Т.Гвердцителі
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Діти капітана
Гранта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
А.Макаревич
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Т.Гвердцителі
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Громадська
приймальня»

06.20 “Бізнес+”

05.45 Kids’Time
05.50 М/с «Зоряні війни:
Війни клонів»
Партнери”
06.55 Kids’Time
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
09.50 Х/ф “Пастка”
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
12.00 “Нез’ясовно, але
Репортер
факт”
09.10 Х/ф “Літаком, поїздом,
13.00 “Битва екстрасенсів” машиною”
11.15 Т/с “Курсанти”
14.00 “Моя правда. В
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
головній ролі - Сергій
14.45 Teen Time
Іванов”
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.00 “Давай одружимося” 15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Друзі»
17.00 “Паралельний світ”
16.50 Т/с “Бальзаківський
18.00, 22.00 “Вікна-Новини” вік, або Всі чоловіки сво...”
18.10 “Неймовірна правда
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
про зірок”
19.35 Знову разом
19.40 “Правила життя. Як
20.40 Т/с “Вороніни”
вилікувати алкоголіка”
21.45 Хочеш? Співай!
20.45 Наукове середовище. 22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Грань”
Проект «Влада сну»
01.00 Спортрепортер
22.25 “Паралельний світ”
01.10 Х/ф “Я мріяла про
23.25 Т/с “Доктор Хаус”
Африку”

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»

06.00, 07.00,8.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10,8.45, 23.30 «Життя»
06.25 Служба розшуку дітей
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10,8.40, 23.25 24 години
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
07.50,8.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30 Вода - лінія життя
09.00 Ровесники Землі
10.10,6.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
17.30 Це корисно знати
19.45 Третя планета
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
21.50 Останні вільні люди
22.50 Світські хроніки
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.20 Диваки

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 “Якщо нам доля”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 9”
16.55 Т/с “Спальний район”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
“Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Вчора була війна”
21.25 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 7”
23.20 Д/ф “Моя країна”
00.00 Д/ф “Катинь”
00.55 Х/ф “Кома”
02.35 Телевізійна Служба
розшуку дітей
02.40 Д/с “Всесвітній
мандрівник”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросерде зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21.10 Т/с «Дорожній
патруль-8»
22.10 Т/с «Слід»
23.45 Т/с «Тюдори-2»
1.00 Х/ф «Цар скорпіонів»
2.30 Щиросердне зізнання

3.55 НТВ вранці
7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.35, 17.35, 2.30
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
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Головна дорога
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Мент у законі»
20.25 Т/е «Брат за брата»
22.40 Т/с «Учитель в
законі-2»
23.40 Д/ф «Король і
горобець. Пеле та Гарринча
герої футболу»
0.40 Т/с «Автономка»

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, 02.20 “Модний
вирок”
13.15, 01.35 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Жіночі мрії
про далекі країни”
17.00 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 “Свідки”
23.45 Нічні новини
00.05 «Проти ночі»

06.30 “Мультик з Лунтіком”
07.05 “Твою маму!”
07.35 “Байдиківка”
08.05 “Телепузики”
08.30 “Мультик з Лунтіком”
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 “Єралаш”
11.20 “Домашній ресторан”
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 “Теорія зради”
15.55 “Твою маму!”
16.25 Т/с “Іграшки”
17.20 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
23.55 Т/с “Універ”
00.25 “Дім-2” Спецвипуск

09.10 «Сніданок з 1+1»

7.45 Ти не повіриш!
8.35, 14.35, 15.30, 17.35,
2.25 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
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.25 Т/с «Мент у законі»
20.25 Т/с «Брат за брата»
22.40 Т/с «Учитель в
законі-2»
23.40 Чесний понеділок
0.35 Т/с «Автономка»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ вдома
Тел.: (04596)22-166,
(068)198-99-07

05.05 Руйнівники міфів
05.45 Kids’Time
05.50 М/с “Зоряні Війни:
Війни Клонів”
06.55 Kids’Time
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Вгадай, хто?”
11.35 Т/с “Курсанти”
14.05 Т/с “Татусеві дочки”
14.55 Teen Time
15.00 Т/с «АйКарлі»
15.55 Teen Time
16.00 Т/с «Друзі»
16.55 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Батьки і діти
20.35 Т/с “Вороніни”
22.40 Новий погляд
23.40 Т/с “Грань”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Новий погляд
02.00 Х/ф “Невірна”

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
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, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
закону»
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 “Народний
контроль”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”
00.40 “Ресторанні новини”

05.30 Х/ф «Золота баба»
06.45 Х/ф «Ризик»
08.25 «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»
12.40 Т/с «Тавро»
14.20 Т/с «Боєць - 2.
Народження легенди»
15.15 Х/ф «Битва за
Москву»
16.45 Х/ф «Трембіта»
18.30 «Агенти впливу»
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 Х/ф «Огр»
02.30 Т/с “Інспектор Деррік”
03.30 «Свідок»

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Твою маму!»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 “Єралаш”
11.20 “Домашній ресторан”
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 «Теорія зради»
15.55 «Твою маму!»
16.25 Т/с “Іграшки”
17.20 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч,
мужики!”
23.55 Т/с “Універ”

06.25 Т/с “Кулагін та

05.55 М/ф “Пригоди
чарівного глобуса, або
Витівки відьом”
07.00, 15.35 Х/ф “Битва за
Москву”
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”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Боєць - 2.
Народження легенди”
17.10 Х/ф “Бабій - 2”
18.30 “Речовий доказ”
Смерть через павутину
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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”
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09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.25 Право на захист
13.05 Крок до зірок.
Євробачення
13.50, 02.55 Х/ф “В лісах під
Ковелем”
15.00 Новини
15.30 Т/с “Зона”
16.15 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.20 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
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 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, 23.00 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 “Про любов”
13.35 “Сеанс
Кашпіровського”
14.30 Т/с “Інтерни”
15.05 Х/ф “Божевільна, але
прекрасна”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 Х/ф «Диявол носить
«Прада»
22.15 “Про любов”
23.25 Х/ф “Сурикати”
01.55 Т/с “Руда”
05.15 “Сеанс
Кашпіровського”

05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.20, 23.50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.05 Т/с “Бригада”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с “Бригада”
21.20 Х/ф “В облозі-2:
Територія темряви”
01.00 Т/с “Загін-4”
02.05 Покер після опівночі
02.55 Факти
03.25 Х/ф “В облозі”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 «Столичні телевізійні
новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50, 19.20, 23.25 «Міська
варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Т.Гвердцителі
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Багата наречена»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
В.Войнович
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Т.Гвердцителі
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Громадська
приймальня»
00.30 Х/ф «Багата наречена»

06.25 “Бізнес+”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
10.00 Х/ф “Пастка”
12.00 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Правила життя. Як
вилікувати алкоголіка”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.15 “Неймовірна правда
про зірок”
19.25 “Зіркове життя.
Народжені в чужому тілі”
21.00 “Російські сенсації”
22.25 “Паралельний світ”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

06.00, 07.00,8.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10,8.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.25 Служба розшуку дітей
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10,8.40, 23.25 24 години
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
07.50,8.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30,9.45 Третя планета
09.00,7.30 Це корисно
знати
11.10, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.10 Останні вільні люди
00.00 Таємниці долі
03.15, 05.15 Диваки
03.40 Провісники
незалежності

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 “Якщо нам доля”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 9”
16.55 Т/с “Спальний район”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
“Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Вчора була війна”
21.25 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 7”
23.20 Д/ф “Отруєні
ревнощами”
00.25 Х/ф “Острів доктора
Моро”
02.05 Телевізійна Служба
розшуку дітей

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21.30 Футбол
23.50 Ніч ЛЧ
1.10 Футбол
3.40 Події

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
09.50 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.25 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
13.05 Наша пісня
13.45, 02.55 Х/ф “В лісах під
Ковелем”
15.00 Новини
15.30 Т/с “Зона”
16.10 Нащадки
16.35 Т/с “Атлантида”
17.20 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Богатирські ігри
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Глибинне буріння.
Тіматі і Катерина
Серебрянська
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, 23.05 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 “Про любов”
13.45 “Сеанс
Кашпіровського”
14.40 “Шість кадрів”
15.00 Х/ф “Диявол носить
прада”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Суперняня”
20.50, 21.30, 21.55 Т/с
“Інтерни”
22.20 “Про любов”
23.30 Х/ф “Король вечірок”
02.15 Т/с “Руда”
05.35 “Сеанс
Кашпіровського”

06.00, 07.00,8.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10,8.45, 23.30 «Життя»
06.25 Служба розшуку дітей
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10,8.40, 23.25 24 години
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком «+»
07.50,8.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30,9.45 Третя планета
09.00,7.30 Це корисно знати
11.10, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50 Життя серед життя
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
21.50 Останні вільні люди
22.55 Живе багатство
України
00.00 Таємниці долі
03.15, 05.15 Диваки
03.40 Провісники
незалежності

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 “Якщо нам доля”
12.15 “Знак якості”
13.00 “Здоровенькі були”
14.00 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів - 9”
16.55 Т/с “Спальний район”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
“Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 Подробиці
20.30 Т/с “Вчора була війна”
21.25 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 7”
23.20 Д/ф “Остання весна
Валентини Толкунової”
00.25 Х/ф “Гріховні
бажання”
02.00 Телевізійна Служба
розшуку дітей

Вишгород
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05.05 Руйнівники міфів
05.50 Kids’Time
05.55 М/с «Зоряні війни:
Війни клонів»
06.55 Kids’Time
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Чужі гроші”
11.30 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 «Друзі»
16.50 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
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

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
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”

3.55 НТВ вранці
7.40 Квартирне питання
8.35, 14.35, 17.35, 2.25
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Увага, розшук!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.25 Т/с «Мент у законі»
20.25 Т/с «Брат за брата»
22.40 Т/с «Учитель в
законі-2»
23.40 Таємнича Росія
0.35 Т/с Автономна»

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, 02.20 “Модний
вирок”
13.15, 01.35 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Жіночі мрії
про далекі країни”
17.00 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 Середовище
проживання. “У саду чи на
городі”
23.45 Нічні новини
00.05 “Проти ночі”

06.55, 15.35 Х/ф “Битва за
Москву”
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”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Оголошений у
розшук”
17.10 Х/ф “Велике золото
містера Грінвуда”
18.30 “Правда життя” Не
як усі
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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 “Суто англійські
вбивства”

06.30 “Мультик з Лунтіком”
07.05 “Твою маму!”
07.35 “Байдиківка”
08.05 “Телепузики”
08.30 “Мультик з Лунтіком”
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 “Єралаш”
11.20 “Домашній ресторан”
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 “Теорія зради”
15.55 “Твою маму!”
16.25 Т/с “Іграшки”
17.20 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
23.55 Т/с “Універ”
00.25 “Дім-2” Спецвипуск

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.15, 01.00
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.25 Провокатор
15.25 Т/с “Бригада”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.50 Х/ф “Танго і Кеш”
22.00 Футбол. Ліга Європи.
1/4 фіналу
00.00 3-й тайм
01.40 Покер після опівночі
02.30 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 «Столичні телевізійні
новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50, 19.20, 23.25 «Міська
варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Т.Гвердцителі
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Пирогов»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
В.Войнович
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Шевчук
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Громадська
приймальня»
00.30 Х/ф «Пирогов»

06.25 “Бізнес+”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
09.55 Х/ф “Здрастуй і
прощавай”
12.00 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Зіркове життя.
Народжені в чужому тілі”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00, 22.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Моя правда.
Безпритульний шоубізнесу”
20.10 “Холостяк”
22.35 “Холостяк”

Таксі «Еліт» запрошує
для співробітництва
водіїв зі своїм авто.
Тел: (04596) 33-333,
(04596) 35-900,
(096) 462-03-20,
(099) 242-02-62,
(093) 963-20-30

05.45 Kids’Time
05.50 М/с «Зоряні війни:
Війни клонів»
06.55 Kids’Time
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Дикі кішки”
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 «Друзі»
16.50 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.35 Т/с “Вороніни”
21.40 Мрії збуваються
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Грань”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/ф “Вайлдер на
прізвисько Напалм”

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 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”
10.55, 18.20, 00.25 “Погода
у світі”
15.20 “Життя в задоволення”
16.20 «Драйв»
16.40 «Трансмісія»
17.25, 04.40 «Акцент»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 05.15 «Час: важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.30, 00.40 “РесПубліка з
Анною Безулик”
23.55, 02.55, 04.25 “Огляд
преси”

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Єфросинія-2» «
8.20 Т/с «Слід»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнань
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Повернення»
21.10 Т/с «Дорожній
патруль-8»
22.10 Т/с «Слід»
23.45 Т/с «Тюдори-2»
1.00 Х/ф «Звинувачення
дочки»

3.55 НТВ вранці
7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.35, 17.35, 2.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Перша передача
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.45 Справи сімейні
19.35 Т/с «Мент у законі»
20.35 Т/с «Брат за брата»
22.20 Т/с «Учитель в
законі-2»
23.20 Д/ф «Віктор Корчной.
Лиходій чи легенда?»
23.55 Школа лихослів’я
0.45 Т/с «Автономка»

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, 02.20 “Модний
вирок”
13.15, 01.35 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Жіночі мрії
про далекі країни”
17.00 “Федеральний суддя”
18.15, 01.00 “Слід”
19.00, 04.05 “Давай
одружимося!”
20.00, 03.10 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 “Людина і закон”
23.45 Нічні новини
00.05 «Судіть самі»

05.50 Х/ф “Велике золото
містера Грінвуда”
06.55, 15.30 Х/ф “Битва за
Москву”
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”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Оголошений у
розшук”
17.10 Х/ф “Чоловік собаки
Баскервілів”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Доля панфіловця
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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”
07.05 “Твою маму!”
07.35 “Байдиківка”
08.05 “Телепузики”
08.30 “Мультик з Лунтіком”
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 “Єралаш”
11.20 “Домашній ресторан”
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 “Теорія зради”
15.55 “Твою маму!”
16.25 Т/с “Іграшки”
17.20 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
23.55 Т/с “Універ”
00.25 “Дім-2” Спецвипуск
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Телепрограма

2 квітня

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00 Д/ф “Континент.
Острів свободи”
11.10 “Віра. Надія. Любов”
12.00 Новини
12.25 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
13.10 Околиця
13.35 Х/ф “Контрудар”
15.00 Новини
15.30 Контрольна робота
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Зоря” (Луганськ) “Металіст” (Харків)
16.45 У ПЕРЕРВІ: Погода
18.00 After Live
18.20 Новини
18.40 Магістраль
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ
01.20 Трійка, Кено
01.25 Шустер-Live

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 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 “Про любов”
13.35 “Шість кадрів”
13.45 Діти вулиць
“Особиста справа”
14.45 “Гроші”
15.40 “Без мандата, без
гламуру”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Україна: історія
катастроф. Подвійний удар”
20.50 Х/ф “Післязавтра”
23.05 Х/ф “Мутанти”
01.00 Х/ф “Король вечірок”
03.40 Т/с “Руда”

05.50 Служба розшуку дітей
06.00 Факти
06.25 Ділові факти
06.45 Огляд матчів Ліги
Європи
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
09.55 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.00 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Х/ф “Танго і Кеш”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Антикілер”
22.35 Х/ф “Антикілер Д.К.:
Кохання до нестями”
00.30 Х/ф “Один
пропущений дзвінок”
02.10 Покер після опівночі
02.55 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 «Столичні телевізійні
новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
09.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
«Міська варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Шевчук
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Лермонтов»
19.30 «Столиця. Підсумки
тижня»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Ю.Шевчук
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Громадська
приймальня»
00.30 Х/ф «Лермонтов»

06.00 “Бізнес+”

06.00, 07.00,8.30, 20.30,
23.15, 03.00 «24 години»
06.10,8.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.20 Мультфільм
06.30 Переможний голос
віруючого
07.10,8.40, 23.25 24 години
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком «+»
07.50,8.55 Скромна
чарівність сучасних
технологій
08.30,9.45 Третя планета
09.00,7.30 Це корисно
знати
10.10,5.50, 02.30 Твій хіт
11.10, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.40 Невідома Грузія
20.15, 23.40, 05.20 Сильні
світу сього
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.10 Диваки
03.30 Трипільці

04.50 Х/ф “Жінки”
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 “Якщо нам доля”
12.15 Т/с “Хімік”
18.10 Т/с “Хімік”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Завжди говори
“Завжди” - 7”
22.25 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
00.55 Х/ф “Готика”
02.35 Д/с “Всесвітній
мандрівник. Події”
03.25 Д/с “Походи в дикий
світ”
03.45 Д/с “Всесвітній
мандрівник. Події”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
10.00 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Дорога моя
людина»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
0.10 Т/с «Дорожній
патруль-3»
1.10 Х/ф «Аполлон 13»
3.30 Події

08.00 Шустер-Live
12.35 Глибинне буріння.
Тіматі і Катерина
Серебрянська
13.40 Королева України
14.10 Зовнішнє незалежне
оцінювання
15.05 Хокей. Чемпіонат
України. Фінал. “Донбас”
(Донецьк) - “Сокіл” (Київ)
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Шахтар” (Донецьк) “Оболонь” (Київ)
17.45 У ПЕРЕРВІ: Зелений
коридор
18.50 Золотий гусак
19.20 “Мріялось, бажалось,
не збулось...” Концерт
пам’яті М.Мозгового
21.00 Підсумки дня
21.45 “Мріялось, бажалось,
не збулось...” Концерт
пам’яті М.Мозгового
(продовження)
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

06.10 М/ф «Смурфи»

07.50 Козирне життя
08.15 Х/ф “Чорний грім”
10.10 Чудо-люди
11.15 Люди, коні, кролики
і... домашні ролики
11.55 Квартирне питання
12.45 Х/ф “Крокодил Данді”
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
20.15 Х/ф “Васабі”
22.25 Т/с “Рюріки”
22.55 Жіноча логіка
00.05 Х/ф “Падіння”
02.10 Х/ф “Фредді проти
Крюгера”

08.30 Мультфільм
08.40,5.15, 02.25 Твій хіт
09.00 Створи себе
09.05, 20.20 24 години Світ
10.10 За сім морів
10.35 Японія очима гурмана
з Нардою
11.10 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
11.35,9.35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00, 23.40 Калейдоскоп
дикої природи
16.30 Практичний порадник
екстремального туриста
17.00 PRO Читання
17.35 Увага - їжа!
18.00 Світські хроніки
18.20 Журфікс
19.00 Жива енциклопедія
20.00 24 години Бізнес
20.45 Дитинство у дикій
природі
21.50 Х/ф “Володар легенд”
00.00 Таємниці долі
02.50, 05.40 Сильні світу
сього

05.25 “ Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
07.30 “Найрозумніший”
09.25 “Наші”
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для
Баскова”
11.15 “Вирваний з натовпу”
12.00 “Позаочі”
12.55 Д/ф “Як заробити на
чужому таланті”
14.00 Т/с “Вердикт”
18.00 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.00 “Розсмішити коміка”
20.00 Подробиці
20.30 “Майдан’s”
22.25 “Що? Де? Коли?”
23.35 “Розбір польотів”
00.35 “Суїні Тодд, демонперукар із Фліт-стріт”?
02.35 Х/ф “Кістки”
04.05 “Формула любові”

Для роботи в таксі
потрібен диспетчер.
Тел: (093) 981-52-64
Володимир

07.25 «Справжні лікарі»
08.15 «Світське життя»
09.05 “Хто там?”
10.00 “Велике
перевтілення”
10.40 “Анатомія слави”
11.35 “Шість кадрів”
12.35 «Мій зможе»
14.10 «Суперняня»
15.15 «Сусідські війни»
16.10 Х/ф «Післязавтра»
18.30 «Гроші»
19.30, 03.20 «ТСН»
20.00 Х/ф “Нелюб”
23.40 “Зірка+зірка -2”
01.40 Х/ф “Мутанти”
04.50 Т/с “Руда”
05.55 “Справжні лікарі”

Таксі «Еліт» запрошує
для співробітництва
водіїв зі своїм авто.
Тел: (04596) 33-333,
(04596) 35-900,
(096) 462-03-20,
(099) 242-02-62,
(093) 963-20-30

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Х/ф «Майор Пейн»
9.00 Життя на смак
10.00 Т/с «Дорожній
патруль-3»
11.00 Ласкаво просимо
12.00 «Оголена красуня-2»
13.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
15.00 Х/ф «Лише кохання»
17.00 Народна зірка-4
19.00 Події
19.20 Народна зірка-4
19.35 Т/с «Дорога моя
людина»
21.20 Т/с «Ментовські
війни-5»
23.20 Т/с «Дорожній
патруль-3»
1.20 Щиросердне зізнання
2.00 Х/ф «Він, я і його друзі»
3.30 Події
3.50 Х/ф «Майор Пейн»
5.15 Срібний апельсин
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23.10 “ВусоЛапоХвіст”

05.00 Руйнівники міфів
05.45 Служба розшуку дітей
05.50 Kids’Time
05.55 М/с “Зоряні війни:
Війни клонів”
06.55 Kids’Time
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Дейв”
11.50 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 «Друзі»
16.45 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Інтуїція
23.50 Т/с «Грань»
01.05 Спортрепортер
01.15 Х/ф “Параноя”
02.50 Зона ночі. Культура

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
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”
11.15 “Сканер”
15.20 “На власні очі”
16.30 “РесПубліка з Анною
Безулик”
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»
00.45 «Досягти мети»

3.55 НТВ вранці
7.40 І знову добридень!
8.35, 14.30, 17.30, 2.35
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 Програма-максимум
13.40 Російські сенсації
15.30 Рятувальники
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія.
Розслідування
19.55 Ванга повертається!
Секретний архів віщунки
21.05 НТВшники
13.30 Музичний ринг
0.50 Жіночий погляд
1.35 Д/ф «Агата Крісті.
Епілог»

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 “Жіночі мрії про
далекі країни”
17.00 “Чекай мене”
18.15 “Поле чудес”
19.05, 04.15 “Давай
одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “ДО РЕ: Ігор Ніколаєв”
23.55 Х/ф “Якось у
провінції”
03.00 Х/ф “Доки шаленіє
мрія”
05.00 Т/с “Серце Африки”

05.40 Х/ф “Чоловік собаки
Баскервілів”
06.50 Х/ф “Битва за
Москву”
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”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Оголошений у
розшук”
15.35 Х/ф “Щасливчик”
17.20 Х/ф “У смузі прибою”
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
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 “Суто англійські
вбивства”

06.30 “Мультик з Лунтіком”
07.05 “Твою маму!”
07.35 “Байдиківка”
08.05 “Телепузики”
08.30 “Мультик з Лунтіком”
09.10 “Модний вирок”
10.05 Т/с “Хто у домі
господар”
11.00 “Єралаш”
11.20 “Домашній ресторан”
12.15 “Звана вечеря”
13.10 “Давай одружимося”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
15.00 “Теорія зради”
15.55 “Твою маму!”
16.25 Т/с “Іграшки”
17.20 “Єралаш”
17.40 Т/с “Хто у домі
господар”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
23.55 Т/с “Універ”
00.25 “Дім-2” Спецвипуск

06.00, 07.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25 «В гостях у Д.Гордона»
А.Макаревич
09.10 «Бізнес-ситуація»
09.45 «Столиця. Підсумки
тижня»
11.00 «Файна садиба»
11.30 «Мультляндія»
12.10, 02.30 «Музична
програма»
12.55 «Повнота радості
життя»
13.25 «Голос Перемоги»
13.45 «Час відповідей»
14.30 «Мультляндія»
16.10 «Гаряча лінія «102»
16.45 Х/ф «Принц та жебрак»
18.15 «В гостях у Д.Гордона»
С.Говорухін
21.00, 01.00 «СТН-тижневик»
21.30 Х/ф «Мрія»
23.25 «Столиця. Підсумки
тижня»
01.30 «Файна садиба»
02.00 «Повнота радості
життя»

05.35 “Наші улюблені

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Всесвітня картинна
галерея з тітонькою Совою
7.30 У зоні особливого
ризику
8.00 Головна дорога
8.30 Живуть же люди!
9.25 їмо вдома!
10.00 Російська начинка
10.30 Суд присяжних.
Головна справа
12.25 Кулінарний поєдинок
13.20 Квартирне питання
14.20 О. Журбін. Мелодії на
згадку
15.25 Розлучення поросійськи
16.20 Очна ставка
17.15 Наші
18.30 Професія — репортер
19.00 Програма-максимум
20.00 Російські сенсації
20.55 Ти не повіриш!
21.50 Останнє слово
22.55 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
0.45 Нереальна політика

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 М/ф “Сьогодні день
народження”
06.25 Х/ф “Заручниця”
08.00 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці й
розумники”
09.40 “Слово пастиря”
10.10 “Смак”
10.50 “Смак життя”
12.15 Середовище
проживання. “Сир або не
сир”
13.20 Т/с “Сині ночі”
16.25 “Мода часів Леоніда
Брежнєва”
17.35 Т/с “Загальна
терапія”
19.45, 21.15 “Фабрика
зірок. Повернення”
21.00 “Час”
22.30 “ПрожекторПерісХілтон”
23.20 “Що? Де? Коли?”
00.30 Х/ф “Дім під зоряним
небом”
02.40 Х/ф “Витівки в
стародавньому дусі”

06.05 Т/с “Кулагін та
Партнери”
08.15 Х/ф “Де знаходиться
нофелет?”
10.05 Х/ф “Пригоди
Шерлока Холмса і доктора
Ватсона”
17.35 “Вiкна-Новини”
17.45 Х/ф “Любов і голуби”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.40 “Україна має
талант!-3”

05.05 Х/ф “Везунчик”
07.00 Х/ф “Дейв”
09.00 Клуб Disney: М/с
06.25 Х/ф “Неждано“Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
негадано”
“Дональд Дак”
08.00 “Караоке на Майдані” 10.05 Інтуїція
11.15 Мрії збуваються
09.00 “Їмо вдома”
12.15 Співай, якщо можеш
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
13.30 Файна Юкрайна
10.50 М/ф “Пінгвіни
14.05 Даєш молодь
14.45 Скеч-шоу “Красуні”
Мадагаскару”
15.50 Зроби мені смішно
11.50 “Україна має
16.45 Х/ф “Гаррі Поттер і
таємна кімната”
талант!-3”
20.00 Замок страху
14.45 “Неймовірна правда
21.00 Хто проти блондинок?
про зірок”
22.15 Х/ф “Сонна лощина”
16.45 Х/ф “Любов і голуби” 00.20 Спортрепортер
00.25 Х/ф “Перший удар”
19.00 “Танці з зірками”
02.10 Зона ночі. Культура
02.15 Де ти, Україно?
21.45 “Неймовірна правда
03.05 Зона ночі
про зірок”
03.10 Медицина Київської
22.45 «Танці з зірками.
Русі
03.25 Слово і зілля
Підсумки голосування»
03.40 Світ Юрія Дрогобича
23.35 «ВусоЛапоХвіст»
03.55 Зона ночі
мультфільми”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф «Мауглі»
07.30 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.50 Х/ф “У смузі прибою”
11.30 “Речовий доказ”
Смерть через павутину
12.00 Х/ф “Іспанський
варіант”
14.50 Х/ф “Чоботар”
17.00 Т/с “Каменська - 3”
21.00 Х/ф “Особистий
номер”
23.15 Х/ф “Камуфляж”
01.20 Х/ф “Кікбоксер - 3”
02.55 “Речовий доказ”
03.45 “Правда життя”
05.00 “Агенти впливу”

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 “Тема тижня”
07.40, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.25 “На власні очі”
09.50, 00.45 “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»
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”

06.30 “Мультик з Лунтіком”
07.05 “Малята-двійнята”
07.30 Мультфільм
07.40 “Байдиківка”
08.10 “Телепузики”
08.35 “Малята-двійнята”
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Єралаш”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 “Одна за всіх”
11.25 “Єралаш”
12.00 “Інтуїція”
12.55 “Їж та худни”
13.25 “Знайомство з
батьками”
14.20 «Теорія зради»
15.15 «Твою маму!»
15.45 Т/с “Хто у домі
господар”
16.40 Х/ф “Один вдома 3”
18.30 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.30 Т/с «Універ»
23.00 «Comedy Woman»
23.55 “Бабуни & дідуни”
00.20 “На добраніч, мужики!”
01.15 “Дім-2” Спецвипуск
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09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
11.00 Вшанування річниці
пам’яті президента Польщі
Леха Качинського
13.15 Шеф-кухар країни
14.05 Золотий гусак
14.30 В гостях у Д. Гордона
15.25 Діловий світ. Тиждень
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Карпати” (Львів) “Іллічівець” (Маріуполь)
16.45 У ПЕРЕРВІ: Погода
17.55 Спортсмен року.
Церемонія нагородження
19.45 Вшанування річниці
пам’яті президента Польщі
Леха Качинського
20.35 Хочу, щоб ти була
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.05 Фольк-music
22.50 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК «ЕРА»

07.05 Х/ф “Чарівні двері”
08.40 М/ф “Гуси-лебеді”
09.05 «Лото-забава»
10.00 «Ремонт +»
10.50 «Смакуємо»
11.25 «Розкішне життя»
12.20 «Міняю жінку - 3»
13.45 «Шість кадрів»
14.55 Х/ф «Нелюб»
18.30 “Особиста справа. І не
сюди - і не туди”
19.30 «ТСН-тиждень»
20.10 «Мій зможе»
21.30 “Велика різниця поукраїнському”
22.40 “Світське життя”
23.35 “ТСН-тиждень”
00.20 Х/ф “Крук”
03.00 “Ремонт +”
03.35 Т/с “Руда”

05.50, 02.55, 04.35 Диваки
06.20 PRO Читання
06.45,5.30, 02.25 Твій хіт
07.10 Клуб Суперкниги
07.30 Клуб 700
08.00,6.45 Світ тварин з
Джеродом Міллером
08.35 Японія очима гурмана
з Нардою
09.00 Створи себе
09.45 Практичний порадник
екстремального туриста
10.10, 21.00 Дитинство у
дикій природі
11.10 Няньки дикої природи
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.15 Жива енциклопедія
17.10 Х/ф “Цвіркун”
19.00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
19.40 Калейдоскоп дикої
природи
20.00, 05.05 Зелена варта
20.35 Увага - їжа!
22.00 Х/ф “Володар легенд”
00.00 Таємниці долі
03.20 Дорога на Ельдорадо

06.20 Д/с “Найнебезпечніші
тварини світу”
07.15 “Доки всі вдома”
08.00 “Формула любові”
09.00 Неділя з “Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
09.55 Неділя з “Кварталом”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою та Галкіним”
10.40 Неділя з “Кварталом”
10.45 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.40 Неділя з “Кварталом”
11.45 “Орел і Решка”
12.40 “Неділя з “Кварталом”
12.45 “Майдан’s”
14.50 Неділя з “Кварталом”
15.05 “Розсмішити коміка”
16.05 Х/ф “Донечка моя”
18.00 Неділя з “Кварталом”
18.10 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.10 “Гаряче крісло”
20.00 Подробиці тижня
20.55 Х/ф “Зойчина любов”
22.55 Х/ф “Термінатор - 3:
Повстання машин”

Продам 3-кімнатну
квартиру
в Димері —
62 кв. м, 2/5 п.
Тел: (097) 108-99-82

Церква «Город Света»
проводить богослужіння за адресою:
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 17-а, конференцзала готелю «Вишеград». Субота — о 10.00.
Служіння зцілення та звільнення!
Підприємству в м. Вишгород терміново потрібний:
— маляр із порошкового фарбування металевих
виробів.
Досвід роботи. З/П висока.
Тел: (044) 361-97-21, (067) 659-54-57
БАЛЕТНО-СПОРТИВНА СТУДІЯ «ГЕЛІОС»
запрошує дітей різного рівня підготовки у групи:
— класичний танець;
танец;
— народно-сценічний
— гімнастика;
танець;
— акробатика;
— джаз-модерн та сучасний
— акторська майстерність.

Набір проводиться за адресою:
Водогін, вул. 8 березня - 11, пк «Пошук».
Інформація за тел.: (067) 776-93-26, (099) 606-78-96.

Потрібні на постійну роботу в ресторан
м. Вишгорода:
— кухар — старше 40 років;
— офіціант — за 20 років.
Тел: (067) 218-82-62
КОНДИЦІОНЕРИ LG, Carrier,
Chigo, Cooper&Hunter, Neoclima,
Panasonic, та ін.
Продаж, доставка, допомога у доборі
та установці.
www.system-a.com.ua
тел: (044) 440-00-66,
(044) 440-98-29, (067) 245-04-80
Державна податкова інспекція у Вишгородському районі
Оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
- Завідувача сектору.
- Головного державного податкового ревізора - інспектора.
- Головного державного податкового інспектора.
- Старшого державного податкового інспектора.
- Старшого державного податкового ревізора - інспектора.
Вимоги: освіта вища економічна, стаж економічної роботи
не менше трьох років, вільне володіння державною мовою та
комп’ютером.
Звертатись до відділу персоналу за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка,1-а, кімн.15, Телефон 5-10-16

Свідоцтво про право власності на будинок
№ 6 по вул. Лесі Українки в с. Глібівка Вишгородського району, видане на ім’я: 1. Людмили
Герасимівни СТЕПАНОВОЇ. 2. Наталії Валеріївни
СТЕПАНОВОЇ. 3. Валерії Валеріївни СТЕПАНОВОЇ, вважати недійсним у зв’язку з втратою оригіналу.

Вишгород

06.20 Факти
06.40 Квартирне питання
07.30 Анекдоти поукраїнськи
07.50 Т/с “Рюріки”
08.20 Х/ф “Крокодил Данді”
10.35 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
12.25 Стоп-10
13.25 Під прицілом
14.25 Х/ф “Васабі”
16.35 Чудо-люди
17.40 Наша Russia
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Поцілунок
дракона”
21.45 Х/ф “Вороги серед
нас”
23.30 Голі та смішні
00.50 Х/ф “Антикілер Д.К.:
Кохання до нестями”
02.30 Інтерактив. Тижневик
02.45 Х/ф “Падіння”
04.35 Т/с “Привілеї багатих
дівчаток”

06.00, 07.00, 23.05 «СТНтижневик»
06.30 «Файна садиба»
07.40 «В гостях у Д.Гордона»
В.Войнович
09.30 «Навчайся з нами»
09.50, 12.10, 03.00 «Музична
програма»
10.25 «Мультляндія»
11.00 «Смак успіху»
11.30 «Актуальна тема»
11.45 «Мультляндія»
12.55 «Блага звістка з
Р.Реннером»
13.30 «Актуально - насущно»
13.45 «Голос Перемоги»
14.30 «Мультляндія»
16.10 «День знань»
17.10 Х/ф “Кораблі
штурмують бастіони”
19.00 «Столиця. Підсумки
тижня»
20.25 «Гаряча лінія «102»
21.00 «СТН-спорт-тижневик»
21.25 “Старе добре кіно: Х/ф
“Лікар Калюжний”
23.35 “Громадська
приймальня”

05.35 “Наші улюблені

6.10 Життя на смак
7.00 Події
7.20 Народна зірка-4
10.00 Т/с «Дорожній
патруль-3»
12.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
14.00 Нова хвиля-2011
16.00 Х/ф «Батьки»
18.00 Т/с «Дорога моя
людина»
19.00 Події
19.25 Т/с «Дорога моя
людина»
20.20 Т/с «Ментовські
війни-5»
22.20 Футбольний уїкенд
23.30 Х/ф «Людина пітьми»

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.55 Їхні звичаї
8.30 Авіатори
9.20 Перша передача
9.50 Увага, розшук!
10.30 Х/ф «Золота баба»
12.25 Бенкет на увесь світ
13.25 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
15.25 Історія всеросійського
обману
16.20 І знову добридень!
17.20 Надзвичайна подія
19.00 Щиросердне зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Т/с «Глухар»
0.35 Х/ф «Умовний рефлекс»
2.20 Футбольна ніч

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 Х/ф “Зліт”
08.25 “Час летіти в космос!”
09.00 “Доки всі вдома”
10.10, 12.10 Д/ф “Битва за
космос”
15.10 Х/ф “Приборкання
вогню”
18.25 “Жорстокі ігри” Новий
сезон
21.00 “Час”
22.00 “Велика різниця”
23.05 “Познер”
00.15 Х/ф “Ролінг Стоунз” у
вигнанні”
01.25 Х/ф “Вбивства в
Оксфорді”
03.10 Т/c “Серце Африки”
04.00 “Детективи”

Таксі «Еліт» запрошує
для співробітництва
водіїв зі своїм авто.
Тел: (04596) 33-333,
(04596) 35-900,
(096) 462-03-20,
(099) 242-02-62,
(093) 963-20-30

Металопластикові
вікна, сантехніка,
встановлення
лічильників, опалення.
Тел: (050) 947-91-10,
46-805 ,(093) 966-26-76.

06.10 Х/ф “Джерело”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лікаря
07.00 Х/ф “Дівчина без
08.25 Даєш молодь
адреси”
08.45 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
08.50 “Їмо вдома”
09.30 Клуб Disney: М/с
10.00 “Неймовірні історії
“Дональд Дак”
кохання”
09.50 Замок страху
11.00 “Караоке на Майдані” 10.55 Хто проти блондинок?
12.30 Кліпси
12.00 “Холостяк”
12.55 Шоуманія
14.15 “Холостяк. Як вийти
13.40 Ексклюзив
14.25 Аналіз крові
заміж”
15.10 Info-ШОК
15.20 “Зіркове життя.
16.10 Т/с «Вороніни»
Народжені в чужому тілі”
17.50 Х/ф “Кінозірка в
погонах”
17.00 “Моя правда.
20.00 Співай, якщо можеш
Безпритульний шоу21.10 Х/ф “Нічого втрачати”
бізнесу”
23.15 Скеч-шоу “Красуні”
23.55 Спортрепортер
18.00 “Російські сенсації”
00.00 Х/ф “Сповідь
19.00 “Битва екстрасенсів. невидимки”
Боротьба континентів”
02.00 Зона ночі. Культура
02.05 Загублений рай
21.00 Х/ф “Домробітниця”
02.55 Суперники
23.00 Х/ф “Доктор Хаус”
03.10 Зона ночі
мультфільми”

Для роботи в таксі
потрібні диспетчери.
Тел: (093) 981-52-64
Володимир

Світлана Миколаївна
— Ворожить за зірковою книгою,
по руці, по фото, картах Таро.
— Знімає порчу, вінок
безшлюбності, родове прокляття.
— Поверне кохання.
— Обереги на вдачу.
Дітям до 16 років та інвалідам
діагностика та інформація
безкоштовно.
Тел: (098) 207-13-91, (093) 558-00-25
Ліц. №20-04 від 17.07.2007 р.

Вишгородська районна гімназія «Інтелект» оголошує прийом учнів до 5-х та 10-х
гімназійних класів
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-х класів гімназії, проводитимуться 25 травня 2011 року о 13.00: українська
мова (тести із творчим завданням, читання
тексту вголос); іноземна мова (співбесіда) –
для класу з вивченням двох іноземних мов; математика (контрольна робота) – для класу ранньої спеціалізації природничо-математичного
профілю.
Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10 -х класів гімназії, проводитимуться 22 червня 2011 року о 9.00: українська
мова (тести із творчим завданням) – для класу
суспільно-гуманітарного профілю; математика
(контрольна робота ) – для класу інформаційно-технологічного профілю, географія (тести)
– для класу економічного профілю.
Додатковий конкурсний прийом можливий
18 серпня 2011 року за наявності вільних місць.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. Шкільна, 14. Тел. (04596) 5-39-88

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Дикі лебеді”
07.25 Т/с “Інспектор Деррік”
09.40 Т/с “Каменська - 3”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Доля панфіловця
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
14.55 Т/с “Каменська - 3”
16.50 Х/ф “Особистий
номер”
19.00 Х/ф “Лісовий воїн”
21.00 Х/ф “Кікбоксер - 3”
23.00 Х/ф “Блуберрі”
00.55 Х/ф “Лісовий воїн”
02.35 “Речовий доказ”
03.30 “Правда життя”
04.55 “Агенти впливу”

Продам гараж,
кооператив «Екран».
Недорого.
Тел: (050) 446-95-06

Заява про наміри
1. Інвестор (замовник): Вишгородська міська рада. Поштова адреса:
07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.
2. Місце розташування майданчика
будівництва: м. Вишгород, Київська область.
3.
Характеристика
діяльності
(об’єкту): місцеві водоочисні споруди м.
Вишгорода Київської обл.
4. Технічні і технологічні дані: потужність — 15 тис. м3/добу.
5. Соціально-екологічна необхідність планованої діяльності — зниження
забруднення навколишнього середовища токсичними відходами, зниження небезпеки виникнення несприятливої епідеміологічної ситуації.
6. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних — 1,86 га;
сировинних — місцеві ;
електроенергія — до 9,28 МВт.год/
рік від існуючого;
трудових — на період експлуатації
буде створено орієнтовно 91 робоче
місце.
7. Транспортне забезпечення (при
будівництві і експлуатації): при проведенні будівельних робіт транспорт підрядника; при обслуговуванні — автотранспорт за існуючими транспортними
зв’язками.
8. Екологічні і інші обмеження планованої діяльності за варіантами: будівництво і експлуатація здійснюється
при відсутності житлової забудови;
необхідно враховувати існуюче фонове

06.35, 07.30, 23.35, 04.30
“Київський час”
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”
07.40, 08.50, 21.45, 23.30,
04.15 “Бізнес-час”
08.25 «Бістро-ТБ»
09.50 «Досягти мети»
10.15 «Яппі»
10.35 «Феєрія мандрів»
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»
17.30, 04.40 “Не перший
погляд”
18.20 “Машина часу”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”

06.30 “Мультик з Лунтіком”
07.05 “Малята-двійнята”
07.30 Мультфільм
07.40 “Байдиківка”
08.10 “Телепузики”
08.35 “Малята-двійнята”
09.00 “Мультик з Лунтіком”
09.35 “Зоофактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 “Єралаш”
11.25 “Крокодил”
12.20 “Comedy Woman”
13.15 “Одна за всіх”
13.40 “Гола правда”
14.05 Т/с “Хто у домі
господар”
15.00 Х/ф “Один вдома - 3”
16.50 Х/ф “Один вдома - 4”
18.30 Т/с “Реальні пацани”
19.30 “Дім-2”
20.30 Т/с “Реальні пацани”
22.00 “Нереальні предки”
23.00 Т/с “Реальна кров”
01.00 “Дім-2” Спецвипуск
01.25 “Гола правда”
01.50 Музична програма “До
світанку”

забруднення.
9. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами:
будівельні рішення мають розроблятися
з врахуванням ґрунтових умов майданчика та відведення поверхневого стоку.
10. Можливі дії планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
— клімат і мікроклімат — не впливає;
— повітря — в ході будівництва викиди забруднюючих речовин при різних видах будівельних робіт (викиди від
двигунів будтехніки, при зварювальних
і фарбувальних роботах та ін.), при експлуатації технологічні викиди в процесі
термічного знешкодження відходів;
— ґрунту — не очікується, майданчик для зберігання відходів має тверду
поверхню з водовідведенням;
— рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти — не впливає, заповідні
об’єкти поблизу відсутні;
— навколишнє соціальне середовище (населення) — позитивні дії, які виявляються у можливості поліпшити умови
проживання населення та створити нові
робочі місця на підприємстві;
— навколишнє техногенне середовище — не впливає.
11. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного
поховання: у відповідності до прийнятих
проектних рішень.
12. Об’єм виконання ОВНС: робочий
проект у відповідності до ДБН А.2.2-12003
13. Участь громадськості: інформація про будівництво в ЗМІ.

Безкоштовні оголошення
гараж 3-рівневий на 4
мед. 60 грн/л.
Тел: (067) 890-33-44 машини. Тел: (050) 660-13-43
резину б/в, «Brilliant» 175/80 R14.
великий 3-рівневий гараж у
Тел: (04596) 53-8-53,
кооперативі «Лісний».
(098) 249-87-32
Тел: (067) 904-80-55
П Р О Д А М

І Н Ш Е
Встановлення дерев’яних дверей,
МДФ, гіпсокартон, ламінат.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26

Автоелектрик. Генератори,
стартери, комп’ютер та інше.
Тел: (067) 760-66-90

К У П Л Ю
З Д А М
гараж, кооператив
панелі б/у 6, 3 м гараж 3-рівневий на
4 машини.
«Автомобіліст». Тел: (04596)
7 шт. Тел: 54-291,
(099) 731-77-45 Тел: (068) 555-45-30 53-8-53, (098) 249-87-32
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

КОЛО жінки

Вишгород

Не так названье важно для страны,
И очертания не так важны,
Как важно то, кто в том краю живет,
Зачем живет и чем живет народ.
Узнать любой страны особый нрав
Мы можем, лишь людей ее узнав.
«Чья Африка?» — спросите у меня,
И я отвечу вам: «Она моя,
До смерти, до скончания времен
Родная мать для всех, кто здесь рожден».
Аяльнех Мулату (ефіопський поет)

Сучасний світ перебуває у стані
масштабної глобалізації, яка, з одного
боку, є об’єднуючим фактором народів
і країн світу, з іншого — нівелює культуру, відмінність народів, унікальність
матеріальних і духовних надбань. Така
тенденція викликає природне прагнення зберегти і захистити свою самобутність, неповторність.
Наталія КОВАЛЬЧУК,
учитель гімназії «Інтелект»

Нещодавно з університету «Крок» запропонували гімназії «Інтелект» взяти
участь у фестивалі «Діалог культур країн
Африки», присвячений 50-річчю утворення
незалежних країн континенту і Міжнародному дню Африки, що відзначається за календарем ЮНЕСКО 25 травня.

І ось наша команда у святково прикрашеній залі університету «Крок». У президії — президент Африканської ради в Україні, надзвичайні і повноважні посли ПАР,
Гвінеї, Нігерії, аташе Національної комісії
ЮНЕСКО в Україні, представники Міністерства науки і освіти. Нам продемонстрували
найцікавіші візитівки чорного континенту —
це 54 країни, 50 націй і народностей, три тисячі племен, що розмовляють тисячею мов,
мають різні культури і звичаї. Африканська
музична група «Нуво-Альянс» ознайомила
з гвінейською національною музикою.
Друга частина фестивалю проходила в

Бачимо світ

Казка — модель дитячого сприйняття світу. В ній малюки вперше знайомляться з людськими проявами почуттів.
У дівчаток зароджується мрія зустріти
принца на білому коні, а в хлопчиків —
стати такими сильними і мужніми, як
герої улюблених казок. У казковому
світі діти вчаться мріяти, бути оптимістами, прагнути робити добро.

Рано-вранці у суботу
відкладіть усю роботу
І швиденько, без зупинок,
їдьте на центральний ринок.
Запитаєте, для чого?
Я скажу вам: — А для того,
Щоб на власні оченята
справжній подвиг споглядати.
Там тендітні, ніжні, милі,
терпеливі і вродливі,
Добрі, лагідні жінки
розвантажують мішки.
Ніде стати, ніде сісти,
а вони, немов штангісти,
Ні за «дякую», ні «прошу»
тягнуть мовчки свою ношу.
Вдома їх чека родина:
чоловік злий і дитина.
Він голодний, дитя плаче,
Бо в усіх життя собаче.
Ну, а в жінки — третя зміна,
Не на ринку — в рідних стінах..
Обід треба готувати,
випрати, поприбирати…
З дня на день такі турботи
й безліч хатньої роботи.
Тут подохли б навіть коні,
Жінка терпить все сьогодні.
Як царівна, йде вона,
Бо в душі її весна.
І відходять всі турботи.
І звучать щасливі ноти.
Побажаєм, щоб всі дні
Була жінка на коні.
Їй підставити, до речі,

У глобалізованому інформаційно перенасиченому світі майже немає місця тим
добрим дитячим казкам, які ще 20 років
тому читали нам на ніч батьки. Нині діти
годинами сидять біля комп’ютерів та засинають під шоу «Телепузики».
Проте й досі є люди, які намагаються
створити для дітей казки та фантастичні
історії, зацікавити їх, відірвати від звульгаризованого дитячого продукту на сучасному телебаченні.
Автор дитячих творів Олена Роговенко — наша землячка. Вона — виховательметодист у вишгородському дитячому садочку «Ластівка».
Олена Володимирівна написала чимало цікавих дитячих віршиків. Перші ексклюзивні авторські збірки — «Пташиний
двір» та «Малятам про тварин» — знайшли
безліч прихильників. Малюки із захватом
слухають (і читають) легкі для сприйняття
і декламації вірші, напам’ять розказують
вірші Олени Роговенко. Окрім власних збі-

Чоловічі мужні плечі.

Сусідки
Віктор КУЧЕРУК

А сусідка кароока
З мене випила всі соки.
Це за нею, наче тінь,
Ходжу вічність навздогін.
А сусідка русокоса
Ображається ще й досі,
Що весною не її
Водив слухать солов’їв.
А сусідка тонкостанна
Не приховує бажання
Підшукати вільний час
Для інтимних втіх для нас.
А сусідка-сливовиця
Не мені — дружині сниться,
Бо я з нею заодно
Полюбляю пить вино.

Я по розум
іду в бібліотеку
Син моїх знайомих кілька років
поспіль відпочивав у німецькій
сім’ї. Спілкувалися англійською.
Але заради поваги до нових друзів і щоб виявити щиру приязнь
до німецької родини, хлопчик
вивчив їхню мову. На жаль, дехто
з наших співвітчизників принципово не визнає української, зневажливо ставиться до її носіїв.
Тому часто з телеекранів і радіо
линуть словесні абракадабри.
Підготувала Ольга ДЯЧЕНКО

«У цієї влади немає чоловічого

аудиторіях, де учасники докладно ознайомлювали з особливостями деяких країн
Африки. Учні 10-А класу, які поглиблено вивчають економіко-географічні дисципліни,
підготували
виступ
про Танзанію, яка знаходиться у Східній Африці. Анастасія Куцяк,
Валентина Пілянська,
Віталій Пугач, Катерина Цегельник цікаво
презентували її країнознавчу
характеристику. Ілля Олабін,
Ірина Серпутько мовою суахілі виконали діалог закоханих з племені масаї, який дуже
сподобався представнику Посольства Нігерії. Вікторія Шевченко, Денис Василенко
підготували чудовий проект «Сафарі національними парками Танзанії». Розповіли про
Нгоронгоро — кратер згаслого вулкана,
Кіліманджаро — найвищу вершину материка, Серенгеті — природне «продовження»
кенійського заповідника Масаї-Мара. Ірина
Собко ознайомила присутніх з національною екзотичною кухнею танзанійців.
Представники посольства провели

Очима дитини

Олена ПЛОТНІКОВА

Люся ВЕСЕЛА

2011 року
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Всі ми — сусіди на планеті Земля

Діалог культур

Квітневі побажання…

2 квітня

рок, авторка друкується у спільних проектах з іншими авторами.
Пише давно, можливо, продовжуючи
творчу стежку свого батька — поета Володимира Комашкова, який передчасно
пішов із життя. Працює з дітьми. Саме дитяча неповторність, безпосередність, зацікавлені дитячі очі надихають її творити.
Вона пише, спостерігаючи за малюками.
Олена й сама сприймає життя очима дітей.
Тому книжки її такі близькі малятам.
Поштовхом для зібрання всіх творів у
поетичні збірки стала зустріч із Тетяною
Корольовою (мамою однієї з вихованок),
відомою авторкою книжок для дітей. Знайомство стало корисним. На всеукраїнському «Форумі видавців — дітям» (2010
рік) у Львові добірка віршів «Любій матусі»
Тетяни Корольової та Олени Роговенко із
ще трьома виданнями перемогла у номінації «Найкраща книжка України».
Олена Володимирівна не тільки пише вірші — вона ще й чудовий сценарист. Усі свята в дитячому садочку проходять за її сценаріями з авторським текстом. Діти з радістю
впізнають себе в героях деяких віршів.

А сусідка невесела
Підглядає із оселі
З дня у день і будь-коли,
Чи всі вийшли, що зайшли.
А сусідка кучерява
Щось настоює на травах
За замками сімома
Від сусідок крадькома.
А сусідка повногруда
Роздзвонила усім людям,
Що у неї був раз сто —
Добре знає вже будь-хто.
А сусідка чорноброва
Підморгнула вчора знову.
Каже бідна: — Скоро рік,
Як пропав мій чоловік…
Ось такі мої сусідки —
Невблаганні серцеїдки.
Та красива, ця — ще краща,
Та й сусід у них путящий!
обличчя, якщо вона приймає такі
рішення».
«Ми повинні затягувати кошти в
нашу економіку».
«Селяни приперті до стіни високими цінами на пальне».
«Я докладаю багато зусиль, щоб
просунути своїх вихованців».
«Ми намагаємося якнайбільше
коштів витягти з тіні на світло».
«Ціни так підскочили, що їх не
можна наздогнати».
«Майстриня багато років сидить
на писанках».
«Ця постанова негативно відбивається на обличчі Верховної
Ради».
«Я по розум іду в бібліотеку».

майстер-клас. Усіх охочих одягли в національний одяг, продемонстрували предмети побуту.
На завершення зустрічі обмінялися сувенірами, фотографувалися, спілкувалися
англійською мовою з представниками посольства.
Учні поділилися враженнями від фестивалю. Валентина Пілянська: «Було дуже
приємно спілкуватися з представниками
країн Африки та дізнатися про життя дипломатів в Україні.
Я отримала масу задоволення від національних танців, співу африканських
колективів, надовго залишиться в пам’яті
імпровізована дискотека за участю дипломатів, послів в ритуальному танці на честь…
картоплі».
Ілля Олабін: «Мені було цікаво спілкуватися з іноземцями, маю багато нових, приємних знайомств».
Віталій Пугач: «Дізнався про побут,
культуру від корінних африканців. Особливо вразили культовий одяг вождів, сумка,
прикрашена справжньою головою крокодила, ми навіть з другом сфотографувалися з нею на пам’ять».
Пізно ввечері втомлені, але веселі і
щасливі поверталися гімназисти до свого
рідного міста з Почесною грамотою (НА
ФОТО).

Дідова наука
Олена РОГОВЕНКО

Ми з дідом ліпили
Вареники з вишнями,
Красивими вийшли вареники
Й пишними.
Дідусь їх зварив,
До макітри поклав,
Сметанки і масла,
Ще й цукру додав.
Прийшов на вареники
Навіть сусіда,
Рецепта просили
Всі гості у діда,
А він посміхнувся:
— Нехитра наука,
Як маєш у поміч
Такого онука!..
Нині у видавництві ціла серія віршів «Я
сам і світ навколо» чекає на випуск. Невдовзі малюки зможуть познайомитися з новими героями та поринути в чарівний світ
поезії.
У Міжнародний день дитячої книжки (2
квітня) зичимо Олені Володимирівні натхнення, незгасного оптимізму та нових
творчих успіхів.

Першоквітнева літературна вітальня

Чортики

Урок фізики
Олександр ДРОБАХА

Петро СИНИЦЯ,
с. Демидів

Причовгикав до шептухи
П’яничка зі стажем.
Нахилився і на вухо
Тихесенько каже:
«Відшептати треба кума —
Стало зле із зором.
Чортиків у хаті купа —
Не бачить, говорить».
«Ви їх бачили, до речі?» —
Знахарка питає.
«Ну звичайно, біля печі—
Море сновигає...»
«На мені зараз двоє дітей, чоловік і все домашнє господарство»
«Міліціонера вбили насмерть».
«У нього була маленька роль,
але велике обличчя».
«Колектив у нас здоровий, і
люди часто хворіють».
«Ми не можемо нагружати на
маленьку жінку великі обов’язки».
«У цьому кафе подавали хороші
страви і на додачу поезію».
«Чому існує хабар? Бо один дає і
мовчить, а другий бере і мовчить».
«Добре, що заправили трактор
намаганнями народного депутата».
«Ми хочемо, щоб парламент
входив у нашу ситуацію».

Це середина весни.
Перший грім.
Цей рано спекотний квітень...
Та ось із Берізок —
вільготно-терпкий,
Березово-зільний вітер.
Крізь ясен дощик
чується в нім
Шемріт листочків тендітних,
І ніжно-гострий
на Вишеньках плин
Вишневого цвіту,
І мову зела,
що на повен зріст
Підводиться із коліна.
А з неба гримить
трав благовіст,
Цілюще січе, невпинно.
Прогонить душний
асфальтовий дух,
Вечірню струшує школу,
Ураз одбиває учнів од рук,
Летить папірець по колу:
— Із класу на вулицю
(не в кіно!)
Майнем...
— Хоч грім їм на голови.
Та з ними нині
і я заодно.
На ґанку директор нас ловить
Буквально за поли.
Мені грозить:
— Я не повторюю двічі!.. —
А з неба сміється Корчак грози
Директорові в обличчя.

10

2 квітня

Міні-футбол

Перемога – наша!
Більшість хлопчиків змалечку мріють грати у футбол.
Проте це здійснити вдається
небагатьом. А справжні фанати футболу все життя грають в улюблену гру та навіть
у зрілому віці беруть участь у
чемпіонатах.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Весняного дня 27 березня відбувся фінальний етап
першого чемпіонату Вишгородського району з футзалу.
Організатор – Вишгородська
районна федерація футболу.
Змагалися дві групи по сім команд з різних куточків Вишгородського району.
Після попереднього туру
змагань до фіналу вийшли чотири: «Шарм», «Чайка» (Вишгород), «Межигір’я» (Нові Петрівці), «Штурм» (Катюжанка). Всі
інші команди зайняли місця,
залежно від виграних ігор.
Запекла боротьба – і у фіналі з рахунком 6:3 команду
«Штурм» (Катюжанка) перемогла «Шарм» (Вишгород). Третє
місце зайняла наша «Чайка».
Трійка переможців отримала кубки й медалі, а команда
«Шарм» – особливий перехідний кубок.
Відзначені найкращі: гравець – Антон Будко («Шарм»),
воротар – Віталій Буланий
(«Межигір’я»), захисник – Сергій Телюк («Чайка»), нападник –
Олександр Коляда («Штурм»).
Чемпіонат планується проводити щорічно. Будемо сподіватися, що в наступному році
нас чекає серія цікавих ігор і
блискучих перемог.

2011 року
Із 22 по 29 березня вишгородська футбольна команда Чайка» (гравці 1998 р.н.)
зіграла у міжнародних товариських матчах у Польщі та Німеччині. Як зустріла Європа юних спортсменів Вишгорода та які
результати футбольних баталій розповідає тренер команди Олександр ЧЕРКАЙ.
Розмовляла Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО — Василь ЯКОВЕНКО

Шлях «Чайки» пролягав через польське
місто Єлєна Гура, де відбулася перша із чотирьох ігор європейського турне команди.
Поляки прийняли нас гостинно, створили
чудові умови для проживання і відпочинку.
Напередодні першої гри нам надали можливість потренуватися на прекрасному майданчику з синтетичним покриттям.
24 березня ФК «Чайка» зустрілася з однолітками ФК «Єлєна Гура». Гра пройшла у
досить напруженому темпі з хорошою виконавською майстерністю обох команд. І все ж
підготовка вишгородчан виявилася кращою.
Атакуючі дії команди принесли успіх з перших
хвилин гри. Відкрив рахунок Михайло Черниш, потім Костянтин Дорош подвоїв його, а
капітан Вадим Шамрай забив третій м’яч.
В одній із контратак суперника наша команда пропустила м’яч. Та невдовзі Артур
Бородушко забив четвертий гол, а потім і
продублював його. Перевага стала настільки
відчутною, що рахунок дійшов до розгромного. Олексій Дорош та Олександр Мельник забили ще по м’ячу. Насамкінець один відлетів
рикошетом від нашого гравця у наші ж ворота. У підсумку – 7:2!
А наступного дня ми вирушили до Берліна. Нас розмістили у хорошому готелі, де ми
почувались, як удома. Перша гра відбулася з
командою ФК «Норд Вест» на полі зменшених
розмірів з кількістю гравців 7+1 (сім гравців та
один воротар), та й тут наша команда показала вмілу гру.
Перший гол забив Костянтин Дорош. Артур Бородушко подвоїв результат. Костянтин Дорош забив третій м’яч, а Олександр
Мельник – четвертий, переможний. Фінальний свисток зафіксував 4:0 на користь нашої
команди.
Назавтра нас чекав черговий суперник у
Берліні – команда ФК «Тюлькерстар», укомплектована німцями турецького походження.
Умови для проведення матчу були чудовими, але якість гри суперників та суддівство
не відповідали правилам футбольної етики.

Школа і позашкілля

Радість перемоги

Спосіб життя
Маючи слабкішу технічну і фізичну підготовку,
гравці німецької команди намагались компенсувати це грубою грою, симуляцією травм
та іншими недозволеними прийомами. Але
наші футболісти проявили волю і витримку і
вирішили долю поєдинку на свою користь —
6:3. Господарям поля нічим не зміг допомогти навіть прихильний до них арбітр.
У другій половині дня ми вирушили на екскурсію по Берліну у супроводі організатора
турне — колишнього футболіста і тренера
Анатолія Краснова. Побували біля Рейхстагу,
Бранденбурзьких воріт та пам’ятника нашим
воїнам-визволителям, фотографували, купували сувеніри.
А наступного ранку виїхали до Дрездена,
де чекала гра з командою ФК «Супер-Дрезден». І дійсно, зустріч та прийом нашої команди, сама гра були супер.
Нам протистояла сильна команда. І хоча
наші хлопці грали «з коліс», матч пройшов у
дуже високому темпі та в безкомпромісній
боротьбі. Суперники відкрили рахунок в се-

ФізкультУРА

«Чаєнята» зі своїм тренером Олександром Черкаєм біля Бранденбурзьких воріт

редині першого тайму, а вже за п’ять хвилин
ми відігрались.
У другому — гра також була швидкісною,
але далася взнаки втома наших гравців. Адже
вони грали вчетверте, весь час переїжджа-

Нам пишуть
У народі кажуть: не май сто рублів, а май сто друзів. І в цьому переконуємось щодня. Адже у нашої
спеціальної школи «Надія» багато
друзів, які завжди підтримають і допоможуть. Серед них — Благодійний
фонд святої Ольги.
Людмила ВОЙТЮК, в. о. директора
школи
ФОТО надано автором

Його президент Володимир Малишев – частий гість на наших святах, і
майже ніколи не приходить з порожніми руками. Ось і нещодавно, коли школі

заняття з викладачами і тренерами — малювання за справжніми мольбертами, емоційні
пояснення хореографа, під які так і хотілося
затанцювати … — в дружній атмосфері, де
всі активно працюють і відчувають, наскільки

До «Надії» — з любов’ю
були потрібні кошти на підключення Інтернету, він знову допоміг.
Учні також гостювали у наших друзів,
ознайомились у Фонді із виставкою робіт юних майстринь народної творчості — Валерії Кольвах та Олени Ралко. Тут
їх пригостили солодощами.
Дітей так вразили роботи дівчат,
що їм відразу захотілось зробити щось
власноруч. Тож працівники Благодійного фонду запросили у нашу школу керівника гуртка «Золоті ручки» міського Центру творчості «Джерело» Олену Кольвах.
Під умілим керівництвом майстрині кожен учень зробив чудову маленьку ляльку-мотанку.

підготовки наших гравців та побажали продовжувати зустрічі як у них, так і на вишгородській землі. Тож місту треба бути готовим до
прийому європейських команд на місцевих
полях.

Знайди у собі талант!

Інна ШУБКО, директор ВРГ «Інтелект»
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Команда «Шарм» (Вишгород)

ючи з місця на місце. Звідси – й помилки в
обороні, що призвело до взяття наших воріт.
Хоча можливостей для збільшення рахунку
на нашу користь було багато, проте Михайло
Черниш, Олексій Дорош, Наджафзаде Орхан
їх не використали. Результат гри 4:1 – на користь господарів.
Команди подякували одна одній за гру.
Дрезденці подарували вишгородчанам шарфи з символікою свого клубу та футбольний
м’яч із автографами.
… Наша поїздка була корисною для команди. Адже це — і певний досвід в міжнародних іграх, і налагодження дружніх стосунків з
футбольними дружинами інших країн.
За це щиро дякуємо організатору турне
Анатолію Краснову, батькам, котрі фінансували поїздку, та спонсорам – Олександру Голубу, Сергію Костирку, Олександру Семенову,
Благодійному фонду святої Ольги та Анатолію
Гальчуку.
Організатори змагань з польської та німецької сторін відзначили високий рівень

М’ячем по Європі

За сприяння Благодійного фонду
«Джерело надії» (засновник і почесний
президент — заступник голови КОДА
Ярослав Москаленко) у Ясногородській
ЗОШ відбувся перший етап районного
Фестивалю мрій, який відтепер стане
традиційним. Сергій Капустін, помічник
віце-губернатора Київщини, завітав до
Ясногородки із представниками Всеукраїнської скаутської організації та залучив
до участі у фестивалі викладачів Новопетрівської школи мистецтв.

120 учнів Ровівської, Глібівської, Любимівської та Ясногородської загальноосвітніх
шкіл записались на майстер-клас у сім майстерень: театрального мистецтва, фотографії,
художню, співочу, хореографічну, туристичного напрямку, скаутингу. Півторагодинні

Вишгород

А щойно отримали іще один сюрприз — набори смачних продуктів, які так
люблять діти. Солодощі та фрукти Благодійний фонд святої Ольги придбав за
підтримки голови Громадської ради при
Вишгородській
райдержадміністрації
Анатолія Гальчука.
Благодійність робить світ добрішим,
а людей – щасливішими, вважає Володимир Малишев. Тож кожна акція Фонду
відбувається завдяки співпраці людей,
об’єднаних однією метою, – допомагати
тим, хто цього потребує. Для школи «Надія» — це не лише матеріальна допомога, а й просвітницька, творча робота для
духовного розвитку учнів.

саме вони потрібні своїй команді. А потім — демонстрація талантів та набутих знань,
які допомогли сільським
школярам виявити найкращі
особистісні грані. Тож перемогли всі — й усіх нагородили спеціальними значками і
дипломами.
Інтерактивні
форми
шкільної та позашкільної роботи насамперед необхідні у сільських школах, тому
що вони навчають не тільки
уміння вчитися, а й виявляти
свої знання, застосовувати
їх у повсякденному житті.
Сьогодні, 2 квітня, наступний
етап фестивалю — у Жукинській загальноосвітній школі. До вишгородських школярів
Фестиваль мрій прибуде 1 червня — в День
захисту дітей.

Гайд-парк

Вишгород

2 квітня

2011 року
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Семен Глузман: «Україна має шанс жити краще»
Вперше опубліковано в газеті «НОВОСТИ медицины и фармации в Украине», № 21 (239) грудня 2010, шп. 16-17, рубрика «Гість номера»; www.msf-ua.com
Семен Фішельович Глузман, лікар-психіатр, виконавчий секретар Асоціації психіатрів України, член Суспільної
гуманітарної поради при Президентові України, голова Експертної ради при Міністерстві праці і соціальної політики
України, постійний автор газети «Новости медицины и фармации в Украине».
Народився в м. Києві, 1970 року закінчив Київський
медичний інститут, спеціалізація — психіатрія. Працював лікарем-психіатром у Житомирській психіатричній лікарні, потім у системі швидкої допомоги в м. Києві. 1972
року в 25-річному віці його заарештували за «антирадянську агітацію і пропаганду», інкримінували поширення
«наклепницької інформації про порушення прав людини
в СРСР». Причиною арешту стала «заочна експертиза у
справі генерала П.Г. Григоренка», в якій Григоренка визнали психічно здоровим (всупереч офіційній точці зору,
що він психічно хворий). Молодий лікар-психіатр отримав
сім років таборів суворого режиму і три роки заслання.
1989 року С.Ф. Глузман став членом експертної групи при Комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради СРСР й експертом по проблемах психіатрії
і наркології Комітету конституційного нагляду СРСР.
У незалежній Україні зайнявся створенням системи сучасної психіатричної допомоги. Організував і очолив Міжнародний медичний реабілітаційний центр для жертв війни і
тоталітарних режимів. Він — почесний член Американської
психіатричної асоціації, член Королівського коледжу психіатрів Великобританії, Канадської психіатричної асоціації,
Німецького товариства психіатрів і неврологів.

Із книжки С. Глузмана «Малюнки по пам’яті, або
Спогади отсидента»:
Одного дня ми невеликою групою стояли біля ганку
барака.
Про щось говорили, чомусь сміялися. Настрій у всіх
був піднесений, за кілька днів до цього вдалося передати
на волю великий об’єм інформації із зони. Повз нас пройшов табірний кагебіст, молодий хлопець, над яким Сергій
Адамович Ковальов дуже любив підсміюватися: «Ну, громадянин начальник, розкажіть мені, чого іще вас навчили
у вашому Свердловському юридичному інституті...»
Пройшов повз, а через кілька хвилин повернувся. Несподівано зупинився поруч із нами і зло, уривчасто сказав, звертаючись лише до мене: «Глузман, я бачу, що ви
спілкуєтеся не лише зі своїми. Ви і з бандерівцями, і з вірменами-націоналістами, і з литовцями...» Я відповів негайно, під задоволений сміх друзів, що стояли поруч: «Ну
звісно ж, громадянин начальник, ви маєте рацію. Адже я
антирадянщик широкого профілю!»
...Пройшло тридцять років. За переконаннями ревнителів етнічної чистоти, я — чужий. Їхній «голос крові»,
який частенько замінює в розумових операціях головний
мозок, дозволяє їм бачити довкілля сірим і прямокутним.
За їхньою логікою, вважаються «своїми» серійний убивця Онопрієнко і гранд-злодій Лазаренко... Що ж, на те й
демократія, аби висловлювати вголос всілякі сокровенні
дурниці. Аби дурість кожного було видно. Але у мене іншої
країни немає. Тут — мої мертві. І тут — мої живі.
Я — українець.

Підготувала Наталія МЯГКОВА
— Шановний Семене Фішельовичу, в чому, на ваш погляд, основні відмінності політики попереднього уряду і нинішнього?
— Що стосується президентства Ющенка, то вважаю цей період найгіркішим етапом в історії сучасної України. Втішаю себе
тим, що отриманий за цей час негативний досвід був усім нам
потрібний. Мабуть, ми як країна мали перехворіти цим, аби чіткіше зрозуміти: ми хочемо бути європейцями. Справжніми, а не
такими, якими хотіла нас зробити ця нерозумна, слабка людина.
Те, що приніс нам Ющенко зі своїми хлопцями-кумами, зовсім не
демократія. У традиційній політології це називається анархією.
Він фактично не керував країною, але зовсім не через відсутність
конституційних повноважень. До речі, він боявся спілкуватися з
нами, народом України, не умів, не знав як. І, гадаю, боявся нас. У
цьому сенсі пан Ющенко як політик — нікчема, слабак. Демократія слабкості — погана демократія, небезпечна. За нею неминуче
настає прагнення «сильної руки», небезпека диктатури.
_________________________________________________
Щодо авторитарності нинішнього апарату правління. Жодна
конституція, навіть надзвичайно ретельно виписана, не визначає характеру керівництва країною президентом. Тобто, м’якість
або твердість влади не завжди обумовлена статтями конституції.
Надто у нас, де все ще немає справжньої правової держави. Тому
я, відверто кажучи, не розумію, навіщо Янукович стільки сил витрачає на створення формалізованої владної вертикалі.
Повторюю, Україна — неправова держава (на жаль, але такі
реалії). І м’який авторитаризм президентства Януковича більшості громадян був би зрозумілий і прийнятний. Звісно, якби
люди були поінформовані про мету такого авторитаризму. Упевнений, коли б у виборах перемогла Юлія Володимирівна, жорстка владна вертикаль і зовсім не м’який авторитаризм сталися б
швидше. І, боюся, страшніше. Втім, я невеликий знавець придворних інтриг і подій. Я ніколи не був ревним прихильником Віктора
Федоровича, не голосував за нього. Але його обрав мій народ. І я
хочу, аби той президент, якого обрав мій народ, був ефективним.
Учора мені здавалося, що нічого, окрім вертикалі влади, команда Януковича не будує. І це лякало мене. Сьогодні я краще знаю
про наміри його команди, законопроекти, які готують, і це мене
заспокоює. Якщо у них вийде, Україна вперше отримає реальну
соціальну політику. Тобто політику для народу.
— Ви були членом Суспільної гуманітарної ради при Президентові Ющенку, і зараз вас запросили брати участь у
його роботі. Чи бачите ви зміни на краще?
— Коли мене знову запросили стати членом Суспільної гуманітарної ради при Президентові, я спочатку іронізував. Віктор Андрійович ні разу не був на наших засіданнях, де ми намагалися серйозно обговорювати проблеми української охорони здоров’я. Тоді
ж мій табірний друг Мирослав Маринович був членом іншої президентської ради — по культурі. Ці засідання Ющенко також ігнорував.
Тому я знаю, що таке грати роль меблів. І коли мене запросили цього разу, я порадився зі своїми колегами-лікарями, чия

Коротко про різне

У світі
Президент України Віктор Янукович прагне
розвивати відносини із азійськими державами.
Його вже прийняли у себе в гостях Бруней, Сінгапур, В’єтнам.
У Японії відбулися нові витоки найнебезпечнішого ядерного палива – плутонію. Уряд звинувачує власників АЕС в нездатності побороти «мирний
атом» і загрожує націоналізувати компанію.
Руйнівний землетрус слідом за Японією стався
у південно-східній Азії: М’янмі, Лаосі й Таїланді та у
районі тихоокеанського узбережжя півдня Мексики.
У британській столиці відбулася демонстрація
проти скорочення державних витрат на економічні
та соціальні програми. У заворушеннях поранення
отримали понад 30 людей. Демонстрація стала
найбільшою акцією протесту у Великій Британії за
останні 8 років.
Вчені «упіймали» радіосигнали з планети Сатурн.
У Лондоні відбулася міжнародна конференція

думка мене справді цікавить. Вони сказали: «Якщо ми хочемо
щось змінити, ви маєте погодитися і спробувати достукатися до
них, нашої влади». І я погодився. Проте попередив: «Не чекайте
від мене участі у великій політиці. Я буду експертом лише з однієї
теми — реформи охорони здоров’я в країні».
Я не дорожу цим місцем. І на першому ж засіданні сказав Президентові: «Я — не ваш виборець». Всі свої виступи і підготовлені
документи (до речі, в їх складанні бере участь чимало моїх колег)
публікую. Тому що хочу прозорості. І, замітьте, на кожному засіданні присутній Янукович. Що, до слова, має і зворотний бік:
жорстке дотримання регламенту не завжди дозволяє висловитися всім. Розумію, графік у Президента напружений. І ще: всі наші
засідання відбуваються у присутності спостерігачів-журналістів.
Із телекамерами і магнітофонами. Повірте, в раді часів Ющенка
таких свобод не було.
Моє особисте враження про Януковича як про людину: твердий, вельми недурний, добре «схоплює» ситуацію. Про це можу
судити по тих моментах, коли він відривається від підготовленого
тексту. І жарти його, не підготовлені спічрайтерами, мені симпатичні. Що не подобається? Звернув увагу, що мене завжди саджають перед телекамерами. Мовляв, «Глузман — з нами!» Та ж
я і без того з ними, якщо працюю в президентській раді.
— Зараз чимало говорять про необхідність реформ. Наскільки реально в цей час провести ефективне реформування охорони здоров’я?
— Реформи проводити, звісно ж, необхідно. Я добре знаю,
що робиться в системі держави на прикладах міністерств охорони здоров’я і соціальної політики. На жаль, це шкідливі міністерства, що не вміють і не бажають дбайливо поводитися з грошима
українського платника податків. Зовсім не тому, що там сидять
лише негідники. Навпаки, на середньому рівні там працюють
цілком нормальні професіонали, але вони змушені виконувати
покірно абсолютно ідіотські вказівки — на кшталт проведення загальної диспансеризації.
__________________________________________________
Україна має шанс жити краще. Судячи з тієї інформації, яку я
маю, в Адміністрації Президента йде інтенсивна інтелектуальна
робота, зокрема в Комітеті з економічних реформ, очолюваному Іриною Акімовою. Дуже важка, нервова і не завжди ефективна робота. Тому що як експертів інколи доводиться залучати не
вельми компетентних державних чиновників. Як мені відомо, у
Президента міцніє політична воля йти на серйозні, глибокі соціальні реформи. Інакше — катастрофа і з Пенсійним фондом, і з
охороною здоров’я. Так-от, опір багатьох чиновників реформам

з Лівії. Учасники зустрічі одноголосно заявили, що
Каддафі має виїхати з Лівії, та вирішили продовжувати військову операцію.
У Сирії відбуваються антиурядові акції протесту: із 18 березня загинуло більше 60 демонстрантів. Уряд Кувейту подав у відставку, щоб уникнути
запитань з боку парламенту.
Таїланд: 8 осіб загинуло і майже 300 тисяч постраждали внаслідок повені. Ірак: під час теракту
загинули щонайменше 50 осіб, ще близько 100 поранені.
Австралійські науковці розробили новий метод
лікування раку.
З хворобою борються крихітні радіоактивні частинки, які вводять безпосередньо в пухлину. Зараз
цю техніку випробовують у 12 онкологічних центрах
країни.
Від серцевого нападу у своїй квартирі у Москві у
віці 75 років померла уродженка Харкова Людмила
Гурченко — народна артистка Радянського Союзу
та Росії. Її поховають на Новодівичому цвинтарі.

В Україні

— неминучий. У мене поки що немає відчуття, що у керівників
країни є достатня мужність для проведення реформ. У нашої влади є дуже серйозний потенційний союзник — ми, народ. Народ,
я упевнений, підтримає нелегкі рішення. Але лише в одному випадку: якщо влада навчиться розмовляти з народом, пояснювати
йому необхідність і невідворотність тих або інших рішучих кроків.
Поки що такі ініціативи влади відсутні. Якщо це триватиме, народ
не підтримає жодну реформу. І тоді ми побачимо, що викопана
ними ж собі політична могила буде глибша, ніж у Ющенка.
— Наскільки політично свідомим є український народ?
— Народ складається із звичайних, нормальних громадян. У
всіх у нас — одне життя. Винятків не буває. І кожна нормальна людина якось пристосовується в своєму житті до конкретних умов і
обставин. І ми не можемо вимагати від звичайного українського
громадянина, аби він брав участь у яких-небудь публічних акціях
для захисту конкретного політика. Наприклад, Юлії Володимирівни Тимошенко. Тим більше в акціях небезпечних. На мій погляд, тут збочена логіка: це Юлія Володимирівна має захищати
мене від можливого свавілля влади. На те вона і політична опозиція, у неї і грошей, і можливості більше.
__________________________________________________
Людина живе не ради Кучми, Ющенка або Януковича і робить
все можливе, аби її життя й життя її сім’ї було максимально комфортним. Бажано, не здійснюючи великих гріхів. Мій табірний
друг, російський дисидент Сергій Ковальов, часто повторював:
«Абсолютна мораль несумісна з життям». Дрібні грішки, дрібні
компроміси в людському житті неминучі. Ідеал для кожного з нас
— не Жанна д’Арк.
Але в деяких ситуаціях навіть такі, зовсім не схильні до ризику, люди виходять на вулицю. Протестувати. На наш Майдан
виходили не жанни і не ємельяни пугачови. Там був звичайний
український громадянин, зокрема дрібний і середній бізнесмен.
Там були люди, втомлені від Кучми, що забрехався та був зосереджений лише на збагаченні родинного бізнесу, а не будівництві країни.
— Демократична Україна — це утопія?
— Коли я думаю про ситуацію в моїй країні, я відчуваю гіркоту. Ми не зуміли скористатися можливостями демократії, тією
можливістю жити вільно і комфортно, яку ми отримали випадково в 1991 році. Я наполягаю: випадково. Деякі мої побратими по
ГУЛАГу ображаються на такі мої слова. «Ну як же, ми віддавали
свої життя, молодість віддали», — так вони відповідають мені.
Це правда. Вони віддавали — на відміну від білорусів, киргизів,
узбеків й інших, яких ніколи не було в політичних таборах. Хоча і в
тих частинах радянської імперії був всюдисущий КДБ. А українці
завжди були домінуючим етносом серед дисидентів. І все-таки:
випадково. Але я упевнений, що моя країна має європейське
майбутнє саме тому, що вона і сьогодні має фермент опору. Як і
фермент свободи.

Президент України Віктор Янукович запропонував ввести мажоритарну систему для виборів.
Віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко допускає
об’єднання державної митної і податкової адміністрацій для покращення їхньої роботи. У парламенті розробляють законопроект, який має скасувати податкову міліцію і спростити роботу бізнесу з
цими структурами.
У Києві пройшов ІІІ Український саміт — за
участю влади та опозиції. Влада говорила про непорушність обраного ними курсу. А опозиція у виділені 15 хвилин встигла і себе похвалити, і владу
підперчити.
Верховна Рада ліквідувала комітети і урядові
органи при міністерствах. Також скорочені деякі
повноваження прем’єр-міністра, а віце-прем’єри,
за рішенням президента, тепер можуть очолювати
міністерства. Утримання депутатів цьогоріч обійдеться майже у мільярд гривень.
Владика Святослав Шевчук обраний новим патріархом українських греко-католиків і офіційно заступив на церковний престол.
Із 1 квітня набирають чинності положення третьо-

го розділу Податкового кодексу, які змінюють правила обрахування податку на прибуток підприємств.
Екс-главі держави Леоніду Кучмі інкримінують
перевищення повноважень, які призвели до смерті
журналіста Георгія Ґонґадзе у вересні 2001 року.
Генпрокуратура допитує колишнього голову СБУ
Леоніда Деркача, екс-керівника президентської
адміністрації Віктора Медведчука та екс-секретаря
РНБО Євгена Марчука.
Із 29 березня 2011 року у посвідченні водія має
бути зазначена кінцева дата терміну його дії (50
років).
У столиці набрала чинності заборона на продаж
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, столового
вина, пива (окрім безалкогольного) і тютюнових виробів у МАФах — кіосках площею менше 40 кв. м —
на виконання рішення Київради від 3 грудня 2010 р.
В Україні стартує інформаційно-освітня протиалкогольна програма для підлітків та їхніх батьків
«Сімейна розмова». Демонструючи соціальну відповідальність перед суспільством, фінансовим
спонсором програми виступило ПрАТ «Укрпиво»,
повідомляє Укрінформ.

12

2 квітня

Мозаїка

2011 року

Вишгород

Конкурсний кросчайнворд

На дозвіллі

1. ВІЙСЬКОВИЙ (ГСРАУ)

(ХВРАІ) ДОКУМЕНТИ

2. ГІМНАСТИКА (ТТБУА)

(КТСИУ) НАСИЛЬСТВО

3. ПРИНАДНІСТЬ (ААЗВБ)

(ШААТБ) ВЕЖА

4. ЮШКА (АУПРШ)

(ПРДЕА) СВЯЩЕНИК

5. СУТЬ (СЗТІМ)
6. … І ГОМОРА (МДСОО)

(ПОСТВ) ТЕЛЕГРАФНИЙ
…
(ОЕТЛМ) СТРАВА

7. МЕТАЛ (ХРБТУ)

(ЬОТСХ) ХТО-НЕБУДЬ

8. ДУШ (КРШОА)

(МРКАО) КОМАХА

9. ТКАНИНА (ВКНАА)

(ИАМДВ) ІМ’Я

10. ТАНЕЦЬ (ТТСВУ)

(НТСАІ) БІЛИЙ ЯК ,,,

11. РИБА (УАКДВ)

(АУНВК) ПЛІД

12. ВНИЗ (ССПКУ)

(ФИІКС) ПЛЕМЕНА

13. ХВОРОБА (ШПРАА)

(ШКАША) ШАБЛЯ

14. КІНЕЦЬ (АІНЛФ)

(АІІБЛ) НЕПРИЧЕТНІСТЬ

Обабіч кожного з чотирнадцяти рядків —
слова-орієнтири і набори букв для складання по двоє слів із п’яти букв таким чином,
щоб дві останні букви першого слова були
двома початковими буквами другого слова. Склавши у виділених клітинах слова з
букв зверху вниз в лівому стовпчику та знизу вверх у правому стовпчику, прочитаєте
вислів Ф. Ларошфуко про дурнів.

зазначенням прізвища, імені та по батькові конкурсанта) можете принести до редакції газети
«Вишгород» особисто чи надіслати поштою до
вівторка наступного тижня після опублікування.
Про переможця конкурсу, який першим надішле до редакції правильні відповіді на кросчайнворд, повідомимо у наступному номері
газети. Він (маючи при собі документ, що посвідчує особу, та примірник газети з відповідями на конкурсний кросчайнворд) до вівторка
(включно) наступного тижня після оголошення
переможця отримає від редакції винагороду —
книжку з фітотерапії.

Склав Борис РУДЕНКО

Відповіді на конкурсний кросчайнворд (із

За розташуванням зірок розповіла про його долю: через півроку прийде додому, довго блукатиме навколо будинку, боячись увійти. Врешті зайде. Але житимуть вони погано через пиятику батька.
Тому через півроку він знову зникне.
Все так і сталося. І таких випадків було безліч.
Ось іще одна розповідь. Якось до Анелії прийшла дівчина, яка
три місяці тому вийшла заміж. Після весілля з нею сталося неймовірне: стала плаксивою, дратівливою. Звернулася до лікарів, і ті поставили діагноз – захворювання судин.
Анелія почала з молитви. Просила Господа допомогти молодій жінці. Дізналася, що на ній є порча.Побачила її за весільним
столом, а поряд – злу жінку. Під час вінчання на молоду наслали
прокляття. Від цього вона танула. Анелія її очистила свічкою і молитвами. Вона стала іншою людиною – спокійною, врівноваженою.
— Як ви знімаєте порчу? - цікавимося у Анелії.
— Намагаюсь зрозуміти людину і причини, чому сталися певні
неприємності, хвороби. Працюю з Божою допомогою, Господньою
молитвою. Для цього потрібно, щоб людина вірила у Бога і була хрещеною.
Я також допомагаю від безпліддя, алкоголізму, лікую екзему,
псоріаз, передбачаю майбутнє.
Тел.:(098)-372-20-88; (093)917 -54-44.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005р.

ЗНАХАРКА ВІД БОГА –
АНЕЛІЯ
Почула я про Анелію від жінки, якій вона допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування заповіді «не нашкодь».
Марія
У перший день нашого знайомства я запитала , чи не може вона допомогти жінці, у якої зник невідомо
куди 20-річний син. Уже два роки минуло, як його немає. Розшук був безрезультатним. Мати дуже страждає.
У мене тоді не було ні його фото, ні
точних даних про нього. Проте із моєї
розповіді Анелія зуміла уявити його і
проникнутися ситуацією, відразу запитала про нього у вищих сил.
Наступного дня Анелія точно описала обличчя цього хлопця і запевнила, що він живий.

Вітаємо
У квітні день народження святкують: депутати міської ради
7 квітня – Юрій Дмитрович КОЛОДЗЯН,
8 квітня – Олександр Ігорович СЕМЕНОВ,
14 квітня – Дарина Валеріївна БОНДАРЕНКО,
26 квітня – Віталій В’ячеславович КУТАФ’ЄВ
***
8 квітня – завідуюча ДНЗ «Сонечко» Тетяна Яківна ЯКОВЕНКО;
8 квітня – спеціаліст II категорії апарату виконкому міської ради
Світлана Миколаївна ЧЕРЕПАН;
26 квітня – секретар міського голови Ірина Миколаївна РВАЧОВА.
Хай літа не спадають листом,
Як сади навесні — щедрим цвітом,
Хай квітують і плодоносять!
І врожаєм рясним — під осінь!
Вишгородська міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

P.S.

6 квітня 2011 р. о 16-й год у Благодійному
фонді святої Ольги (м. Вишгород, пр. Т. Шевченка, 7-а, прим. 122), за підтримки фонду та
Громадської ради при Вишгородській РДА (голова
Анатолій Гальчук) — відкриття персональної виТаксі «Еліт» запрошує для
ставки учня гімназії «Інтелект» Дмитра Луканова співробітництва водіїв зі своїм авто.
— вихованця гуртка «Народні ремесла» Вишго- Тел: (04596) 33-333, (04596) 35-900,
родського міського Центру творчості «Джерело».
(096) 462-03-20, (099) 242-02-62,
Вхід вільний.
(093) 963-20-30
Не жартуйте:
першого квітня пожартували —
на новий рік — подарунок

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 травня 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
2.04.2011 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 «9» квітня 2011р.

писати друкованими
літерами

А

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
2.04.2011 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-

А Н Е К Д О Т
Запросив кум кума в гості.
Жінка поклала на стіл дві тарілки, пляшку, вареники.
Випили по чарці, другій, закусили, а в кутку сидить
собака і пильно на них дивиться. Кум і запитує:
— А чому ваш пес з такою злістю на мене дивиться?
— Та не хвилюйтеся, він на всіх так дивиться, хто
їсть з його тарілки!

а-Фішка

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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