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«Благоустрій —

Благоустрій

Прикрась
РІДНЕ МІСТО

Що може бути краще за такий приклад? Зліва направо: заступник
міського голови Олександр Ростовцев, секретар міськради Марія
Решетнікова, спеціаліст апарату виконкому міськради Інна Кузнєцова, мер міста Віктор Решетняк, його заступник Олексій Данчин

Оце взірець!

> 15

Зробити місто охайним — щоденне завдання не тільки для працівників КПЖ і КГ. Колективи, організації, мешканці багатоквартирних будинків активно долучаються до загальноміських толок.

>3

Катерина ЗУРМА, ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

наша спільна справа»

14 березня розпочався двомісячник із благоустрою, до якого
може долучитися кожен свідомий
вишгородець. Якщо ви — патріот
свого міста, порядна і відповідальна людина, не розкидаєте навкруги
сміття. На жаль, воно накопичується і особливо помітне з настанням
весни.
Приходьте на загальноміські толоки — прибирання від сміття:
Cьогодні, у суботу, 16 квітня
— схилів біля зливового стоку (вул.
Набережна, 2, 4, 4-а, 8, 12, ресторан
«Вишгород»).
О 9-й годині на набережній Київського водосховища, за стелою визволителям Вишгорода у 1943 році
— висадження бузкової алеї. Візьмуть
участь керівники міста, району, області та висопосадовці державного рівня.
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

а-Фішка

Будинок 5 на вулиці Б. Хмельницького. Вийшли на прибирання цілими родинами

www.vyshgorod.osp-ua.info

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

24 квітня о 14:00 у Соборі
Вишгородської Богородиці УГКЦ
(вул. Старосільська) святкуємо Великдень за старовинними традиціями.
Запрошуємо всі родини на Великоднє свято! На вас чекають веснянки, ігри, конкурси, Великодній ярмарок, виставка писанок та іще багато
чого цікавого. Святкуємо Великдень,
як це робили наші дідусі й бабусі!
Організовують свято Парафія
Собору Вишгородської Богородиці
УГКЦ, Благодійний фонд «Межигірський Спас», Станиця «Вишгород»
Пласту НСОУ
***
26 квітня об 11:00 на перехресті вул. Набережної та Н. Шолуденка
відбудеться
урочисте
відкриття пам’ятного знака ліквідаторам аварії на Чорнобильській
АЕС. По завершенні у БК «Енергетик» (просп. І. Мазепи, 7) о 13:00
– концерт-реквієм.
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16 квітня

Експертиза

2011 року

Соціум

Вишгород

Залізничне сполучення: бажане і реальне

Нині більше 10 тис. вишгородців
щодня їдуть до столиці працювати чи
навчатися. Приміське залізничне сполучення розповсюджене в Європі і
цілком заслуговує на втілення у наших
умовах.
Вадим ЗІКЕЄВ, керівник служби
засобів диспетчерсько-технологічного
устаткування філії Каскад Київських ГЕС і
ГАЕС ВАТ «Укргідроенерго»

Завдяки зусиллям Київської обласної
державної адміністрації зроблено головне
і найскладніше — на відрізку «Київ-Петрів-

ДЕЛ-02
ка» - «платформа у м. Вишгороді» — проведено капітальний ремонт залізничного
полотна. Його виконано Південно-Західною залізницею в дуже короткий термін,
проте повністю не закінчено.
Аби збільшити швидкість і комфорт
руху потяга, треба остаточно вирівняти
колії і відрегулювати їх заокруглення на
криволінійних ділянках. Наступний етап
— автоматизація руху: вздовж лінії руху не
автоматизовано 6 стрілочних переведень
та 3 переїзди, що потребує додаткових
капіталовкладень. Сподіваємося, що це
лише питання часу.
Нині рух потяга обслуговує велика поїзна бригада. Перед прибуттям дизеля
на станцію, на колію виїздить спеціальна
автомоториса, що для безпеки руху потяга розставляє на усіх стрілках і переїздах
шляхових робочих.
Нині маршрутом «Платформа «Вишгород» — «Київ-Петрівка» курсує магістральний дизель-потяг серії ДР-1А 161 (дизельпотяг ризький 161-го номера випуску).
Його повний склад — два головних моторних + чотири причіпних вагони. Потужність дизельних двигунів у головних мо-

торних вагонах — 800 кінських сил кожен.
Витрата пального — приблизно 1 л на 1 км
шляху при середній швидкості 50 км/год.
Трохи математики. У середньому за
одну поїздку 3 грн х 200 пасажирів = 2400
грн/день х 22 робочих дні (максимальні
кількість робочих днів) = 52 800 грн.
За день потяг пробігає за один рейс 24
км, за 4 рейси — 96 км. Витрачає 9,5 грн
(орієнтовна вартість дизель-палива станом
на 9 квітня 2011 р.) х 96 = 912 грн/день х 21
(середня кількість робочих днів) = 19152
грн/місяць (прямі видатки тільки на паливо).
Залишається 33648 грн. Мінус 30% —
податок (10094,40 грн платить залізниця),
мінус 15% страхового збору
(5047,20 грн), мінус 20 % —
амортизація рухомого складу потяга (10094,4 грн).
8412,00 грн/місяць залишається на зарплату тим,
хто обслуговує рух потяга:
машиністу, помічнику машиніста, двом кондукторам, поїзній бригаді забезпечення
руху потяга (шість осіб).
Отже — проект збитковий
(фактично дотаційний) приблизно на 35-40 %.
Через неприбутковий пасажиропотік
залізничники
скоротили склад потяга: залишили два моторних вагони
з потужними дизелями, які
працюють майже вхолосту, та
один причіпний.
Пропозиція:
1) дизель-потяг ДР-1А (1979 року
випуску) використати таким чином:
моторний вагон (М) + причіпний (П)
+ головний (Г): М-П-Г. Це зекономить
пальне на 40% (як приклад, дизель-потяги
зони близького сполучення на литовських
та білоруських залізницях).
2) як альтернатива: рухомий
склад варто повністю замінити — на сучасні
дизель-потяги
Луганського
тепловозобудівного заводу
серії ДЕЛ-02 —
зі споживанням
пального 350 г/
км (тобто майже
втричі
менше,
ніж зараз) при
середній швидкості 50 км/год
— або російДР1А-161
ського вироб-

ництва серії РА-02 (тривагонні). Ці потяги за комфортністю,
набором швидкості та іншими
технічними показниками значно
переважають ДР-1А, що використовується нині.
Щодо організації самого
руху. Нині владою розглядається питання зростання пасажиропотоку на лінії за рахунок
облаштування другої зупиночної платформи у м. Вишгороді. Як і в проекті 1983 року,
вона має бути — і це єдине місце, де її технічно можна розташувати — біля автобусної зупинки «Комсомольська».
Друге, що необхідно зробити, РА-02
— залізничний роз’їзд колій
на ділянці вул. Богатирської
(м. Київ), навпроти дитячої лікарні (фактично — середина маршруту). Облаштування
цього роз’їзду додатковою зупиночною
платформою — для зручності киян і вишІсторична довідка. 12-кілометрова
залізнична колія №23 з товарної станції
«Київ-Петрівка» до м. Вишгорода прокладена у 1960 р. як малопотужний під’їзний
шлях на період спорудження Київської
гідроелектростанції. Потім використовувалась для забезпечення потреб промислової зони — для доставки вантажів
товарними потягами.
Ідея організації пасажирського залізничного сполучення Вишгорода з Києвом
не нова. Ще 1983 року Андрій Андрійович
Мартинчук та його помічники у міськвиконкомі займалися цим питанням. Була
запроектована зупиночна платформа на
чотири вагони на перехресті вул. Комсогородців — технічно можливе. Це дозволить використати на лінії дві одиниці
рухомого складу і ВДВІЧІ СКОРОТИТИ
ІНТЕРВАЛ
руху потягів.
Щодо облаштування
зупиночної
платформи
біля автобусних зупинок
«Чайка» (вул.
Київська)
і
«Затока». Мабуть, кожен,
хто проїздить
там, звернув
увагу на червоні відмітки
геодезичної
служби (позначають

Неоплачене тепло
На чергових теле-шоу відомі політики закликають до діалогу влади з
народом, особливо звертаються до
молоді — ділитися своїми сподіваннями. «Колясочний похід» 8 квітня ц. р.
вишгородських мам з немовлятами із
холодних квартир до голови РДА красномовно засвідчив: у Вишгороді такий діалог є, і досить конструктивний
— цього ж дня у переважній більшості
помешкань багатоквартирних будинків
міста стало тепло (в інших — сантехніки
комунального підприємства житлового і комунального господарства (КПЖ і
КГ), пустили тепло в суботу).
Марина КОЧЕЛІСОВА

Начебто все владналося. Та ситуація
повторюється із року в рік: газівники відключають (за чималі борги) газ котельням
міста, місцеве начальство дає вказівку
— і батареї опалення знову теплі. Недбалі платники продовжують так само безвідповідально ставитися до своїх прямих
обов’язків платити за спожиті комунальні
послуги (знайдуть, мовляв, гроші і заплатять, завжди так було). Страждають через відключення тепла за борги насамперед платники добросовісні… Кому і коли
урветься терпець — монополістам-газівни-

кам, нам, що справно платять за комунальні послуги, чи трубам? Питання риторичне.
На запитання редакції нині відповідає
директор Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа» Юрій Колупайло:
— Поясніть, будь ласка: чому у Вишгороді відключили тепло?
— Іще на початку тижня — у понеділок, 4 квітня, ВАТ «Київоблгаз» перекрив
газове постачання всім підприємствам
Вишгородського району (однозначно, що
й практично усім підприємствам області,
за винятком медичних закладів). Причина
традиційна — вкрай низький рівень розрахунків за спожитий газ підприємствами
теплокомуненерго. У нас у районі їх три:
«Вишгородтепломережа», КПЖ і КГ (до
речі, їм перекрили газопостачання на кілька днів раніше, 1 квітня) і КП «Полісся» (с.
Гаврилівка).
— Яка сума боргів за газопостачання?
— Борги підприємств району перед ДК
«Газ України» на момент відключення становили майже шість з половиною млн грн.
Із них 5,9 млн грн — борг ВРКП «Вишгородтепломережа» (це при 65 % розрахунків цього підприємства з постачальником
газу!). Відповідно — ДК «Газ України» не
надав лімітів.

— Чи є боржники вашого підприємства серед споживачів тепла?
— На сьогодні, 11 квітня 2011 р., загальний борг споживачів району «Вишгородтепломережі» становить 8, 9 млн грн.
Тільки мешканці м. Вишгорода заборгували 4,6 млн грн, зокрема бюджетні підприємства міста — 381 тис. грн. Найбільші
боржники серед багатоповерхівок: вул. М.
Гриненко, 1-а (66 350,52 грн), Ю. Кургузова, 11-а (128 050, 10 грн), Ю. Кургузова,
3-а (137 111,73 грн), Лугова, 3 (80 807,17
грн), Набережна, 2 (98 352,26 грн), просп.
Т. Шевченка, 9-а (93 205,14 грн), просп. Т.
Шевченка, 7 (69 910,48 грн) — суми заборгованості станом на 1 квітня ц. р.
— Як ви гадаєте, чого так відбувається?
— Непокоїть наростаюча тенденція
щодо кредитування споживачів нашим комунальним підприємством, хоча нас ніхто
не кредитує: ми наперед сплачуємо за газ,
електроенергію, нафтопродукти, вчасно
виплачуємо заробітну платню.
Ми надаємо послугу, а споживач розраховується лише через місяць (це ті, хто
сплачує за лічильниками). Частина споживачів — це відсотків 30 від загальної кількості — сплачують за нормами упродовж
року. І якщо взимку іще знаходять для цього кошти, то у міжопалювальний сезон —

зону реконструкції вул. Набережної). Біля
названих зупинок вони встановлені майже
під саму колію. З урахуванням усіх вимог
безпеки — на цій ділянці просто немає місця для залізничної платформи.
мольської та Набережної (біля автобусної
зупинки «Комсомольська»). Місто придбало два цільнометалевих залізничних
вагони (ЦМС) загального використання (із
сидячими місцями) та додатковий маневровий локомотив серії ТГМ, який мав би 6
разів за добу курсувати з пасажирського
перону станції Київ-Петрівка за маршрутом «Київ—Вишгород—Київ». Швидкість
руху передбачалась не більше 20 км/год.
при тодішніх параметрах і габаритах колії.
Намітили й термін відкриття сполучення — весна 1986 року. Завадила аварія
на Чорнобильській АЕС — весь наявний
транспорт пішов туди, а потім уже було не
до того.
Вихід — внутрішньоміський автобус №
1, який підвозитиме вишгородців на вже
існуючу платформу.
Останнє слово щодо облаштування
другої платформи — за фахівцями Південно-Західної залізниці, бо це додаткові витрати на проектування та будівництво як
самої платформи, так і реконструкцію частини колії. Київська обласна державна адміністрації підтримує ідею другої платформи у м. Вишгороді і розвиток залізничного
сполучення взагалі. Це дасть можливість
забезпечити мешканців і гостей нашого
міста надійним і доступним транспортним
сполученням зі столицею, а під час проведення етапу змагань з «Формули-1 на
воді» влітку 2011 року, за умов збільшення
кількості рейсів, дозволить швидко доставити велику кількість відвідувачів змагань
до місця подій, а після закінчення свята
забезпечити їх перевезення у зворотному
напрямку.

Тема
забувають. Так і накопичуються борги.
— Які «Вишгородтепломережа» за
рішеннями суду стягує через виконавчу службу…
— Так. Нині у вишгородській районній
виконавчій службі перебуває проваджень
на суму 1 млн 740 тис. грн. Повірте, не
дуже приємна процедура, коли за борги
вилучають майно, а в деяких випадках —
навіть і квартиру.
Нагадую, що із квітня ц. р. діють зміни
до Закону про виконавче провадження,
якими спрощується механізм вилучення
та реалізації майна для погашення заборгованості.
— Ціна закупівлі газу і реалізація
тепловикам України значно відрізняється. Держава купує його за 340
дол./1000 м3, а продає теплопостачальникам для потреб населення — за
163 дол./1000 м3. Очевидно, це безпосередньо впливає на відсутність лімітів?
— Звісно, це є одним із важливих факторів, які впливають на обмеження теплопостачання у районі в цілому, а у Вишгородському — зокрема. Хто цікавиться,
добре знає, що загальні збитки «Нафтогазу» через різницю у ціні за минулий рік
склали 25 млрд грн.

Наше місто

Вишгород
Репліка

Зверніть увагу
На засіданні
четвертої сесії
Вишгородської
міськради 6 квітня ц. р. розглянуто й ухвалено
рішення № 4/10
«Про
орендну
плату у Вишгороді».
Олексій ДАНЧИН,
заступник
Вишгородського
міського голови

Це рішення набирає чинності з дня його
офіційного оприлюднення, із змістом можна
ознайомитися у попередньому номері.
Хотів би звернути увагу вишгородців на те,
що нові орендні ставки — не тільки збільшують
прибуток до казни міста, що в свою чергу має
покращити добробут вишгородців. Комплексно вирішується питання ефективного використання земель Вишгородської міської ради.
Розроблено механізм роботи з недобросовісними землекористувачами, зокрема із самозахватами, несвоєчасним поновленням договорів оренди тощо.
За наполяганням Вишгородського міського голови Віктора Решетняка у новій редакції
Положення про оренду земельних ділянок

16 квітня
найнижчі ставки орендної плати встановлені
для торгівлі, закладів освіти та культури, громадського харчування, зокрема для кафе, які
здійснюють діяльність без продажу алкогольних
напоїв. Це — один із кроків послідовної політики
всебічної підтримки малого бізнесу, торговельних і промислових підприємств, які не тільки
платять за оренду й податки в бюджет міста, а й
створюють робочі місця.
Реалізована принципова позиція міського
голови щодо пільгової орендної ставки (мінімальної — 3 %) для нових комерційних об’єктів
— на період будівництва та введення в експлуатацію. Це дасть можливість підприємцям швидше створювати нові робочі місця. По кожному
конкретному об’єкту ухвалюватиметься відповідне рішення: скажімо, на рік чи на кілька, вирішуватиме сесія — пільговий термін за рішенням
депутатів буде передбачено у договорі оренди.

«Благоустрій — наша спільна справа»
(Початок на стор. 1)
Першим із міських підприємств вийшов на
толоку другого квітня колектив МКП «Вишгородводоканал». Прибирали проспект Т.
Шевченка — від вулиці Набережної до проспекту І. Мазепи: замітали узбіччя й тротуари,
згрібали граблями минулорічну траву, підрізали сухі гілки на деревах. Вивезено дві вантажівки сміття.
Толока 9 квітня відбулася навкруги колишнього ресторану «Вишгород» та навпроти
буд. 8 і 12 на вул. Набережній — там жахливо
засмічений котлован «замороженого» будівництва. Із цих двох об’єктів працівники КПЖ і
КГ, які додатково працювали в ту суботу, зібрали і вивезли два КамАЗи і один ГАЗ-53 сміття.
Того ж дня апарат виконкому міської ради
звільняв від сухої трави і сміття газони, прибирав узбіччя й тротуари — від пам’ятного знака
героям Чорнобиля (на перехресті вулиць Набережної і Н. Шолуденка) до набережної Київського моря. Попрацювали на славу: вивезено
40 кубометрів сміття та КамАЗ гілля.
Не пасли задніх і міські депутати. Мешканців вулиць Межигірського Спаса і М. Ватутіна

«Вишгородводоканал» опорядковує одну з головних артерій
міста — проспект Т. Шевченка

До Київського моря наближається трудовий десант: юрвідділ, канцелярія і бухгалтерія міськради та заступник мера
Андрій Пещерін

Тема
— Але ж дисципліновані платники тут ні
до чого…
— …Справні платники, безумовно, мають право на своєчасне і якісне теплопостачання. Та цьому заважає вкрай недосконала
система узгодження і затвердження тарифів.
Підвищення ціни на газ змушує теплопостачальників піднімати вартість послуг. Для нашого підприємства газ подорожчав на 50 % із
серпня 2010 року. Та для того, щоб коригувати тарифи, необхідно пройти процедуру з обговорення і прийняття принаймні двох регуляторних актів: норми споживання і тарифи.
Це мінімум три місяці...
Тож із 1 січня ц. р. тарифи на теплопостачання для населення мали би зрости на 23 %
— а вони досі не змінилися. Нинішній тариф
не покриває фактичні витрати підприємства
на виробництво тепла.
— Який вихід із такої ситуації?
— По-перше, необхідно спростити механізм узгодження та затвердження тарифів:
вони мають змінюватися автоматично при
зміні кожної складової (газ, електроенергія,
вода, мінімальна заробітна платня).
По-друге, малозабезпечені споживачі мають активніше використовувати державну соціальну допомогу — оформлювати субсидії.
По-третє, а це вже залежить від усіх персонально, — дисципліна розрахунків. Своє-

організував на толоку
Микола Кравченко, вулиць Н. Шолуденка, 3, 5,
6 і Набережної, 2 — Максим Макаренко, спортмайданчика на вул. Київській, 8 — Ольга Мельник.
ЖЕК, за домовленістю, допоміг інвентарем
— граблями, мішками,
рукавицями — і вивіз
20 кубометрів сміття та
один КамАЗ гілля. Це попри щоденну роботу, а
її чимало: капітальний
ремонт
тротуарів
на
просп. І. Мазепи — від
кінцевої зупинки до «При-

2011 року
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Медогляд

Запрошуємо на
флюорографію
Адміністрація
Вишгородської ЦРЛ запрошує на
медичний огляд ветеранів
Великої Вітчизняної війни,
ліквідаторів та потерпілих
І категорії внаслідок аварії
на ЧАЕС: ЩОДЕННО І ПОЗАЧЕРГОВО — ІЗ 9.00 ДО 15.00,
ОКРІМ СУБОТИ ТА НЕДІЛІ.
Нагадуємо всім мешканцям м. Вишгорода та району про щорічний медичний
огляд, особливо флюорографічне дослідження легень
(кабінет флюорографії: із
8.00 до 17.00 щодня, окрім
вихідних), огляд акушерки з
цитологічним дослідженням
мазків — для жінок, уролога — для чоловіків після 40
років.
Пересувний
флюорограф працюватиме в м. Вишгороді 14 і 16 квітня 2011
р. — біля базару, 15 квітня 2011 р. — на площі біля
«ЕКОмаркету».
Після медичного огляду,
згідно з планом профілактичних щеплень — ревакцинація проти дифтерії та правцю, першочергово — молоді
23-річного віку. Всі обстеження та щеплення безкоштовні. Закликаємо вас
проявити турботу про своє
здоров’я!

Усі на суботник!
І ось результат
ватбанку», з облаштуванням міжквартальних
роз’їздів (забудьте про калюжу між буд. 2 і 6 —
підняте асфальтове покриття розв’язало проблему), та непарної сторони вул. Дніпровської
— до супермаркету «Перекресток».
«Благоустрій міста — наша спільна справа», — сказали мешканці буд. 5 на вул. Б.
Хмельницького і дружно вийшли облаштовувати прибудинкову територію. Почистили
зелений схил перед будинком, обрізали сухі
гілки на кущах і деревах, зібрали і вивезли три
вантажівки сміття. Працювали цілими родинами, і це не востаннє: наступної толоки побілять
дерева, засіють газони гарною травою, а у декоративних клумбах висадять квіти (до речі,
насіння, бетонні «клумби», металеві парканчики і квіти придбали за власні кошти). Приклад,
гідний наслідування.

Неоплачене тепло
часно люди й підприємства розрахуються з будинках із даховими котельнями, які обслунашим підприємством — своєчасно сплати- говує КПЖ і КГ. Борги у всіх шести будинках
мо за енергоносії ми, своєчасно і якісно нада- — системні. Ось гляньте:
мо послуги з теплопостачання.
Тобто мешканці цих будинків мають за— Квитанція приходить після десятого боргованість вищу за місячні нарахування.
числа наступного за спожитими послуга- Ці суми і складають загальний борг КПЖ і КГ
ми місяця. Зарплатню люди отримують перед газопостачальником, ДК «Газ України».
До відома споживачів. За Постановою
наприкінці місяця чи на початку наступного. За цей час уже накопичується певна Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р.
сума боргу. Може, окрім суми за минулий № 1082, кошти від населення за отриману
місяць, ввести певний аванс за поточний послугу з теплопостачання сплачуються за
квитанціями, в яких указано розрахунковий
— на розсуд платника?
— Технічно й організаційно ми готові на це рахунок із спеціальним режимом використанпіти, якщо людям так зручно.
ня, відкритий теплопостачальником в уста— До якого числа триватиме опалю- новах Ощадбанку. Всі суми, сплачені споживачами за опалення, зараховуються
вальний сезон цього року?
— Зазвичай він закінчується 15 квітня (за Ощадбанком на рахунки ДК «Газ України»
умови середньодобової температури не ниж- — тобто ви сплачуєте напряму газопостаче 8 градусів тепла упродовж трьох діб). Якщо чальнику.
Не сплачує споживач — не надає газу потемпература нижча — будемо опалювати,
скільки треба. За метеопрогнозами, може, стачальник. Обслуговуюча організація — у
навіть і до 18-19 квітня ц. р.
цьому випадку ЖЕК — не може вплинути на
відключення чи включення газу, бо є заручниДиректор КПЖ і КГ Михайло Шененко:
— Така ж ситуація із сплатою за тепло і в ком ситуації.
Адреса
Борг станом на 01.03.2011 р. (грн) Нарахування за березень (грн)
Вул. М. Грушевського, 9
82 166
58 401
Просп. Т. Шевченка, 2-г
226 211
149 922
Просп. Т. Шевченка, 7-а
62 931
48 654
Вул. Н. Шолуденка, 6-б
78 897
62 334
Вул. Н. Шолуденка, 6-в
71 269
54 535
Вул. Н. Шолуденка, 6-г
83 385
60 237

40 мішків — із
спортивного
майданчика
Настала весна, а з нею
і час великого прибирання
міста. Дві суботи поспіль
вишгородці виходили на
вулиці, у парки та сквери,
щоб очистити їх від сміття
та торішнього листя, побілити бордюри, стовбури
дерев, пофарбувати дитячі майданчики. До проведення двомісячника благоустрою залучені і депутати
місцевих рад усіх рівнів.
Саме вони мають організувати людей, реманент і
техніку і власним прикладом показати на своїх виборчих дільницях, що від
кожного з нас залежить,
який вигляд матиме наше
рідне місто.
Вікторія ШМИГОРА

Мешканці будинків 4, 6 і
8 по вул. Київській, запалені
ентузіазмом свого депутата
Ольги Мельник, попри сніг
і дощ 2 квітня і сильний вітер — 9 квітня, приводили
до ладу спортивний майданчик, який більше скидався
на сміттєзвалище. Зібрали
понад 40 мішків скляної тари
з-під спиртних напоїв!
Пляшками
захарастили
спортмайданчик ті, хто обрав
для себе не зміцнення імунітету та покращення фізичного стану, а цироз печінки. Та
й інших позбавив здорового
способу життя…
Сьогодні — іще одна загальна толока. Приєднуйтеся, вишгородці! Та й потім
не забувайте дотримуватися
чистоти.
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16 квітня

Календар

Цей день в історії
16 квітня – Український
день навколишнього середовища
1710 — запорізьким гетьманом обрано Пилипа Орлика
1906 — завершено прокладання підводного кабелю
між США і Китаєм
1934 — ЦВК СРСР заснував почесне звання «Герой
Радянського Союзу»
Іменини: Микита, Федосій
17 квітня – Входження Господнє в Єрусалим;
Всесвітній день боротьби з
гемофілією
1875 — англієць Невіл
Чемберлен винайшов більярдну гру «снукер»
1924 — створена голлівудська кіностудія «MetroGoldwyn-Mayer»
1970 — у Києві відкрито
палац «Україна»
Іменини: Георгій, Йосип
18 квітня – Міжнародний день пам’яток та історичних місць
1853 — введено в дію
першу в Азії залізницю (Бомбей—Тхана, 36 км)
1951 — підписано міжнародну угоду про створення
Європейського об’єднання
вугілля і сталі
1961 — у Києві відбулася
демонстрація проти закриття
Андріївської церкви
2007 — Україна і Польща
здобули право на проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року
Іменини: Марко, Платон,
Семен
19 квітня
1933 — відмінено золотий
стандарт в США
1971 — запущено першу
радянську орбітальну станцію «Салют»
1987 — сім’я Сімпсонів
уперше з’явилася в «Шоу
Трейсі Ульман» з короткометражною серією «Good night»
Іменини: Єремій
20 квітня
1938 — в Україні прийнято
постанову про обов’язкове
вивчення російської мови у
всіх школах
1940 — у США продемонстрували перший електронний мікроскоп
Іменини: Георгій, Данило
21 квітня
1937 — прийнятий герб
Української РСР
1979 — у Києві відкрито
театр драми і комедії
Іменини: Іван, Василь
22 квітня – Міжнародний день Землі
1370 — закладено перший камінь Бастилії
1838 — Тараса Шевченка
викупили з кріпацтва
1915 — у битві біля Іпра
німці вперше в історії використали отруйний газ
1998 — День утворення
Державного
департаменту
України з питань виконання
покарань
Іменини: Вадим

Коротко про різне

На Київщині
•
За інформацією першого
заступника голови КОДА Ярослава Москаленка, влада області
активно працює над реалізацією
проекту будівництва доступного

Дата
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Вишгород

Людина в космосі!

50 років тому...
Квітневий день був сонячний, погожий. В обідню перерву я бігла по шпалах, які тільки-но поклали від станції «Київ-Петрівка» до Київської
ГЕС (нинішня зупинка «Комсомольська»).
Ольга ТІРСЬКА, ветеран будівництва Київської ГЕС
ФОТО надане автором

Поблизу теперішньої «Чайки» (якої тоді ще і в планах не було) стояли на воді брандвахти — плаваючі будинки. Це було першокласне житло для будівельників.
Я поспішала, щоб вчасно повернутися на роботу.
Раптом почула урочистий голос диктора: «Говорить
Москва! Людина в космосі!» Це долинуло з єдиного,
мабуть, на той час гучномовця з брандвахти.
Новина мене так приголомшила, що я забула,
чого і за чим поспішала. Уважно прослухала повідомлення і скоріш на роботу — поділитися із співробітниками радістю — людина, наш Юрій Гагарін, підкорив космос!
Із яким захопленням усі сприйняли мої слова!
Лунали радісні вигуки «ура», а мене охопило неймовірне почуття гордості за те, що першою почула цю
епохальну новину.
Цей епізод запам’ятався на все життя.

Професійне свято

Біля брандвахт. 1961 рік

На дорогах правопорядку

– В’ячеславе, чим же займається ДАІ в
наш час?
– В основному стежимо за громадським
порядком на дорогах, забезпечуємо безпеку
дорожнього руху у зв’язку з державними заходами, святами, концертами, контролюємо
дотримання правил дорожнього руху та інше.
Супроводжуємо автобуси з дітьми під час
екскурсійних поїздок та в літній період до таборів на території Вишгородського району.
– Напевно, ДАІ, як і будь-який державний орган, має складну структуру?
– Структура будь-якого підрозділу міліції
– розгалужена. Район обслуговує три підрозділи ДАІ: ВДАІ з обслуговування Вишгородського району при УДАІ ГУ МВС в Київській
області, вишгородський взвод ДПС при УДАІ
ГУ МВС в Київській області та Вишгородське
МРЕВ.

ВДАІ Вишгородського району
здійснює декілька
напрямків діяльності: служба дізнання (виясняє
причини дорожньо-транспортних пригод (ДТП),
служба автотехнічної
інспекції
(технічний контроль всіх автомобілів, як приватних,
так і підприємств,
що
зареєстровані на території
району), служба
адміністративної
практики
(реєстрація
протоколів за порушення в сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху, які були складені на мешканців Вишгородського району та
направлення їх за належністю), служба ОДР
(організація дорожнього руху), дорожньопатрульна служба (ДПС) (контроль за дотриманням правил дорожнього руху).
– А скільки людей працює у Вишгородському ДАІ?
– Наша служба налічує 14 осіб, серед яких
одна жінка. Молоді мало, в основному – працівники зі стажем, професіонали своєї справи.
– Напевно, щоб був результат, потрібно працювати з ранку до ночі?
– У нас дуже ущільнений графік роботи.
В основному – 8-годинний день, проте часто
доводиться працювати й 12. Але на умови не
скаржимось.
– Яких заходів вживаєте у разі підвищення аварійності на території району?
– Проводиться профілактика порушень
правил дорожнього руху, які призводять до
аварійності. На підприємствах проводяться
зустрічі з водіями, яким повідомляється про
стан аварійності в районі, наголошується на
суворому дотриманні правил дорожнього
руху.
Також під час інтенсивного руху автомобільного транспорту ми направляємо екіпажі
ДАІ у місця концентрації ДТП.
– Як ви підвищуєте свій професійний
рівень?
– Раз на тиждень у підрозділі ВДАІ проводяться заняття із службової підготовки, на
яких присутні всі працівники відділення. Вивчаємо нормативні документи, накази, перевіряються знання правил дорожнього руху. А

також проводиться фізична підготовка.
– Як із залізними кіньми? Вистачає машин на відділення?
– У нашому розпорядженні – п’ять патрульних машин у належному технічному стані.
– Люди скаржаться?
– Не часто, але є: здебільшого скаржаться на розмір суми штрафу, неправомірність
складання адміністративних протоколів. Часто ці скарги безпідставні. Я особисто не раз у
суді вигравав справу.
– Чи багато ДТП з початку року сталося
на території району?
– Ми активно працюємо для забезпечення
безпеки руху у районі та місті. Із початку року
на території району сталося сім серйозних
аварій та 80 – незначних. Троє – загиблих, сім
– потерпілих.
– Де найбільший ризик потрапити в
ДТП у Вишгороді? Чому таке трапляється?
– Найбільш небезпечні зони у Вишгороді – вулиця Набережна (особливо біля АЗТ
«WOG») та вулиця Н. Шолуденка.
Порівняно з минулими роками рівень аварійності на дорогах значно знизився.
Причинами трагедій часто стають неуважні водії та пішоходи, недостатня видимість у
темний час доби.
– Весною на дорогах явно видно вибоїни та тріщини, багато сміття. Це ж також
спричиняє аварії..?
– Нині на території району проходить двомісячник благоустрою. ДАІ, в свою чергу,
спільно з дорожніми, комунальними організаціями здійснює комісійне обстеження доріг
та вулиць населених пунктів, де фіксує тріщини, ямки на дорогах, які з’явились за зиму.
Планує заходи очищення та ремонту шляхової мережі та узбіччя від сміття, недопалків
та пляшок. Тож звертаємося до водіїв: не викидайте сміття з вікон та авто, не засмічуйте
проїжджу частину! Це призводить до забруднення території, відтак – штрафів.
У зв’язку з реформами очікуємо зменшення кількості працівників ДАІ. Гадаю, варто
замислитись, чи це доцільно? Адже, незважаючи на непорозуміння між деякими громадянами та інспекторами, – це люди, які стимулюють дотримання правил дорожнього руху,
сприяють самоконтролю водіїв та пасажирів.
Тож давайте поводитися толерантніше, з розумінням ставитися до різних ситуацій на дорогах. Можемо поспівчувати даішникам, які
цілодобово стоять на запилених трасах.
Тож водіям – ні цвяха, ні жезла, а працівникам ДАІ – гарної погоди, терпіння та спокійних чергувань. Зі святом!

житла. Розроблена та затверджена програма до 2017 року спрямована на зниження
вартості житла та надання громадянам державної підтримки на його придбання, встановлення нижчих, порівняно з ринковими,
відсоткових ставок.
Визначені 22 земельні ділянки на території Київщини, що перебувають у комунальній
власності і можуть бути залучені на підставі

оренди для реалізації національного проекту
«Доступне житло».
Обласна програма «Власний дім» передбачає підтримку з бюджету області на будівництво та добудову індивідуального житла.
За іншим пріоритетним проектом «Чисте
місто» на Київщині планується будівництво
4 сучасних комплексів з переробки та утилізації твердих побутових відходів. Обгово-

рюються пропозиції до проекту угоди щодо
регіонального розвитку Київської області
між Кабінетом Міністрів України та Київською обласною радою на 2012-2014 роки,
яка має бути підписана до 1 вересня цього
року. Угода передбачає спільну реалізацію
інвестиційних проектів, які можуть бути профінансовані з державного бюджету на 50%,
70% або й 90%.

14 квітня – День працівників Державтоінспекції Міністерства внутрішніх
справ України – професійне свято тих, хто
стежить за порядком на дорогах нашої
Батьківщини, турбується про безпечне
пересування громадян по розгалужених
магістралях.
Невтомні працівники ДАІ – люди неабиякої витримки – їх не лякають ні мороз,
ні дощ, ні завірюха. Вони завжди на посту,
готові попередити порушення, відстоювати справедливість.
Про нелегкі будні державтоінспекції
розповів нам старший лейтенант міліції
Вишгородської ДАІ В’ячеслав Косун.
Записала Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород

Вишгородські ландшафти

До Дня охорони пам’яток України
Тривалий час дуже популярною
була думка, що Природу необхідно підкорювати, брати від неї все, що вона
дає, без обмежень... Результати відомі. Колиска людини — Земля ніколи
не була так спаплюжена, як сьогодні.
Природа — це божественна сутність.
І коли це зрозуміємо, я впевнена, що
для себе і для майбутніх поколінь зробимо все, щоб мати свіже повітря, чисту воду, сидіти на шовковій траві, серед пахучих трав і диких квітів, які ще
збереглися на давніх вишгородських
пагорбах.
Ірина ПИРОЖЕНКО,
директор Вишгородського історикокультурного заповідника

Вишгород розташований на правому
березі Дніпра (зараз водосховище) на північ від Києва. Виникненню поселення на
цьому місці ще у давні часи сприяло кілька
природних факторів, насамперед — ландшафтні особливості місцевості та м’який
клімат.
Верхня частина міста, розташована на
лісовому пагорбі, рівнинна, хвиляста, помережена мальовничими ярами та балками. Вишгородське городище міститься на
найбільш віддаленій горі 60 м заввишки.
Стародавні частини міста відділені від нього глибокими ярами і балками, якими про-

тікає невеликий струмок.
Головним ландшафтним об’єктом
Вишгорода є пагорб, на якому було давнє
місто і найбільший на ті часи храм.
Особливо цінним природним, пейзажним та історичним елементом ландшафту
Вишгорода є зайнятий літописним містом
останець (над стелою) — цілісне мисове
утворення, що найбільше виступає в долину Дніпра. Його треба дбайливо охороняти, бо у будівництві системи укріплень
міста-фортеці використані круті ескарповані (підрізані) схили дніпровського берега і ярів.
Основні дороги, що вели до міста, були
біля підніжжя схилів і залишались незмінними протягом століть. Останець, на якому виникло місто, так звана Вишгородська
гора, має дуже чіткі природні і містобудівні
межі. Вишгородські кручі ескарповані людиною (зрізані шари землі абсолютно рівні, що використовувалось в часи Київської
Русі для зведення укріплень).
Структура давнього міста, а потім села
Вишгорода, збережена протягом століть,
зазнала радикальних змін у 1960-1970
роки у зв’язку з будівництвом ГЕС. Давній центр міста став периферією сучасного Вишгорода. Але тим самим збережені
його видатні пам’ятки, стара забудова,
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Давня пам’ятка
Київської Русі

кільцеве планування вулиць — все, що
складає своєрідність ландшафту.
Цінними в природному і пейзажному співвідношенні об’єктами ландшафту
Вишгорода є вільні від забудови схили
правого берега Дніпра.
Розташовані в лісовому масиві Нишків і
Вінницький яри були майже нездоланною
перепоною на підходах до міста. Самі яри
досить мальовничі, а місцевість біля них із
ставком має дуже високі пейзажні якості.
Яри Вишгорода і пов’язаний із ними лісовий масив мають бути збережені як цінний
історичний ландшафт.
Невід’ємною складовою вишгородських ландшафтів є ботанічна пам’ятка
природи місцевого значення «Великий
хвощ» (площею 2 га), що розташована у
північно-східній частині міста, поблизу набережної.
Уздовж набережної також знаходиться: велика популяція хвоща великого —
реліктового виду, що занесений до Червоної книги (його щільні зарості є вздовж
правого берега водосховища); значна популяція хвоща рябого — регіонального —
рідкісного виду, занесеного до Червоної
книги.
Коручку болотну та пальчатокорінник
м’ясочервоний (Червона книга України, ІІІ
категорія охорони) — виявлено у заростях очерету, одну велику та майже десяток
менших кореневищ цього виду.

На одному з двох ставків “Бегемотиків”
— близько двох десятків сальвінії плаваючої (Червона книга України, ІІ категорія
охорони; загальна чисельність популяції
— 52).
Пам’яткою є ландшафтні та історичні
місцевості — Нишків яр, березовий гай з
озером, “Бегемотики”, які виникли після
будівництва на цій території цегельних
заводів, Ткачів шпиль, Козяча спина. До
пам’яток входить і територія Вишгородського історико-культурного заповідника
(створений відповідно до Указу Президента України від 06.07.1994 року № 379/94 та
Постанови Кабінету Міністрів України від
19.09.1994 р. № 642).
Ландшафт давньоруського міста Вишгорода особливо цінний своєю історичною
та культурною автентичністю. Він зберіг свої природні складові, просторовий
устрій, форму, є зразком ландшафту, що
ілюструє значні періоди (тисячоліття) історії суспільства, є культурною спадщиною
українського народу.
Цей об’єкт відповідає критеріям, визначеним у “Порядку визначення категорій
пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України

від 27.11.2001 р. № 1760.
Предметом охорони пам’ятки може
бути визначено природний ландшафт з
усіма його складовими (геологічна будова, рослинність). Охоронний режим зон
передбачає:
- збереження цінного рельєфу, природної рослинності, джерел, струмків,
тощо;
- збереження ландшафтно-естетичної
сталості для сприйняття з опорних оглядових майданчиків;
- посадку зелених насаджень.
У зонах охоронюваного ландшафту та
історичного ареалу забороняється зведення будь-яких споруд. Інженерні мережі
мають прокладати під землею. Необхідно
здійснити комплекс природоохоронних
заходів.
Це й передбачено Кабінетом Міністрів у
Постанові від 13 березня 2002 року № 318
“Про затвердження Порядку визначення
меж та режимів використання історичних
ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності“.
Історичний ареал міста Вишгорода затверджено Державним науково-дослідним інститутом теорії та історії архітектури
і містобудування (НДІТІАМ), Управлінням
культури і туризму Київської облдержадміністрації, Держслужбою охорони культурної спадщини України. Він увійшов до
Генплану міста.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 26 липня 2001 року № 878 затверджений список історичних населених
місць України, де Вишгород зазначено як
літописне місто з 946 року.
Вважаємо за необхідне встановити
малі архітектурні та ландшафтні форми:
щити з інформацією про історичні події в
Вишгороді, біля “Бегемотиків” — інформацію про цегельні заводи, що були у Вишгороді у ХІХ ст., виготовити карту Вишгорода
ХVI, XVIII ст. тощо.
Мешканцям Вишгорода та туристам у
цій зоні можна вільно відпочивати. Проте
треба ухвалити відповідні рішення міської ради, що оберігатимуть ландшафти,
відповідно до згаданих законів України,
та виготовити на них паспорт. Він уже існує у Вишгородському історико-культурному заповіднику («Історичний ландшафт
давноруського міста Вишгорода», виготовлений Науково-дослідним інститутом
пам’ятко-охоронних досліджень).
А найголовніше, відповідно до Законів
України та постанов Кабміну створити цю
зону і біля озера — Вінницького яру, як
пам’ятки природи й історії місцевого значення.
У Вишгороді не збереглися архітектурні пам’ятники XIV-XV ст., як у Європі,
але ми можемо зберегти і примножити
пам’ятку історії та природи часів Київської
Русі — історичні ландшафти міста.
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Громадська організація ліквідаторів-інвалідів
26 квітня 1986 року — день аварії
на Чорнобильській АЕС — для тресту
«Південатоменергобуд» (ПАЕБ) та його
підрозділів, які будували атомну електростанцію, став переломним. Із цього
дня всі ресурси тресту — людські, матеріальні, техніка, автотранспорт, підрозділи та підприємства — були спрямовані на ліквідацію наслідків аварії.
Володимир МИХАЙЛОВСЬКИЙ,
начальник Київського будівельномонтажного управління у 1986 р.

будівництві пунктів санобробки (ПУСО),
диспетчерами.
Особливо варто відзначити працю механізаторів УМБР, якими керував Геннадій
Багмут. Вони розбирали завали біля четвертого блоку ЧАЕС, підходи до реактора
закрили сухою сумішшю бетону, побудували 38 «могильників» для радіоактивних
відходів, засипали «рудий» ліс… Довелося
обшивати свинцем кабіни бульдозерів, бо
радіація біля реактора була надто високою. Де не витримувала радіокерована
техніка — заміняли люди. У зоні високої

в основному будівельники, які мешкали
поряд у чотирьох наметових містечках.
Працювали вахтово: два тижні роботи —
стільки ж відпочинку.
Хоча я все життя працював на великих
будовах, такого напруження, чіткого виконання завдань і порядку з постачанням
будівельних матеріалів не бачив. На щоденних «оперативках» (уранці і ввечері)
кожен керівник субпідрядних організацій
звітував про виконання добових завдань
і отримував завдання на наступну добу.
Вів засідання керівник тресту Олександр

За 25 років, що минули з того часу,
чимало було в пресі публікацій учасників
ліквідації аварії. Але, вважаю, недостатньо
сказано про роль підрозділів тресту, розташованих у місті Вишгороді. Хочу нагадати кілька епізодів.
У травні 1986 р. з’явилася небезпека, що ядерне паливо може знищити дно
реактора і потрапити в грунтові води, а
потім — у річки Прип`ять і Дніпро. Треба
було зробити отвір під реактором у бетоні
завтовшки 2,7 метра, облицьованому десятиміліметровою сталлю НЖ («нержавійкою»).
Команда добровольців із 10 осіб під
керівництвом головного технолога тресту Ігоря Магали за п’ять діб виконала це
складне завдання. Працювали плазмовим
апаратом цілодобово, позмінно по чотири
години.
Відпочивали в сусідньому приміщенні,
там же і ночували, бо ходити кілька разів на
добу через машинний зал було небезпечно (дуже висока радіація). Двоє з бригади
раз на добу з термосами ходили по їжу.
Уже потім бетонували фундаментну
плиту під четвертим енергоблоком. Дуже
важливо було забезпечити постачання великої кількості бетону з Вишгорода: «чисті»
бетоновози доставляли бетон на пункт перевантаження у село Копачі, звідти «брудні» — до реактора. Водії нашого автотранспортного підприємства (АТП) працювали
цілодобово, в будь-яку погоду.
Для доставки великої кількості матеріалів по річці Прип’ять Київському будівельно-монтажному управлінню (КБМУ)
тресту «ПАЕБ» доручили збудувати причал
в 30-кілометровій зоні у с. Плютовище, бо
той, що в Чорнобилі, був малопотужний.
У дуже стислі терміни причал з необхідним обладнанням, дорогами, енергозабезпеченням був готовий. Знову-таки,
працювали цілодобово. Дуже допомогли
субпідрядні підрозділи — управління механізації будівельних робіт (УМБР) і «Гідроелектромонтаж» (ГЕМ).
Олена РОГОВЕНКО

***
Є дивна у нас традиція —
Відзначати сумні річниці
Не хвилиною поминання,
А помпезним «ушануванням».
Будуть витрачені мільйони
На запрошених з-за кордону,
На гірлянди, вінки, букети,
Поминальні (з ікрою) фуршети.
Чи потрібно це тим, хто нині
Дні рахує і копійчину,
Від держави має «Подяку»
І могильний хрест — на відзнаку.
5 травня наказом по тресту встановили чергування відповідальних працівників
«ПАЕБ» при штабі управління будівництва
Чорнобильської АЕС (УБ ЧАЕС) — з постійним перебуванням у Чорнобилі. Із Вишгорода вахтово там працювали Олександр
Вікторов, Борис Фурдило, Іван Колесник,
Михайло Гутін, Юрій Власов, Петро Прилепа та інші.
Керівник проектно-кошторисної групи
(ПКГ) тресту Олександр Вікторов також
виконував роботи з добору місця та розробки генплану нової бази УБ ЧАЕС біля
станції Вільча, керував процесом доставки
бетону до бетононасосів четвертого блоку
ЧАЕС.
Для організації робіт з ліквідації аварії
у травні-червні 1986 р. із Вишгорода на
ЧАЕС відрядили групу виконробів КБМУ.
Микола Мерзлий, Леонід Давиденко, Яків
Козаровицький, Леонід Кордюков, Юрій
Фінчук, Григорій Кучеренко працювали
вахтово на вузлі перевантаження бетону,

радіації доводилося часто міняти персонал. Працівників УМБР було майже півтори
тисячі. Із усіх республік Радянського Союзу щомісячно прибували у відрядження
300-400 механізаторів. Літаком із Челябінська надіслали 15 бульдозерів ДЕТ-250, із
НДР надійшло 30 одиниць техніки фірми
Liebherr (екскаватори, бульдозери, навантажувачі), з Японії — два бульдозери «Камацу-155» з радіотелекеруванням.
Обсяг робіт з ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС був такий великий, що для будівельників вирішили побудувати біля села
Страхолісся вахтове селище «Зелений
Мис». Генпідрядником стало наше КБМУ.
Відтоді більше восьми місяців я постійно перебував на будмайданчику, мешкав
спочатку на пароплавах, потім у першому
побудованому будинку.
Вахтове селище «Зелений Мис» —
справжнє місто з інфраструктурою: водогін, артезіанські свердловини, каналізація,
котельні, бані, їдальні, медпункти, крамниці, пральня, клуб, дороги, тротуари, електромережа… Житло будували із збірних
конструкцій, які надходили як з підприємств Радянського Союзу, так із закордону, в основному — з НДР.
Разом із генпідрядником — КБМУ —
працювало близько 20 субпідрядних організацій і військовослужбовці з чотирьох
батальйонів, призваних із запасу. То були

Яковенко, іноді я його заміняв. Часто був
присутній перший заступник міністра
енергетики СРСР Юрій Корсун. Завжди
— представник Главпостачу УРСР, який
контролював своєчасні поставки будматеріалів.
Вимоги до керівників були суворі: не
виконав завдання — організуй третю зміну, та до ранку все має бути готовим. На
столі — телефон прямого зв’язку: покрутив ручку — і телефоністка у Києві з’єднає
з будь-яким заводом СРСР, які постачали
усе необхідне.
Терміни будівництва контролювала
урядова комісія, там розмова була коротка. «Іменинникам» не позаздриш. Завдяки
самовідданій праці будівельників вахтове
селище побудували вчасно.
Крім підрозділів тресту «ПАЕБ», наслідки аварії на ЧАЕС ліквідовували працівники
інших вишгородських підприємств, МВС,
постійно обстежували ліквідаторів вишгородські медики. Медичний контроль був
на висоті: брали аналізи крові, після зміни
— дозиметричний контроль, не раз доводилося міняти спецодяг, який «дзвенів».
Після вахти працівникам за їх бажанням
надавали путівки у санаторії, безкоштовно
ліки для тих, хто потрапляв у лікарню.
На ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
працювали справжні патріоти, які не шкодували власних сил і здоров’я. Багато з

Віктор КУЧЕРУК

***
Ще буде довго диким поле
Поміж скоцюрблених лісів,
Від радіації неволі
Страждати з тих весняних днів,
Коли охрипле гайвороння
Вкривало землю, як шрапнель,
Уранці й билось у віконня
Затишних прип’ятських осель.
І ми, тривожні та скорботні,
А ще на долю дуже злі,
Пішли, мабуть, безповоротно
З частинки рідної землі…
них не дожили до старості. На жаль, сьогодні ліквідаторам аварії на ЧАЕС і ліквідаторам-інвалідам живеться дуже скрутно.
Закони України про пільги для них не виконуються, пенсії, передбачені законом,
не виплачуються. Про безкоштовні ліки й
не мовиться: ліг у лікарню — готуй тисячупівтори гривень. Ліквідатори-«пільговики»
роками стоять у чергах на житло, садові
ділянки.
Раніше районна влада дуже мало приділяла уваги ліквідаторам. Нині нове керівництво Вишгородського району і міста
повернулося обличчям до нас. Відбулася зустріч голови райдержадміністрації
Олександра Приходька і мера Вишгорода
Віктора Решетняка з ліквідаторами тресту
«Півден-атоменергобуд» та його підрозділів.
На зустрічі керівники району і міста
вислухали вимоги та пропозиції ліквідаторів, пообіцяли по можливості їх виконати.
Створено Організаційний комітет з підготовки та проведення у Вишгородському
районі заходів до 25-х роковин чорнобильської катастрофи.
Однією з причин скрутного становища
ліквідаторів є наша неорганізованість. Ініціативна група ліквідаторів тресту «ПАЕБ»
зверталася до громадських організацій
«Чорнобиль-21» та до Фонду інвалідів
Чорнобиля з пропозицією включити до їх
складу ліквідаторів підрозділів тресту, та
їй відмовили. Тому звернулися до Всеукраїнської спілки ліквідаторів-інвалідів
«Чорнобиль-86» з проханням створити
вишгородський осередок.
Рішенням центральної ради Спілки
«Чорнобиль-86» 11.03.2011 року було затверджено протокол установчих зборів,
осередок зареєстровано Вишгородським
районним відділом юстиції. П’ять комісій
осередку — з юридичної допомоги ліквідаторам, житлову, земельну, із санаторно- курортного лікування, дотримання
Закону України щодо безкоштовного проїзду в транспорті — очолили Юрій Дмитрович Круглик, Ігор Сергійович Магала,
Олександр Іванович Вікторов, Володимир
Олександрович Лагус і Микола Олександрович Шевченко. Мене обрали головою осередку, а першим заступником—
В’ячеслава Петровича Акулова.
Поки що наша адреса: м. Вишгород,
просп. І. Мазепи, 8, на першому поверсі, прийом — у вівторок і четвер з 14-00
до 17-00, контактний телефон: 54-967.
Приміщення нам надав тимчасово генеральний директор НВО «Будтехсервіс» Сергій Олександрович Костирко.

Летючі катрени
Ліна КОСТЕНКО

Ми — атомні заложники прогресу,
Вже в нас нема ні лісу, ні небес,
Так і живем — од стресу і до стресу —
Абетку смерті маємо — АЕС.
***
Тривожними, уважними очима
Моя душа подивиться на все.
Які фатальні наслідки й причини
Великий світ над прірвою несе!
***
Хто в нашу долю тільки не втручався,
В яких тенетах тільки не б’ємось!
Духовний Чорнобиль давно почався,
А ми його ще тільки боїмось.
***
Кричали «біс», пишались зробленим,
Прогрес любили над усе.
Летить лелека над Чорнобилем,
Нікому діток не несе.
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09.00 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Підсумки тижня
09.45 Друга смуга
10.00 «Легко бути жінкою»
11.10 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.20 Право на захист
12.40 Армія
13.00 Наша пісня
13.40 Т/с «Жінки, яким
пощастило»
15.00 Новини
15.30 Ближче до народу
15.55 Шустер-Live
17.55 Вікно в Америку
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.35 Глибинне буріння.
Тіматі і Катерина
Серебрянська
20.25 Сільрада
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Хокей. Чемпіонат
світу. Україна - Литва
22.30 Трійка, Кено

06.55, 07.10, 07.40, 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
07.35 Ділові факти
19.30, 23.55 «ТСН»
07.40 Факти тижня з
07.25 М/ф «Смурфи»
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.25 “Смакуємо”
09.30 Люди, коні, кролики
10.00 Х/ф “Уроки
і... домашні ролики
виживання”
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
11.35 “Шість кадрів”
12.45 Факти. День
12.20 “Велике перевтілення” 13.00 Провокатор
14.00 Анекдоти по13.05 Х/ф “П’ять кроків
українському
хмарами”
14.20 Х/ф “Бібліотекар - 2:
17.15 Х/ф “Кука”
Повернення до Копалень
царя Соломона”
20.10 “Зірка+зірка-2”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
22.20 Т/с “Інтерни”
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
22.45 “Велика різниця”
19.15 Надзвичайні новини з
00.20 Х/ф “Кривава мама”
Костянтином Стогнієм
20.15 Т/с “Помста”
01.55 Х/ф “П’ять кроків
22.30 Факти. Підсумок дня
хмарами”
22.45 Свобода слова з
05.15 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, 23.30 «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»
Е.Шеварднадзе
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Без вини
винуваті»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
C.Хрущов
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
М.Висоцький
22.25 «Дзеркало історії»

06.00 «Бізнес+»
06.05 “Документальний
детектив. Годинник вбивці”
06.55 Т/с “Кулагін та
Партнери”
07.20 Т/с “Комісар Рекс”
09.20 «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 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.00 “Національне талантшоу “Танцюють всі!-3”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Очна ставка.
Злочинна любов”

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 «+»
08.00,8.55 Увага - їжа!
08.30,9.45 Третя планета
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
11.10 Право на життя
12.15 Погляд у майбутнє
15.55 Живе багатство
України
16.35 Х/ф «Таємничий
острів»
18.30, 20.30, 23.15, 03.00
«24 години»
18.45, 20.50, 23.30 «Життя»
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.10 Останні кочівники
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.15 Диваки
03.40 Невідома окупація
04.30 УПА. Третя сила

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
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»
10.10 Т/с «Відчиніть, міліція»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Здоровенькі були»
13.55 «Детективи»
14.30 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
16.25 «Чекай мене»
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
«Всі свої»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Робінзон»
22.45 Т/с «Світлофор»
23.45 «Дві кінські сили»
00.15 Д/ф «Зірковий загін.
Міфи про космонавтів»
01.00 «Подробиці»
01.35 Х/ф «Розвідка 2023»
03.20 Д/с «Всесвітній
мандрівник. Події - 1»

6.00 Срібний апельсин
6.45 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Х/ф «Хроніки однієї
подружньої зради»
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»
22.15 Х/ф «Кінг-Конг»
2.00 Х/ф «Карусель»
3.30 Події
3.50 Критична точка
4.30 Хай говорять
5.15 Срібний апельсин

3.55 НТВ уранці

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.15 «Модний
вирок»
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 “Хочу знати”
15.55 “Лазарєв і Немоляєва.
Ще раз про кохання”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
18.55, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Жіночі мрії про
далекі країни”
22.40 Двобої. “Вибір агента
Блейка”
23.50 Нічні новини

05.35 Х/ф «Вантаж 300»
06.50 Х/ф «Бажаю
здоров’я!»
08.20 «Правда життя». Звір
у кожному з нас
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»
14.35 Т/с «Оголошений у
розшук»
15.30 Х/ф «Загін
спеціального призначення»
16.45 Х/ф «Московські
красуні»
18.30 «Агенти впливу»
19.00, 21.30, 00.30, 03.30,
05.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
10.05 “Єралаш”
10.25 “Модний вирок”
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”
17.25 “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!”
00.00 Т/с “Універ”

09.00 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09.00 Підсумки дня
09.45 Друга смуга
10.00 ДОНОРСЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІ ЗБОРУ
КОШТІВ НА ФІНАНСУВАННЯ
ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ
ПРОЕКТІВ
12.00 Новини
12.20 Хай щастить
12.40 Темний силует
13.00 Щоденник фестивалю
«Worlds beauty star-2011»
13.15 Т/с “Жінки, яким
пощастило”
14.30 Новини
15.00, 17.20 КИЇВСЬКИЙ
САМІТ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОГО
ІННОВАЦІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ
ЕНЕРГІЇ
16.45 Нащадки
18.20 Новини
19.00 Спортсмен року.
Церемонія нагородження
20.40 На добраніч, діти

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с «Тільки кохання»
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.25, 01.40 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.30 “Анатомія слави”
13.20 “Сеанс
Кашпіровського”
14.15 “Розкішне життя”
15.10 Х/ф “Маленька міс
щастя”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 “Міняю жінку - 3”
21.35, 22.15 Т/с “Інтерни”
22.40 “Про любов”
23.50 Х/ф “Кука”
01.55 Т/с “Руда”
05.15 “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 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнському
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.20 Т/с “Помста”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Помста”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Х/ф “Бетмен”
01.10 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
02.15 Покер після опівночі

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
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, 23.30 «Громадська
приймальня»
14.50, 16.45, 19.20, 23.25
«Міська варта»
15.00, 17.20 «Київський
саміт з питань безпечного
інноваційного використання
ядерної енергії»
18.00 Х/ф «Антоша Рибкін»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
C. Хрущов
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
М. Висоцький
22.25 «Дзеркало історії»
00.30 Х/ф «Син полку»
02.00 «В гостях у Д.Гордона»

06.00 “Бізнес+”

23.25 Т/с “Доктор Хаус”

04.45 Руйнівники міфів
05.30, 06.55 Kids Time
05.35 М/с «Нові пригоди
Скубі Ду»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.50
Репортер
09.10 Х/ф “Ніч в Роксбері”
11.10 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 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 Знову разом
20.40 Т/с “Ластівчине гніздо”
21.45 Хочеш? Співай!
22.50 Т/с “Щасливі разом”
23.45 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
01.10 Спортрепортер
01.20 Х/ф “Сумнів”
02.55 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, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
15.20 “Мотор-ТБ”
16.15, 17.15 “Українські
пристрасті”
18.15, 04.40 “Агроконтроль”
18.35, 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”

07.15 Створи себе

08.35 “З новим ранком”

07.20 «Життя зі знаком «+»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,

07.50,8.55 Увага - їжа!

09.00, 12.00, 18.00 Новини

08.30,9.45 Третя планета

09.10 Т/с “Повернення

09.00 Останні кочівники

Мухтара-2”

10.10,6.00, 02.30 Твій хіт

10.10 Т/с “Розвідники”

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/е «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»
21.15 Т/с «Дорожній
патруль-8»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Тюдори-2»
1.00 Х/ф Кінг-Конг
4.00 Критична точка

3.55 НТВ уранці
7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.35, 17.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Головна дорога
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Діла сімейні
19.25 Т/с «Мент в законі»
20.20 Т/с «Прощай,
«Макаров»!»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.35 Справа темна
0.25 Т/с «Автономка»
Нічна профілактика

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “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, 21.30 Т/с “Жіночі мрії
про далекі країни”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Слід”
18.55 “Давай одружимося!”
19.55 “Нехай говорять”
21.00 «Час»
22.40 Двобої. “Вибір агента
Блейка”
23.50 Нічні новини
00.05 “Проти ночі”

05.50 Х/ф “Московські
красуні”
07.15, 15.45 Х/ф “Загін
спеціального призначення”
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
03.50, 05.20 “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”
14.45 Т/с “Оголошений у
розшук”
17.05 Х/ф “Летючий
голландець”
18.30 “Речовий доказ”
Скажені ревнощі
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
01.00 Т/с “Суто англійські
вбивства”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
10.05 “Єралаш”
10.25 “Модний вирок”
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”
17.25 “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!”
00.00 Т/с “Універ”
00.30 “Дім-2” Спецвипуск

09.10 «Сніданок з 1+1»

11.10, 20.50 Хіт-парад дикої 12.15 “Знак якості”
природи

12.55 “Здоровенькі були”

12.15 Погляд у майбутнє

13.55 “Судові справи”

16.50 Життя серед життя

14.55 Т/с “Вулиці розбитих

17.30, 21.50 Це корисно

ліхтарів 6”

знати

16.55 Т/с “Світлофор”

18.45, 23.30 “Життя”

18.10 Шоу Дмитра Нагієва

20.15, 23.40, 05.45 Сильні

“Всі свої”

світу сього

19.00 Т/с “Обручка”

22.50 Світські хроніки

20.00 “Подробиці”

00.00 Таємниці долі

20.30 Т/с “Робінзон”

03.10, 05.20 Диваки

22.45 Т/с “Світлофор”

7.40 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 Час суду
19.20 Т/с «Мент у законі»
20.20 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
12.40 Т/с «Подружжя»
23.40 Чесний понеділок
0.35 Т/с «Автономка»

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

06.05 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.30 Т/с “Комісар Рекс”
09.15 Х/ф “Жіноча інтуїція”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Очна ставка.
Злочинна любов”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.50 “Правила життя.
Вода: що п’є Україна”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Очна ставка.
Ненавиджу тещу”

04.45 Руйнівники міфів
06.01, 23.00 «Час-Тайм»
06.30 «Ранок на 5-му»
05.30, 06.55 Kids Time
05.35 М/с “Нові пригоди
09.10, 23.30, 03.24, 04.15
Скубі Ду”
«Бізнес-час»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом» 09.25, 00.30, 03.30
07.05 Смішарики
«Автопілот-новини»
09.35, 13.20, 14.20
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
«5 елемент»
09.10 М/с «Елвін і бурундуки» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
11.15 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
18.00, 20.30 «Час новин»
14.40 Teen Time
10.30, 11.30, 12.30 «Пресконференції у прямому
14.45 Т/с «АйКарлі»
15.45 Teen Time
ефірі»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
15.50 Т/с «Друзі»
16.45 Т/с “Бальзаківський вік 17.25, 04.40 «Територія
або Всі чоловіки сво...”
закону»
17.55 Т/с “Вороніни”
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.15 Спортрепортер
19.35 Батьки і діти
19.00, 00.00, 04.00, 05.00
20.35 Т/с “Ластівчине гніздо” «Час новин» (рос.)
21.40 Т/с “Вороніни”
19.25, 02.15, 05.15 «Час:
22.45 Новий погляд
важливо»
21.00, 03.00 «Час»
23.45 Т/с “Грань”
01.00 Спортрепортер
21.30, 01.00 «Українські
01.10 Служба розшуку дітей пристрасті»
01.15 Новий погляд
23.55, 04.25 «Огляд преси»
02.05 Х/ф “Паркування”
03.40 “Велика політика”
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Вишгород

09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Досвід
12.00 Новини
12.20 Крок до зірок.
Євробачення
13.15 Т/с “Жінки, яким
пощастило”
14.30 Новини
15.00, 17.10 МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ “25 років
чорнобильської катастрофи
17.05 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Хокей. Чемпіонат
світу. Україна - Польща
22.25 У ПЕРЕРВІ: Мегалот
22.30 У ПЕРЕРВІ:
Суперлото, Трійка, Кено

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с «Тільки кохання»
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.00, 01.10 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.25 “Про любов”
13.20 “Сеанс
Кашпіровського”
14.15 “Сусідські війни”
15.10 Х/ф “Останній
телегерой”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 “Пекельна кухня”
21.10, 21.50 Т/с “Інтерни”
22.15 “Про любов”
23.25 Х/ф “Маленька міс
щастя”
01.25 Т/с “Руда “
05.25 “Сеанс
Кашпіровського”

05.15 Служба розшуку дітей
05.40 Світанок
06.30 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнському
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнському
14.25 Т/с “Помста”
16.40 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Помста”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Х/ф “Бетмен
повертається”
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
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, 23.30 «Громадська
приймальня»
14.50, 19.20, 23.25 «Міська
варта»
15.00, 17.10 «Міжнародна
науково-практична
конференція «25 років
чорнобильської катастрофи.
Безпека майбутнього»
18.30 «Гаряча лінія «102»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
C. Хрущов
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
М. Висоцький
22.25 «Дзеркало історії»

06.20 “Бізнес+”
06.25 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.50 Т/с “Комісар Рекс”
09.50 Х/ф “Аварія - дочка
мента”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Очна ставка.
Ненавиджу тещу”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Зіркове життя.
Мамині синки”
20.10 “Російські сенсації.
Товариство знаменитих
пияків”
21.05 “Російські сенсації”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Очна ставка. Гріхи,
які гублять душу і тіло”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”

04.45 Руйнівники міфів
05.30, 06.55 Kids Time
05.35 М/с «Нові пригоди
Скубі Ду»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.35
Репортер
09.10 Х/ф «Втрачена і
знайдена»
11.25 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Друзі»
16.55 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 “Ластівчине
гніздо”
21.45 Зроби мені смішно
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.35 Т/с “Бальзаківський
вік або Всі чоловіки сво...”

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»

06.00 Інші землі. Йорданія
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
03.00 «24 години»
07.10,8.40, 23.25 24 години
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком “+”
07.50,8.55 Увага - їжа!
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
16.50 Життя серед життя
18.45, 20.50, 23.30 “Життя”
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.10 Бойовий план
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.15 Диваки
03.35 Партизани
04.25 Остарбайтери

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-6»
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”
10.10 Т/с “Розвідники”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-6”
16.55 Т/с “Світлофор”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
“Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Робінзон”
22.45 Т/с “Світлофор”
23.45 Д/ф “Зірковий загін.
Втрати. Вчинки. Перемоги”
00.30 Подробиці
01.00 Х/ф “Мисливець за
прибульцями”
02.40 Телевізійна Служба
розшуку дітей

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Єфросинія-2»
8.30 Т/с «Слід»
9.10 Т/с «Дорожній
патруль-8»
10.10 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.10 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.10 Т/с «Дорога моя
людина»
13.10 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»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Травма»
0.50 Х/ф «Черепи-2»
2.30 Щиросердне зізнання

Профілактика на каналі до
9.00
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!
14.35, 17.35, 2.25
Надзвичайна подія
15.30 Увага, розшук!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Час суду
19.20 Т/с «Мент у законі»
20.20 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.40 Д/ф «Італія»
0.35 Т/с «Автономка»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
04.00 Новини
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
10.55 “ЖКГ”
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15, 01.30 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Жіночі мрії
про далекі країни”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
18.55, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 Середовище
проживання
23.45 Нічні новини
00.05 “Проти ночі”

06.00 Х/ф “Летючий
голландець”
07.10, 15.30 Х/ф “Загін
спеціального призначення”
08.40, 19.00, 21.30, 01.20,
04.30, 05.25 “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”
14.35 Т/с “Оголошений у
розшук”
16.50 Х/ф “Мордочка”
18.30 “Правда життя”
Скажені перегони
19.20 Т/с “Оголошений у
розшук”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Покер. Дуель”
01.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
10.05 “Єралаш”
10.25 “Модний вирок”
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”
17.25 “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!”
00.00 Т/с “Універ”
00.30 “Дім-2” Спецвипуск

09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
10.00 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.20 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
12.55 Крок до зірок
13.45 Т/с “Жінки, яким
пощастило”
15.00 Новини
15.35 Т/с “Зона”
16.25 Т/с “Зона”
17.15 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб.
Змішані єдиноборства
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Хокей. Чемпіонат
світу. Україна - Естонія
22.30 Трійка, Кено,
Максима

06.10 Т/с «Тільки кохання»
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.05, 01.50 «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 “Особиста справа. Ні
риба ні м’ясо”
15.30 “Пекельна кухня”
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 “Володарі
шторму”
02.05 Т/с “Принцеса цирку”
05.05 “Сеанс
Кашпіровського”

05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.40 Анекдоти поукраїнському
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнському
14.15 Т/с “Помста”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Помста”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Х/ф “Бетмен
назавжди”
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

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, 23.30 «Громадська
приймальня»
14.50, 19.20, 23.25 «Міська
варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
М.Висоцький
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Гроза»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
C.Хрущов
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Віторган
22.25 «Дзеркало історії»
00.30 Х/ф «Гроза»
02.00 «В гостях у Д.Гордона»
C.Хрущов

10.10 Х/ф “Раз на раз не

заміж”

05.30, 06.55 Kids Time
05.35 М/с “Нові пригоди
Скубі Ду”
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Домашній арешт”
11.35 Т/с “Курсанти”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Друзі»
16.55 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 “Ластівчине гніздо”
21.40 Мрії збуваються
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
00.55 Спортрепортер
01.05 Служба розшуку дітей
01.10 Х/ф “Божевільні з
Алабами”

06.01 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24, 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 “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, 02.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 03.00 «Час»
21.30, 01.00 “РесПубліка з
Анною Безулик”
23.55, 04.25 “Огляд преси”

06.00 Інші землі. Сирія
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
03.00 «24 години»
07.10,8.40, 23.25 24 години.
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 «Життя зі знаком «+»
07.50,8.55 Увага - їжа!
08.30,9.45 Третя планета
09.00, 21.50 Бойовий план
10.10,6.00, 02.30 Твій хіт
11.10, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.50, 03.15, 05.25 Диваки
17.30 Це корисно знати
18.45, 23.30 “Життя”
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.55 Живе багатство
України
00.00 Таємниці долі
03.45 Остарбайтери

04.55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-6»
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”
10.10 Т/с “Розвідники”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.55 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-6”
16.55 Т/с “Світлофор”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
“Всі свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Робінзон”
22.45 Т/с “Світлофор”
23.45 Д/ф “Зірковий загін.
Юрій Гагарін. Життя та
смерть”
00.30 Подробиці
01.00 Х/ф “Сталевий гігант”
02.30 Телевізійна Служба
розшуку дітей

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20Т/с «Єфросинія-2»
8.30 Т/с «Слід»
9.10 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.10 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.10 Т/с «Дорога моя
людина»
13.10 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»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Травма»
0.50Х/Ф «Черепи-3»
2.30 Щиросердне зізнання
3.00 Т/с «Безмовний свідок»
3.30 Події

3.55 НТВ уранці
7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.35, 17.35, 2.25
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 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»
18.35 Справи сімейні
19.20 Т/с «Мент у законі»
20.20 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.40 Д/ф «Корольов.
Зворотний відлік»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “Жити здорово!”
10.55 “ЖКГ”
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.15, 01.30 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 “Хочу знати”
15.55 Т/с “Жіночі мрії про
далекі країни”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
18.55, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Жіночі мрії про
далекі країни”
22.40 “Людина і закон”
23.45 Нічні новини
00.05 “Судіть самі”

05.45 Х/ф “Мордочка”
07.10, 15.40 Х/ф “Загін
спеціального призначення”
08.40, 19.00, 21.30, 01.20,
04.25, 05.20 “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”
14.45 Т/с “Оголошений у
розшук”
17.10 Х/ф “І ти побачиш
небо”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Ідеальна отрута
19.20 Т/с “Ланцюг”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Покер. Дуель”
01.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
03.30 Т/с “Інспектор Деррік”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
10.05 “Єралаш”
10.25 “Модний вирок”
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”
17.25 “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!”
00.00 Т/с “Універ”
00.30 “Дім-2” Спецвипуск

випадає”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Очна ставка. Гріхи,
які гублять душу і тіло”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Моя правда. Ані
Лорак. Життя за двох”
20.10 “Холостяк”
22.00 “Вiкна-Новини”
22.35 “Холостяк”
23.05 “Холостяк. Як вийти
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09.00 Підсумки дня
09.25 Без кордонів
10.05 Д/ф “Контингент.
Острів свободи”
10.35 Д/ф “Загублене
місто”
11.10 “Віра. Надія. Любов”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
13.00 Обережно: діти!
13.25 Околиця
13.45 Т/с “Жінки, яким
пощастило”
15.00 Новини
15.35 Т/с “Зона”
16.15 After Live
16.35 Магістраль
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Металург” (Запоріжжя) “Ворскла” (Полтава)
17.45 Новини (із
сурдоперекладом)
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
23.20 Хресна хода у Колізеї

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с «Тільки кохання»
06.55, 07.10, 07.40, 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 “Сеанс
Кашпіровського”
14.30 “Гроші”
15.30 “Без мандата, без
гламуру”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 Д/ф «Чорнобиль.
Загублений світ»
21.40 Д/ф «Радянська
історія»
23.15 Х/ф “Політ фенікса”
01.20 Х/ф “Володарі
шторму”
03.35 Т/с “Принцеса цирку”

05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Факти
05.40 Світанок
06.25 Ділові факти
06.45 Світанок
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.25 Т/с “Помста”
16.40 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Оперативна
розробка”
21.10 Х/ф “Оперативна
розробка-2: Комбінат”
23.10 Х/ф “Майкл Клейтон”
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, 23.30 «Громадська
приймальня»
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
«Міська варта»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Віторган
16.10 «У центрі уваги»
17.15 Х/ф «Як посварились
Іван Іванович з Іваном
Никифоровичем»
19.30 «Столиця. Підсумки
тижня»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Віторган
22.25 «Дзеркало історії»

06.15 “Бізнес+”

06.00 Інші землі. Ліван
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
02.55 «24 години»
07.10 24 години Бізнесс
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком “+”
07.50,8.55 Увага - їжа!
08.30,9.45 Третя планета
09.00 Бойовий план
10.10,6.00, 02.25 Твій хіт
11.10, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
12.15 Погляд у майбутнє
16.45, 03.05, 05.10 Диваки
17.30 Це корисно знати
18.40, 23.25 24 години.
Бізнес
18.45, 20.50, 23.30 “Життя”
20.15, 23.40, 05.30 Сильні
світу сього
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.40 Остарбайтери
04.25 Правда окопів

05.05 Т/с “Розвідники”

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Єфросинія-2»
8.30 Т/с «Слід»
9. 10 Т/с «Глухар.
Повернення»
11.10 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.10 Х/ф «У гонитві за
щастям»
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»!»
0.15 Х/ф «Король, дама
валет»
2.10 Х/ф «Зло — не думай
про це»
3.30 Події
3.50 Критична точка
4.30 Хай говорять
5.10 Срібний апельсин

3.55 НТВ уранці
7.40 І знову добридень!
8.35, 14.30, 17.35, 2.25
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
згадку
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 Бенефіс Наталії
Корольової
22.00 НТВшники
23.00 Жіночий погляд
23.45 Х/ф «Юр’їв день»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.45 “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”
16.55 “Чекай на мене”
18.15 “Поле чудес”
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Клуб веселих і
кмітливих” Вища ліга
02.55 Х/ф “Ділові люди”
04.15 Х/ф “Нежданий гість”

06.00 Х/ф “І ти побачиш

08.00 Шустер-Live
11.05 Шустер-Live
12.00 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
12.20 Глибинне буріння
13.00 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Хористи”
15.25 Королева України
16.10 Феєрія мандрів.
Закарпаття
16.30 Майстер-клас
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Шахтар” (Донецьк) “Металіст” (Харків)
17.45 Зелений коридор
19.00 Золотий гусак
19.30 Хокей. Чемпіонат
світу. Казахстан - Україна
20.15 У ПЕРЕРВІ: Погода
20.55 У ПЕРЕРВІ: Підсумки
дня
21.45 Підсумки дня.
Спецвипуск
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК “ЕРА”

06.10 М/ф «Смурфи»

00.30 Х/ф «Як посварились
06.00, 07.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25 «В гостях у Д.Гордона»
С.Хрущов
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»
15.15 «Державний
податковий університет»
16.10 «В гостях у Д.Гордона»
С.Хрущов
17.00 «Д/ф «Пасхальний
досвід»
21.00, 01.00 «СТН-тижневик»
21.30 Х/ф «Комсомольськ»
23.25 «Столиця. Підсумки
тижня»

07.55 “Караоке на Майдані”
08.55 “Їмо вдома”
10.00 “ВусоЛапоХвіст”
10.40 М/ф “Пінгвіни
Мадагаскару”
11.40 “Україна має
талант!-3”
14.15 “Україна має
талант!-3” Підсумки
голосування
14.40 “Україна має
талант!-3” Другий шанс
15.40 “Неймовірна правда
про зірок”
16.55 Х/ф “Мужики!..”
19.00 «Танці з зірками»
23.00 “Неймовірна правда
про зірок”

05.45 Х/ф “Летіть додому”
07.25 М/с “Принцесалебідь”
09.00 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
10.05 Інтуїція
11.15 Мрії збуваються
12.15 Співай, якщо можеш
13.30 Файна Юкрайна
15.00 Скеч-шоу “Красуні”
16.10 Зроби мені смішно
17.05 Х/ф “102 далматинця”
19.00 Х/ф “Справжній
Гарфілд”
20.45 Хто проти блондинок?
22.00 Гордість країни
00.00 Спортрепортер
00.05 Х/ф “Заплати іншому”
02.25 Х/ф “Солодкий
листопад”
04.20 Х/ф “Сансет парк”

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”
07.50, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 «Бізнес-час»
08.20, 21.50, 01.50 «Тема
тижня»
08.30 «Бістро-ТБ»
09.25 «Своїми очима»
09.50, 00.30 «Досягти мети»
10.35 «Не перший погляд»
11.35 «Технопарк»
12.15 «Вікно в Європу»
13.10 “Вперед, на Олімп!”
13.35 «Драйв»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 “Гра долі”
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Народний контроль”
19.20, 20.20, 01.20, 02.20
Д/ф “Н20. Пасхальний
досвід”
21.20 “Машина часу”

08.40,5.20 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
11.15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
11.40 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Живе багатство
України
16.30 Практичний порадник
екстремального туриста
17.00 PRO Читання
17.35 Скромна чарівність
сучасних технологій
18.00 Світські хроніки
18.20 Журфікс
19.00, 20.50 Земля
обітована
20.00 24 години. Бізнес
21.55 Право на життя
23.00 Пасхальний досвід
03.00 Інші землі. Довкола
Південної Америки
04.55 Інші землі. Австралія

05.25 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
07.25 “Найрозумніший”
09.20 “Наші”
10.00 “Україно, вставай!”
10.40 “Попелюшка для
Баскова”
11.15 “Вирваний з натовпу”
11.55 “Позаочі”
12.40 “Концерт Ігоря
Крутого та Лари Фабіан”
14.25 “Сходження
Благодатного вогню у Храмі
гробу Господнього”
15.10 Х/ф “Покровські
ворота”
18.00 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.00 “Розсмішити коміка”
20.00 “Подробиці”
20.30 “Майдан’s”
22.25 “Що? Де? Коли?”
23.40 Х/ф “Цар”
02.05 “Подробиці”
02.35 Д/ф “Погляд
зсередини: Святая святих
Єрусалиму”
03.25 Х/ф “Блискавка”

7.00, 9.00, 12.00, 18.00,
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 Кулінарний поєдинок
11.00 Квартирне питання
12.15 Х/ф»Аліса назавжди»
14.00 Сходження
Благодатного Вогню
15.25 Розлучення поросійськи
16.20 Очна ставка
17.15 Наші
18.30 Професія — репортер
19.00 Програма-максимум
20.00 Х/ф «Спокута»
21.45 Х/ф «Бомж»
23.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
1.25 Д/ф «Пасхальна змова»

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 «Генії і лиходії»
06.35 Х/ф “Опікун”
08.05 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці і
розумники”
09.40 “Слово пастиря”
10.10 “Смак”
10.50 “Смак життя”
12.15 Середовище
проживання.
13.20 “Про Федотастрільця, відважного
молодця”
14.45 Х/ф “Три тополі на
Плющисі”
16.20 Т/с “Загальна
терапія”
18.30 “Фабрика зірок.
Повернення”
21.00 «Час»
21.20 «Великдень»
22.20 Великдень Христовий
01.00 Х/ф “Ненавмисне
кохання”
02.15 Х/ф “Тому що люблю”
03.40 Х/ф “Добрий ранок”

06.00 “Легенди

07.05 «Малята-трійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-трійнята»
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”
16.15 Х/ф “Місіс Даутфайр”
18.30 «Дім-2»
19.30 Т/с «Універ»
23.00 «Нереальні предки»
00.00 «Бабуни & дідуни»
00.25 «Дім-2» Спецвипуск
00.50 «Гола правда»
01.15 Музична програма “До
світанку”

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 “Вербна неділя”
12.25 Т/с “Вербна неділя”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Х/ф “Диво”
22.35 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
01.10 Х/ф “Жах. Торнадо у
Нью-Йорку”
02.45 Подробиці
03.15 Д/с “Всесвітній
мандрівник. Події-1”
04.05 Д/с “Походи в дикий
світ-3”
04.25 Д/с “Ударна хвиля-2”

05.30 Факти
06.00 Real Comedy
06.30 Козирне життя
08.10 «Світське життя»
06.55 Х/ф “Перстень
09.05 «Хто там?»
нібелунгів”
10.00 «Велике
10.40 Чудо-люди
перевтілення»
11.35 Люди, коні, кролики
10.45 «Анатомія слави»
і... домашні ролики
11.40 «Шість кадрів»
12.10 Квартирне питання
12.55 «Мій зможе»
13.05 Х/ф “Бетмен і Робін”
14.30 «Суперняня»
15.45 Під прицілом
15.30 «Сусідські війни»
16.45 Провокатор
16.25 Х/ф “Джек17.45 Максимум в Україні
стрибунець”
18.45 Факти. Підсумок дня
18.30 “Гроші”
19.00 Наша Russia
19.30 “ТСН”
20.15 Х/ф “Бетмен.
20.00 Х/ф “Спроба Віри”
Початок”
00.00 “Зірка+зірка-2”
23.05 Т/с “Рюріки”
02.20 Х/ф “Політ фенікса”
23.30 Жіноча логіка
04.05 Т/с “Принцеса цирку” 00.55 Х/ф “Місто янголів”
04.50 Д/ф “Радянська
02.50 Х/ф “Жнива”
історія”
04.40 Х/ф “Трон
05.55 “Справжні лікарі”
Русалоньки”
07.20 «Справжні лікарі»

6.00 Срібний апельсин
6.40 Події
7.00 Х/ф «Людина-амфібія»
9.00 Життя на смак
10.00 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
12.00 «Оголена красуня-2»
13.00 Х/ф «Мій»
17.00 Народна зірка-4 (у
перерві — Події)
19.00 Події
19.20 Народна зірка-4
19.40 Т/с «На все життя»
21.40 Х/ф «Ден»
0.00 Т/с «Дорожній
патруль-4»
1.00 Х/ф «У гонитві за
щастям»
3.30 Події
3.50 Х/ф «Людина-амфібія»
5.40 Срібний апельсин

06.20 “Документальний
детектив. Маріонетка
диявола”
06.45 Т/с “Кулагін та
Партнери”
07.15 Т/с “Комісар Рекс”
09.15 Х/ф “Під небом
Верони”
17.45 “Вiкна-Новини”
17.55 Х/ф “Мужики!..”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.15 “Вiкна-Новини”
22.55 “Україна має
талант!-3” Підсумки
голосування
23.20 “Україна має
талант!-3” Другий шанс

Запрошуються
водії зі своїми
іномарками в таксі.
Тел: (093) 981-52-64

04.40 Руйнівники міфів
05.25 Служба розшуку дітей
05.30, 06.55 Kids Time
05.35 М/с «Нові пригоди
Скубі Ду»
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Прибульці на
горищі”
11.10 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «АйКарлі»
15.40 Teen Time
15.45 Т/с «Друзі»
16.55 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 Зроби мені смішно
01.00 Спортрепортер
01.10 Х/ф “Форрест Гамп”

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, 03.30 “Автопілотновини”
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 «Своїми очима»
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»
00.30 “Досягти мети”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
07.05, 15.40 Х/ф “Загін
08.05 «Телепузики»
спеціального призначення” 08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
08.40, 19.00 “Свідок”
господар”
09.00 Т/с “NCIS: полювання 10.05 “Єралаш”
на вбивцю”
10.25 “Модний вирок”
10.00 Т/с “Закон і порядок” 11.20 “Домашній ресторан”
12.15 “Звана вечеря”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас” 13.10 “Давай одружимося”
12.00 Т/с “Детективи”
14.05 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
12.40 Т/с “Суто англійські
15.00 «Теорія зради»
вбивства”
15.55 «Твою маму!»
14.45 Т/с “Ланцюг”
16.25 Т/с “Іграшки”
17.25 “Єралаш”
17.05 Х/ф “Сам я 17.40 Т/с “Хто у домі
в’ятський”
господар”
19.20 Т/с “Ланцюг”
18.35 Т/с “Універ”
19.30 «Дім-2»
20.20 Х/ф “Ти є...”
20.30 Т/с «Універ»
22.20 Х/ф “Марія, мати
21.00 Т/с “Реальні пацани”
Ісуса”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “На добраніч, мужики!”
00.20 Х/ф “Рагін”
00.00 Т/с “Універ”
02.05 “Особистий погляд”
00.30 “Дім-2” Спецвипуск
небо”

бандитського Києва”
06.25 М/ф “Остання
пелюстка”
06.50 М/ф “Гидке каченя”
07.10 М/ф “Повернення
блудного папуги”
07.40 Т/с “Інспектор
Деррік”
10.05 Х/ф “Загін
спеціального призначення”
11.30 “Речовий доказ”
Скажені ревнощі
12.00 Х/ф “Третій дубль”
15.10 Х/ф “Мафія
безсмертна”
17.00 Т/с “Каменська - 4”
21.00 Х/ф “З Дону видачі
немає”
23.00 Х/ф “Мемуари гейші”
01.50 “Особистий погляд”
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11.15 УРОЧИСТА
ПАСХАЛЬНА СЛУЖБА
БОЖА, ПАСХАЛЬНЕ
ПРИВІТАННЯ І
АПОСТОЛЬСЬКЕ
БЛАГОСЛОВЕННЯ для Риму
і цілого світу Urbi et Orbi
Папи Римського Бенедикта
XVI
14.00 Х/ф “Переворот через
голову”
15.10 Так просто!
15.30 Ближче до народу
16.00 В гостях у Д. Гордона
16.50 Золотий гусак
17.20 Діловий світ. Тиждень
17.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єрліга. “Севастополь”
(Севастополь) - “Іллічівець”
(Маріуполь)
20.05 Проводи на
Євробачення-2011.Міка
Ньютон (початок)
21.00 Підсумки тижня
21.40 Проводи на
Євробачення-2011.Міка
Ньютон (продовж.)

07.10 М/ф “Самотній воїн”
08.35 М/ф “Золота
антилопа”
09.05 “Лото-забава”
10.00 «Ремонт +»
10.50 «Смакуємо»
11.25 «Розкішне життя»
12.20 «Міняю жінку - 3»
13.50 “Шість кадрів”
14.30 Х/ф “Спроба Віри”
18.30 “Особиста справа. Без
вини винуваті”
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 “День, коли помер
Христос”
02.50 Т/с “Принцеса цирку”

09.00 Створи себе
09.10 М/ф
10.00, 20.40 Право на життя
11.00 Земля обітована
13.20 Х/ф “Любий Едісон!”
15.40 За сім морів
17.10 Увага - їжа!
17.30 Практичний порадник
екстремального туриста
18.00 Шаман. Лікар душі
19.00 Дитинство у дикій
природі
20.00, 05.10 Зелена варта
21.50 Х/ф “Ланцелот.
Хранитель часу”
23.35 Скромна чарівність
сучасних технологій
00.00 Таємниці долі
03.25 Інші землі. Кенія
05.30 Сильні світу сього

09.00, 09.55, 10.40, 11.40,

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

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

06.10 Факти
06.25 Квартирне питання
07.20 Анекдоти поукраїнськи
07.40 Т/с “Рюрики”
08.05 Х/ф “Місто янголів”
10.35 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
12.25 Стоп-10
13.25 Південне Бутово
14.30 Х/ф “Золоте дитя”
16.35 Велика різниця
18.25 Наша Russia
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Бетмен. Темний
лицар”
22.50 Х/ф “Після заходу
сонця”
00.50 Х/ф “Майкл Клейтон”
02.50 Інтерактив. Тижневик
03.05 Х/ф “Життя цього
хлопця”

5.50 Життя на смак
6.40 Події
7.00 Х/ф «Приборкувач
“Кварталом”
тигрів»
09.30 “Школа доктора
9.00 Ласкаво просимо
Комаровського”
10.00 Т/с «Дорожній
патруль-4»
10.00 “Ранкова пошта з
11.00 Т/с «Прощавай,
Пугачовою та Галкіним”
«Макаров»!»
10.45 “Смачна ліга з
13.00 Т/с «На все життя»
А.Заворотнюк”
15.00 Фактор статі
11.45 “Орел та Решка”
16.00 Т/с «Катрусине
щастя»
12.45 “Майдан’s”
14.45 “Розсмішити коміка” 19.00 Події
19.25 Т/с «Катрусине
15.55 «КВК»
щастя»
18.10 «Вечірній квартал.
20.20 Т/с «Ментовські
Спецвипуск»
війни-5»
22.20 Футбольний вікенд
19.10 «Гаряче крісло»
23.30 Х/ф «Ден»
20.00 «Подробиці тижня»
1.30 Х/ф «Мій», с.1 (у
20.55 Х/ф «Її серце»
перерві — Події)
22.50 Концерт “Благодійний
3.30 Події
концерт до ювілею
4.50 Х/ф «Приборкувач
тигрів»
М.Горбачова”
12.40, 14.40, 15.45 Неділя з

Державний акт на право приватної власності на землю І-КВ № 079522, виданий Івану Савелійовичу СУХОМЛИНУ, який мешкає: м. Вишгород, вул. Дніпровська, 2, кв. 22, на підставі
рішення виконкому Новопетрівської сільради від
21.02.2002р. № 64 йому передається земельна
ділянка площею 0,002 га, зареєстрований в Книзі
державних актів на право приватної власності на
землю № 1855 вважати недійсним.
Виробничій компанії «Гротто Груп» на постійну
роботу (з трудовою книжкою) потрібні:
— Робітники в цех (чоловіки), оплата від виробітку
2 500-4 500 грн/місяць.
— Водій кат. С, зарплата 2500 - 3500 грн.
Робота в м. Вишгороді, вул. Київська, 10,
забезпечуємо робочим одягом, 8-годинний
робочий день.Тел: (044) 592-80-52,
м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Куплю документи, світлини та продукцію
Києво-Межигірської фаянсової мануфактури,
Межигірського керамічного технікуму (інституту).
Тел: (050) 38-39-64, (044) 331-51-21
email: designinner@gmail.com

Тел: (067) 321-42-27
(Костянтин Олександрович)

05.35 «Наші улюблені
мультфільми»
06.50 Х/ф “Розіграш”
08.50 “Їмо вдома”
10.00 “Неймовірні історії
кохання”
11.00 “Караоке на Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.05 “Холостяк. Як вийти
заміж”
15.55 “Моя правда. Ані
Лорак. Життя за двох”
17.00 “Зіркове життя.
Мамині синки”
18.00 “Російські сенсації”
19.00 “Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
21.00 Х/ф “Дружина за
контрактом”
23.05 Т/с “Доктор Хаус”

7.00, 9.00, 12.00, 18.00
Сьогодні
7.20 Чи знають росіяни
російську?
7.25 Огляд
7.55 Їхні звичаї
8.30 Авіатори
9.25 Перша передача
9.55 Х/ф «Перший
тролейбус»
11.30 Ексклюзив
12.40 Бенкет на увесь світ
13.40 Дачна відповідь
14.40 Золотий пил
15.20 Б. Окуджава співає
свої пісні
15.40 О. Журбін. Мелодії на
згадку
16.20 І знову добридень!
17.20 Надзвичайна подія
19.00 Щиросердне зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Х/ф «Глухар у кіно»
12.35 Т/с Глухар»
0.25 Х/ф «Квартет Гварнері»
2.20 Футбольна ніч

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 “Генії і лиходії”
06.35 Х/ф “Живіть у радості”
07.55 “Смак”
08.35 “Армійський магазин”
09.05 “Здоров’я”
10.10 “Непутні нотатки”
10.30 “Доки всі вдома”
11.30 “Фазенда”
12.10 Х/ф “Благословіть
жінку”
16.00 Ювілейне шоу театру
льодових мініатюр Ігоря
Бобріна
17.30 Х/ф “Мужики!..”
19.25 “Жорстокі ігри” Новий
сезон
21.00 Недільний “Час”
22.00 “Велика різниця”
23.05 “Познер”
00.10 Х/ф “Любов єдина”
01.55 Х/ф “Ботанічний сад”
03.30 “Поле чудес”

Запрошуємо
водіїв зі своїми
іномарками в таксі.
Тел: (093) 981-52-64

Втрачену
книгу обліку
доходів
і витрат
Ф-10 за
№ 63-В від 02
липня 2009р.
вважати
недійсною.

06.35 Х/ф “Вільний біг”
08.00 Запитайте у лікаря
08.25 Даєш молодь
08.50 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.30 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
09.55 М/с “Уоллес і Громіт:
Прокляття Кроликаперевертня”
11.25 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманія
13.40 Відеофанія
13.45 Ексклюзив
14.35 Аналіз крові
15.20 Info-ШОК
16.20 Т/с «Вороніни»
18.05 М/с “Елвін і
бурундуки-2”
19.55 Співай, якщо можеш
21.10 Х/ф “Острів”
00.05 Скеч-шоу “Красуні”
00.30 Спортрепортер
00.50 Х/ф “Престиж”
03.00 Зона ночі. Культура
03.05 Микола Лисенко
03.50 Зона ночі
03.55 Іван Мазепа

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”
07.50, 08.50, 21.45, 23.30,
04.15 «Бізнес-час»
09.50 «Досягти мети»
10.15 «Яппі»
10.35 «Феєрія мандрів»
11.15 «Трансмісія»
11.30 «ДМБ»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.10 “Страва від шефа”
14.25 “Гра долі”
15.20 “Час інтерв’ю”
16.20 “Фактор безпеки”
17.20 “Податки”
17.30, 04.40 “Не перший
погляд”
18.20 “Машина часу”
19.20, 20.30, 01.20, 02.20
Д/ф “Н20. Пасхальний
досвід”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”

06.00 “Легенди

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-трійнята»
06.25 М/ф “Крокодил Гена” 07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
07.20 Т/с “Інспектор Деррік”
08.10 «Телепузики»
09.35 Т/с “Каменська - 4”
08.35 «Малята-трійнята»
11.30 “Легенди карного
09.00 «Мультик з Лунтіком»
розшуку” Ідеальна отрута
09.35 “Зоофактор”
12.00 «Агенти впливу»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
12.30 «Бушидо. Східні
10.55 “Єралаш”
єдиноборства”
11.25 “Крокодил”
15.10 Т/с “Каменська - 4”
12.20 “Comedy Woman”
17.05 Х/ф “З Дону видачі
13.15 “Одна за всіх”
нема”
13.40 «Гола правда»
19.00 Х/ф “Ноїв ковчег”
14.10 Х/ф “Місіс Даутфайр”
16.25 Х/ф “Хороший рік”
22.30 Х/ф “Потоп”
18.30 “Дім-2”
00.40 Х/ф “Воїн”
19.30 Т/с “Реальні пацани”
03.00 “Особистий погляд”
23.00 Х/ф “Хороший рік”
Продам гараж,
01.05 “Дім-2” Спецвипуск
кооператив «Екран». 01.30 Музична програма “До
Недорого.
світанку”
Тел: (050) 446-95-06 06.00 Телемагазин
бандитського Києва”

Коротко про різне

У світі
•
В Японії стався новий потужний землетрус
силою в 7,1 бала.
•
Масштабна ДТП у Німеччині: внаслідок піщаної бурі майже сотня авто зіткнулись на автобані.
В аварії загинули щонайменше 10 людей, близько
сотні поранені.
•
У Франції набрав чинності закон, який забороняє перебувати з закритим обличчям у громадських місцях. За статистичними даними, паранджу,
нікаб та бурку у Франції носять більше двох тисяч жінок.
•
Мінськ: жертвами теракту у метро стали 12
людей, 149 звернулись по медичну допомогу.
•
Острови здаватимуть в оренду. Влада Китаю затвердила список зі 176 незаселених островів,
частина з яких найближчим часом може бути здана в
користування на 50 років.

В Україні
•
У Києві з візитом перебував Прем’єр-міністр
Росії Володимир Путін. Очільник українського уря-

Церква «Город Света»
проводить богослужіння за адресою:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 17-а,
конференц-зала готелю «Вишеград».
Субота — о 10.00. Служіння зцілення та звільнення!

Від імені ветеранів-гідроенергобудівників
О. Тірська, Г. Касенко, Ф. Гутіна, Н. Строкова-Савенко

Підприємству на
постійну роботу
у м. Вишгороді
потрібні
вантажники.

06.00, 07.00, 23.00 «СТНтижневик»
06.30 «Файна садиба»
07.40 «В гостях у Д.Гордона»
Е.Віторган
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 «Мамо, рідна і кохана»
17.10 «Мультляндія»
17.30 Х/ф «Золотий ключик»
19.00 «Столиця. Підсумки
тижня»
20.25 «Гаряча лінія «102»
21.00 «СТН-спорт-тижневик»
21.25 Х/ф «Дівчина поспішає
на побачення»
23.30 «Громадська
приймальня»

Оформлення весіль тканиною,
повітряними кульками.
Фото- та відеозйомка.
Тел. (050) 554-70-70,
(063) 269-51-24

ВІТАЄМО
Ірину Борисівну КУЗНЕЦОВУ
з 80-літнім ювілеєм!
Хай ваша доля розвіта,
Нехай в здоров’ї і щедротах,
Рясні красуються літа.
Нехай добро незгасно світить.
Хай сонце радісно сія.
Нехай здоров’я з вами буде,
Нехай Господь вас не забуде,
Хай світить зірка золота.
На многії і довгії літа.

Вишгород

ду вже порахував, скільки Україна отримає у разі вступу до Митного
союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Прямий виграш України
складатиме від 6,5 до 9 млрд. за рік, вважає Прем’єр-міністр Микола
Азаров. У Кабміні нашої держави готові до переговорів, але зауважують: існуючі умови торгівлі з країнами СНД і Росією неідеальні. Велика
кількість антидемпінгових розслідувань та митних обмежень не сприяють поліпшенню перемовин у цьому напрямку. Остаточне рішення
уряди обох країн намагатимуться прийняти 7 червня.
•
Президент уперше за час свого правління виголосив послання до Верховної Ради. Серед ключових завдань — модернізація освіти, боротьба з корупцією та економічне зростання. Також розглядається співпраця України з Митним союзом. Послання до парламенту
Віктор Янукович виголошував близько години. Висловився щодо модернізації пенсійної системи і продовження співпраці з МВФ. Підняв
проблему наркоманії, відсутності вітчизняного кінематографа та наголосив на якнайшвидшому впорядкуванні земельного питання.
•
Законопроект про скасування техогляду за тиждень внесуть у
Верховну Раду. ТО скасують найближчим часом, проте тільки для приватних власників транспорту.
•
Набув чинності закон про скасування талона до посвідчення
водія. Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення і Закон України "Про дорожній рух", згідно з якими
право на керування транспортними засобами відповідної категорії
підтверджується тільки посвідченням водія транспортного засобу зі
встановленим терміном дії. Таким чином, парламент скасував талон
до посвідчення водія транспортного засобу.
•
Реорганізацію підприємства з відкритого акціонерного товариства у публічне вже зробили необов’язковою. Відповідне рішення
ухвалила Верховна Рада. Парламент дозволив підприємствам використовувати у своїй назві ВАТ замість ПАТ.

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М

великий 3-рівневий гараж, гараж Г/К «Гідромеханізатор»
7х4 м2 13 000 у. о.
кооператив «Лісний».
Тел:
(098) 803-17-75
Тел: (067) 904-80-55

будинок, ділянка 60 сот., с. Ровжі.
гараж Г/К «Берізки» 7х4 м2
Тел: (04596) 52-101, 57-864
11 000 у. о. Тел: (098) 803-17-75
Навчаємо, працевлаштовуємо Майстер-класи з живопису, акварелі,
нянь, сиділок. Тел: 579-24-44
графіки. Тел: (093) 108-21-54
Встановлення дерев’яних дверей,
АВТОелектрик. Генератори,
МДФ, гіпсокартон, ламінат.
стартери, комп’ютерна діагностика
тощо. Тел: (067) 760-66-90
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Математика. Підготовка до незалежного Нібір дітей в секцію ТАЕКВОН-ДО
тестування. Тел: (063) 538-61-18
Тел: (097) 434-82-07

І Н Ш Е

К У П Л Ю
земельну ділянку у власника.
Тел: (097) 550-39-93

Н А Й М У
квартиру у власника. Терміново.
Тел: (063) 893-92-82

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Вишгород

Школа і позашкілля

Початкова школа

Книжка — віконце у світ
У гімназії «Інтелект» стало доброю традицією проводити тематичні Декади педагогічної майстерності вчителів початкових класів.
Цього року нас об’єднала книжка, тож і тема Декади — «Книжка —
віконце у світ». Кожна дитина знайшла собі улюблене заняття.
Галина СТАРКОВА,
вчитель початкових класів ВРГ «Інтелект»

На
виставку-конкурс
малюнків
«Книжка — маленьке віконце, а через
нього увесь світ видно» учні підготували
ілюстрації до улюблених книжок, змалювали весь світ таким, яким вони його
бачать, уявляють.
«Життя без книжок — весна без квітів» — називалася виставка власноруч
зроблених учнями книжечок у вигляді
сонечка, їжачка, ялиночки…
«Світ моїх захоплень» — це вишивки,
картини, ікебани, квіти — роботи учнів
з гуртка «Умілі ручки» (керівник Ірина
Маричева), вчителя Оксани Миненко та батьків із 1-Г класу. А яких тільки
книжкових закладок не було на виставці
«Листків дарма не загинай — зроби закладки і вкладай»!
Кожен клас оформив тематичну
газету «Моя сім’я», в якій діти розповіли про те, як відпочиває
родина,
чим захоплюється,
ознайомили з професіями своїх батьків.
На
відкритих
уроках вчителі Галина Старкова, Ірина
Пономаренко, Наталія Лазарева, Любов
Пироженко демонстрували свої уміння, методи роботи,
а школярі — свої
знання, які красномовно засвідчили й
олімпіади юних знавців рідної мови та
юних математиків.

Виставки

Учителі Галина Панченко та Олена
Калмикова підготували вікторину «Як
добре я знаю українські казки», бесіди «Від дерева до книжки», екскурсії в
районну дитячу бібліотеку. Акція «Моя
улюблена книжка — молодшому другу»
сприяла поповненню класних бібліотек.
Варто було побачити гру-присвяту
«Сьогодні іменини в класної родини»,
яку підготували для своїх батьків учні
2-В (Валентина Форостова) та 1-Г
класу (Оксана Миненко), та відвідати
солодкий ярмарок «Запрошуємо скуштувати», де діти разом із батьками
показували свої кулінарні здібності. А
козацькі випробування «Сильний — добрий» — іще раз продемонстрували, які
спритні, сильні діти у нас ростуть.
Завершилася Декада родинним
святом «Нехай разом родинне б’ється
серце».
Методичний кабінет поповнився
книжками-саморобками вчителів. Там
зібрані прислів’я й приказки, загадки й
вірші, цитати та оповідання про книжку,
рецепти лікування книжок і методична
скарбничка «Для вас, батьки», поради
маленькому читачеві. Учителі Наталія
Янченко та Людмила Бурдейна представили власні проекти — «Словникова
феєрія», «Я — дитина своїх батьків, свого народу».

Обираємо професію

16 квітня

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО автора

Хорошою традицією стало проведення
різнопланових виставок талановитих вишгородських майстрів у Благодійному фонді
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Бути вчителем

Усі стежки — від шкільного порога.
Ключ до всіх духовних багатств світу — у
нього, шкільного наставника.
Марина МАРИЧЕВА,
учениця 11- А класу ВРГ «Інтелект»

Це учитель повів нас у світ знань, допоміг
обрати з тисяч свою дорогу в житті, навчив не
лише премудрощів шкільних предметів, а й
найскладнішої з наук — бути людиною. Тому
стільки глибоких почуттів у словах «учителю
мій», які промовляють люди різного віку й
життєвого досвіду в усіх куточках світу. Саме
до вчителя спрямовані найкращі слова подяки. Поет Іван Драч влучно відзначив:
Нема лихішої роботи, ніж учительська,
Нема виснажливішої роботи,
Де нерви паляться, мов хмиз сухий,
Де серце рветься в клекоті і в чаді,
Але нема щасливішої долі,
Коли Людина з рук твоїх, Людино,
Іде у світ, на краплю світ людніє.
Це справді благородна мета — працювати для майбутнього, сіяти зерна доброго, мудрого, вічного, щоб зійшли вони в душах молодого покоління. Справжньому учителю не
байдужа доля його вихованців, він радіє і переживає за них, у разі необхідності підказує і
допомагає. Взірцем самовідданого служіння
дітям є Г. Сковорода, Я. Корчак і В. Сухомлинський та безліч інших відомих світові чи
знаних тільки в маленьких школах учителів.
Учитель — це цілитель душ, священнослужитель, бо він уселяє віру в життя, неповторність і особливе призначення кожної людини.
Це дослідник, який постійно експериментує,
аналізує, вдосконалюється.
Учитель — це філософ, що намагається
зрозуміти сенс життя. Це артист, режисер,
майстер, інтелігент… Можна ще довго перераховувати, ким є справжній педагог.
Чи то вчитель географії, з яким можна побувати у будь-якій країні за допомогою карт
та атласів. Чи то історик, який розкриває
глибини подій минувшини, життя та культуру наших попередників. А може, це вчитель
літератури, який підносить твори так, що їх
хочеться читати, вивчити надбання того чи
іншого письменника повніше, ґрунтовніше.
Ось він — справжній учитель! Коли веде
урок — усе відходить на інший план, а ти
прагнеш почути щось нове, цікаве, не пропустити жодної миті, жодного слова.

Дебют Дмитрика Луканова

Діти від народження мають лише
один відсоток таланту, а решта досягається з часом. Приклад цьому – юне
обдаровання Дмитро Луканов, який
продемонстрував свої оригінальні роботи на дебютній виставці у Благодійному фонді святої Ольги. Цікаві експозиції, виконані із підручних матеріалів,
непередбачувані варіанти скомпонованих елементів, індивідуальний підхід
до кожного витвору гідні захоплення та
поціновування.
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святої Ольги. Тому не випадково саме тут
відбулося знайомство шанувальників національних традицій та народних ремесел
із роботами Дмитрика Луканова, з нагоди
його десятиріччя.
Хлопчик із дорослим поглядом на життя успішно поєднує приємне із корисним:
навчається у школі, займається карате,
протягом трьох років відточує майстерність у Вишгородському ЦТ «Джерело»
в гуртку «Золоті ручки». Керівник Олена
Кольвах запевняє, що у хлопця «дві правих
руки», адже він майстерно виконує все, за
що візьметься.
На виставку завітали найрідніші Дмитрика та друзі. Із найкращими побажаннями та настановами до хлопчика звернулися директор ЦТ «Джерело» Наталя
Кисіль, перша вчителька Ірина Волкотруб,
керівник жіночої громадської організа1
ції «Світлиця» Світлана
Жовтобрюх,
активістка
«Спілки
майстрів
народної
вишивки» Надія Романів.
Директор Вишгородського
історико-культурного
заповідника
Ірина
Пироженко висловила своє захоплення представленими
експозиціями
маленького
умільця
та
запропонувала
майстер-клас місцевих гончарів.

Привітала юного ювіляра і працівник гуманітарного відділу Вишгородської
міськради Ольга Мельник і
вручила від міського голови Віктора Решетняка подарунок – вишиту сорочку (ФОТО 3). Президент
Благодійного фонду Володимир Малишев вручив
Дмитрику подяку та цінний
подарунок від голови районної Громадської ради
Анатолія Гальчука, який
охоче підтримує талановиту молодь.
Завітали на виставку і вихованці Анни
Покровської «Спадкоємці переможців» та
молодша група «Домісольки» із музичними композиціями (ЦТ «Джерело») (ФОТО
1). Запалили публіку народними мотивами
учасники «Співаночки»
під керівництвом Валентини Демечко.
«Такого дня народження в мене ще не
було!», – не приховував
радості Дмитрик Луканов. Батьки пишаються
сином і у всьому підтримують його. Він – гідний
взірець для наслідування. Діти, які відвідали
виставку, захотіли також
удосконалювати
свої вміння, творити і
робити цей світ кращим
(ФОТО 2).
Через декілька ро-

Марину вітає її щаслива мама
Про автора. Із 23 по 26 березня
Марина Маричева взяла участь у Міжнародному конкурсі з українознавства
у Києві і зайняла друге місце (керівник
краєзнавчого гуртка ЦТ «Дивосвіт» — Наталія Сахарова).
Згадай свого улюбленого вчителя. Який
він? А які незабутні уроки у нього? Може, це
було й давно, а може, лише недавно ти сидів за шкільною партою. Чи ти ще школяр?
Це неважливо, адже справжнього вчителя
пам’ятають і шанують завжди.
Безсумнівно — це одна з найпочесніших
та найвідповідальніших професій. Адже саме
педагог виховує майбутнє країни, і від його
праці залежать знання молодого покоління,
світогляд, переконання, моральні якості.
Ця нелегка діяльність потребує особливого покликання. Недостатньо лише професійних навичок для того, щоб бути справжнім
учителем. Він має любити свою справу, повсякчас захоплюватись процесом навчання і
виховання підростаючого покоління.
Нині вчити і виховувати дітей, напевно, складніше, ніж колись. Сутужніше стало
жити, з’явилось забагато інформації, прогресивних технологій, змінилися ціннісні орієнтири. І в цих непростих умовах зростає також роль учителя — вихователя, наставника.
Низький уклін усім, хто тяжко та самовіддано
трудиться на учительській ниві і плекає молоде пагіння нашого майбуття.

2

ків Діма визначатиме свій шлях у житті, він
ще не вирішив, ким буде, але ми все ж таки
сподіваємось, що талановитий хлопчик стане видатним архітектором і стануть реальними усі його грандіозні плани. Адже мрії,
якщо надто прагнути, завжди збуваються.

3
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16 квітня
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Радіологічний
відділ
Державного закладу «Вишгородська районна санітарно-епідеміологічна
станція» Міністерства охорони
здоров’я України організований 1986 року після аварії
на ЧАЕС. Із перших днів аварії фахівці санепідемстанції
здійснювали
радіаційний
контроль продуктів харчування, питної води, дозиметричний контроль об’єктів
навколишнього середовища.
Ірина КОБИЛЕВСЬКА,
головний державний санітарний
лікар Вишгородського району

1986 року було здійснено
майже 10 000 досліджень вмісту радіонуклідів у продуктах
харчування та питній воді, зареєстровано 2500 перевищень
допустимих рівнів. Під час 30
тис. дозиметричних замірів повітря на територіях населених
пунктів району виявлено, що
рівень забруднення повітря
перевищував допустимі рівні у
десятки, а то і сотні разів.
Упродовж 25 років після
аварії ситуація щодо рівня радіаційного забруднення продуктів харчування, об’єктів
навколишнього середовища
поступово
нормалізується.
Якщо у 1986 році радіаційне забруднення овочів, фруктів, молока, м’яса, риби реєстрували
в усіх населених пунктах району, то нині вміст радіонуклідів у
продуктах харчування не перевищує норм допустимих рівнів.
Окрім
дикорослинної
продукції (гриби, ягоди,
м’ясо диких тварин)! У регіонах Українського Полісся
гриби та ягоди, незважаючи на
незначну масову та відсоткову
долю їх у раціоні, обумовлюють
значну частку дози внутрішнього опромінення населення.
Усього в 2010 році та І кварталі 2011 року фахівцями санепідемстанції досліджено 2200
проб харчових продуктів, із них
перевищення норм допустимих рівнів виявлено у 122 пробах (5,5 %). При дослідженні
217 проб грибів перевищення
виявлено у 56 %. Тому застерігаємо мешканців міста і населення району: «Утримайтеся
від вживання лісових грибів та
ягід, особливо тих, що реалізують поза межами ринків і які не
обстежені лабораторно!»
Радіаційне
забруднення
продуктів і повітря з року в рік
зменшується, але наслідки
цієї катастрофи ще довго відчуватимуть багато поколінь
українців. За даними Інституту
екогігієни і токсикології ім. Л.
І. Медведя (проф. І. І. Карпачов), забруднення грунтів цезієм-137 за рахунок природного
розпаду повсюдно знизяться
приблизно через 300 років після катастрофи, окрім 30-кілометрової зони ЧАЕС та деяких
ділянок, де рівень забруднення рівнозначний забрудненню
зони відчуження.
Показники захворюваності
дорослого населення та дітей
району, що проживають на радіаційно забруднених територіях, стабільно високі і упродовж
останніх років перевищують
обласні.
Спеціалісти санепідемстанції продовжують моніторинг радіаційного забруднення атмосферного повітря. Особливо це
стало актуальним після аварії
на атомній станції в Японії. Але
маємо заспокоїти вишгородців, що нині фонові показники
забруднення повітря в районі
не змінилися і становлять 8-15
мкр/год.

Вишгород

Сорок вісім діб…

Ваше здоров’я

Гриби і ягоди
смачні, але…

Відлуння Чорнобиля

Саме стільки часу провів у зоні чорнобильської катастрофи старший лейтенант
міліції (нині полковник міліції у відставці,
генерал Міжнародного союзу козацтва),
командир другого окремого дивізіону
дорожньо-патрульної служби ДАІ УВС
Київського облвиконкому Микола ПСУРЦЕВ, який з перших годин після аварії на
ЧАЕС разом зі своїми колегами ніс нелегку службу у ті тривожні дні на автошляху
Київ—Мінськ, названому тоді «дорогою
життя і смерті».
Микола СЕРГІЙЧУК

Курс лікування завершувався. Микола
Псурцев, попри незрозумілу втому, періодичне запаморочення, все ж відчував, що його
організм виявився сильнішим за недугу. Тож
в останні дні з’явився приплив сил. Настрою
додавали і листи від десятирічної доньки Наталки, яка в цей час разом з меншим братом
— восьмирічним Андрійком — перебувала
в оздоровчому таборі в Брюховичах, що на
Львівщині.
Ось і сьогодні, 14 липня 1986 року, йому
передали конверт із знайомим дитячим почерком. Швиденько вхопив заповітний чотирикутник, відкрив, дістав аркуш зі шкільного
зошита й почав читати. «Доброго дня, татку,
— писала донька. — Коли отримала твого
листа, дуже зраділа. У мене все добре. З нами
проводять цікаві ігри, розваги. Я записалася у
секцію плавання. Андрій слухається мене. А ті
три карбованці, які ти дав, витрачати не буду
— куплю тобі подарунок до дня народження.
До половини дітей із нашого загону приїжджали батьки і родичі. А коли ти провідаєш
нас?..»
Останні рядки душевним щемом пройняли
єство, по тілу пробігла тепла хвиля розчулення. Що він міг відповісти? Як пояснити дитині, що виконував відповідальне завдання і не
мав можливості «вирватися» на день-другий у
гості до неї! Раптово перед очима, наче в калейдоскопі, зримо постали тривожні перипетії останнього періоду.

…Близько третьої години у ніч з 25 на
26 квітня 1986 року його підняли по тривозі
разом з іншими членами особового складу другого окремого дивізіону дорожньопатрульної служби ДАІ УВС Київського облвиконкому. До складу дивізіону входив ще взвод
дорожньо-патрульної служби, що знаходився
на контрольно-пропускному пункті у Лютежі
(очолював його старший лейтенант Леонід
Сингаєвський). Членами підрозділу на той
час були старші інспектори Микола Шматко, Федір Юрченко, Віктор Куляєв, інспектори дорожньо-патрульної служби Володимир
Гриненко, Микола Крет, Микола Федоренко,
Іван Костюченко, Олександр Богдан, Олександр Музиченко, Анатолій Старенький, Віктор Петровський, Микола Стрельченко,
В’ячеслав Волжанин, Микола Фесенко.
— На допомогу до нас, — розповідає Микола Псурцев, — відрядили заступників командира дивізіону Степана Барабащука, Леоніда Федоренка, командира першого взводу
Аркадія Борисенка із своїм підрозділом, співробітників ДАІ з Київської, Харківської, Дніпропетровської та Херсонської областей, які
дислокувалися в Катюжанці.
Будні були суворі й напружені. Інколи доводилося спати по кілька годин просто в
автомобілі. «Згори» надходило чимало розпоряджень, вказівок і наказів, що вимагали

термінового виконання. Траплялися непередбачувані труднощі через неякісний зв’язок, а
тому доводилося по кілька разів телефонувати керівництву, уточнювати все до найменших
деталей.
Так, увечері 12 травня 1986 року за дорученням першого заступника міністра внутрішніх справ України Василя Дурдинця
зобов’язали забезпечити супровід через усю
зону автомобіля УАЗ-452, що наступного ранку мав виїхати із пробами з Чорнобиля до Києва, а потім — у Ленінград. Із колегою Володимиром Шерстюком Микола Псурцев успішно
впорався з цим завданням.
Та найважче, мабуть, було у перші дні
після аварії, коли автодорогу Київ—Іванків—
Чорнобиль—Прип’ять—Поліське—Термохівка—Тетерів заполонили тисячі автобусів з
евакуйованим населенням. Другий окремий
дивізіон, очолюваний Миколою Псурцевим,
мав забезпечити чіткий і безперешкодний
рух колон до столиці України та залізничної
станції «Тетерів» — евакуація населення мала
відбуватися організовано, без непередбачуваних ситуацій.
Про масштаби аварії, вплив радіації на
здоров’я людей тоді не йшлося. Звучало заспокійливо: «Залишаєте свої домівки на кілька днів. Із собою взяти документи і найнеобхідніше…»
— Протягом 26-27 квітня 1986 року, —
пригадує Микола Петрович, — наш підрозділ
пропустив майже півтори тисячі автобусів у
напрямку Чорнобиля—Прип’яті, а також вантажівки, автомобілі для перевезення худоби,
технологічний транспорт…
До Чорнобиля стали прибувати члени державних комісій, відомі вчені, зарубіжні фахівці.
Дислокувалися у Києві, Чорнобилі, Прип’яті,
Іванкові. Багатьом з них потрібні були групи
супроводу. Та з усіма дорученнями старші інспектори дорожньо-патрульної служби Володимир Бойко, Іван Вакало, Василь Трикоз, Віктор Іванюк, Віктор Антонюк, Микола Галаган,
Михайло Іваненко, Михайло Леншин, Андрій
Себало, Валентин Третяк та інші справлялися
успішно, хоча й працювали на межі людських
сил.
Власникам
приватного транспорту для проїзду
в зону катастрофи
запровадили спеціальні перепустки.
На превеликий
жаль, про радіоактивні місця як у
тридцятикілометровій зоні, так і на
дорогах не інформували співробітників ДАІ. Радіоактивне опромінення
фіксували накопичувачі, що кріпилися на одязі. Згодом
їх відбирали, але
про результати чомусь не повідомляли. А коли встановили на пропускних пунктах
дозиметричний контроль, наші співробітники
були шоковані: взуття, одяг, головні убори в
прямому розумінні слова «дзвеніли».
У ті тривожні дні в чорнобильську зону
приїжджали журналісти з різних видань, які
віддавали належне самовідданості працівників міліції. Про будні другого окремого дивізіону дорожньо-патрульної служби ДАІ УВС
Київського облвиконкому та його командира
Миколу Псурцева розповідали у своїх публікаціях багато газет. Ось слова з репортажу,
вміщеному в «Известиях» за 12 травня 1986
року: «На пропускному пункті нас запросили
пройти контроль.
— Мало в яких місцях ви ходили, — каже,
посміхаючись, командир другого дивізіону
управління ДАІ області Микола Псурцев, який
уже встиг ознайомитися з нашими посвідченнями. — Читав репортажі в «Известиях».
А коли ми поцікавилися його роботою, відповів:
— Мушу «розчарувати» — у мене на ділянці сенсацій немає. Весь транспорт, що прибуває до Києва, в нормі. Але це не означає, що
справу можна кинути. Ситуація вимагає особливої пильності...»
При спорудженні «саркофага» над зруйнованим реактором шлях між Вишгородом і
Чорнобильською атомною електростанцією

Микола ПСУРЦЕВ. Фото 1986 року

став своєрідною артерією, що мала якнайшвидше локалізувати масштаби катастрофи.
Тож удень і вночі до станції прямували міксери з бетоном. Із усієї країни сюди мобілізували майже 200 транспортних одиниць. Турбот у працівників другого окремого дивізіону
дорожньо-патрульної служби ДАІ УВС Київського облвиконкому знову додалося.
Вони дійсно були на передовій. Окрім
того, що забезпечували відповідний швидкісний режим, так ще й контролювали дисципліну водіїв. А тут, на жаль, траплялись
і неприємні ситуації. Поруч із сумлінними
і відповідальними людьми бували й слабкодухі. Скажімо, деякі водії, що транспортували бетон до станції, вживали спиртне
(можливо, робили це свідомо). Доводилося їх затримувати і замість них викликати з
Вишгорода інших, щоб доставили вантаж до
станції. Траплялися і такі, хто вивантажував
бетон у лісосмугах. Тому співробітники ДАІ
мали контролювати і цей процес.
…Того червневого дня Микола Петрович
відчув себе зле. Гадав, що це хвилинна слабкість, але стан здоров’я не поліпшувався.
Звернувся до лікарів, і ті, обстеживши пацієнта, негайно відправили його на лікарняне
ліжко. Сталося це 12 червня — на 48-й день
після чорнобильської трагедії, в епіцентрі якої
увесь цей час він перебував разом зі своїми
колегами.
«Підремонтувавшись», знову повернувся
до виконання своїх обов’язків. Упродовж наступних років супроводжував вахтовиків, різні
делегації до станції. Із жовтня 1990-го до липня 1993 року — заступник начальника відділу з тилового забезпечення УВС Київського
облвиконкому у тридцятикілометровій зоні
ЧАЕС.
У серпні 1993 року Миколу Псурцева призначили начальником Київського училища
професійної підготовки працівників міліції
ГУ МВС України в Київській області, що знаходиться в Новосілках (територія Нікольської
пустині — заміської резиденції княгині Ольги). За короткий термін створив відповідну
навчальну базу, сформував викладацький
склад. За час його роботи в установі підготували майже чотири тисячі працівників органів
внутрішніх справ не тільки для області, а й усієї країни.
Саме тоді у нього з’явилася думка спорудити каплицю на честь співробітників внутрішніх справ, які виконали до кінця свій обов’язок
і померли внаслідок аварії на ЧАЕС. Цим задумом поділився із своїм заступником Віктором Мусієнком, а невдовзі вони звернулися
з клопотанням до тодішнього начальника ГУ
МВС України у Київській області Олександра
Чеменка та його заступника Юрія Руденка.
Їхню ініціативу схвалили.
І вже у квітні 2001 року, на 15-ті роковини
чорнобильської катастрофи, на території училища за участі працівників міліції — учасників
ліквідації аварії та з благословення керуючого
справами Київської єпархії, єпископа Митрофана та благочинного Вишгородського району, настоятеля храму Бориса і Гліба Димитрія
заклали наріжний камінь майбутньої каплиці
Святого Миколая. Невдовзі вона була побудована.
Упродовж останніх років Микола Псурцев
часто навідується сюди, щоб пом’янути друзів, з якими ніс нелегку службу у зоні особливої уваги у ті тривожні дні 1986 року…

КОЛО жінки

Вишгород
Резонанс

16 квітня

Чекаємо нових підручників

У лютому та на початку березня 2011
року в дитячих садочках м. Вишгорода
відбулась презентація книжки «Цікава
математика». Із цим яскравим виданням
ознайомилися депутат міської ради Ольга Мельник, методисти Вишгородського
відділу освіти Тетяна Ткач, Антоніна Павлюк, завідуючі дитячих садочків Людмила Шишкіна, Галина Литвиненко, Тетяна
Яковенко та методисти, міське телебачення, кореспонденти місцевих газет, а
також вихователі, батьки, діти старших
груп.
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Від місцевої влади виступила Ольга Мельник, яка представила автора — заслуженого
вчителя України, почесного громадянина міста Вишгорода Людмилу Кузьмівну Кутаф’єву
та розповіла про матеріальну підтримку місцевої влади серійного видання цього посібника, схваленого Міністерством освіти і науки

Великодні рецепти

Паска «Смакота»
Інгредієнти: 1,3-1,5 кг борошна, 50 г
дріжджів, 0,5 кг цукру, склянка молока, склянка сметани, 7 яєць, жовток, 200 г вершкового
масла, 50 г олії, 100 г родзинок, ванільний
цукор (упаковка), 1 ст.л. кокосової стружки.
Опара:
Дріжджі розтерти з 0,5 склянки цукру, склянкою теплого молока, яйця збити і додати в розтерті дріжджі. Поступово додати 2
склянки борошна. Тісто вимісити і
поставити на 1 -1,5 год. підходити.
Потім додати в опару борошно,
що залишилось, сметану, збиті з
цукром яйця, розтоплене вершкове масло, олію, родзинки, кокосову стружку і ванільний цукор.
Тісто знову вимісити-20-30хв.
(руки змащені олією) і дати ще
раз підійти. Підготувати форми,
змастити олією і застелити промасленим папером. Викласти
тісто на 1/3 висоти форми, дати
підрости до 3/4 об’єму, змастити жовтком і поставити випікатися на середньому вогні 40-45 хв.
Охолоджені паски змастити білком, збитим з цукром, і прикрасити мармеладом або квіточками з кольорового бізе!
Паска дуже смачна!

Сирна паска
Складові: сир – 500 г, вершкове масло –
50 г , сметана – 1/2 склянки, цукрова пудра
– 50 г, очищені мигдальні горіхи – 50 г, ванілін
– на кінчику ножа, цукати – за смаком, мармелад – за смаком.
Приготування:
Сир для паски має бути сухим. Якщо він

Дитячий куточок

Вадим НАРЕТ,
с. Гаврилівка

Яскравим осіннім днем Клава з донечкою
Сонею прийшла на ринок. Їх зустріли ряди
продавців із квітами. В очах мерехтіло від
різнобарв’я. Кожну квітку хотілось понюхати і
доторкнутися до неї.
— Донечко, зрозумій — вони теж діти нашого небесного світила. Радіти треба! — сказала мати.
І дійсно: жоржини, айстри… бордові, кремові, червоні. Чорнобривці навпроти — маленькі із жовто-оранжевими пелюстками. Квіти ніби благали:
— Купи нас! Купи!
Але Соні чулося зовсім інше:
— Врятуй нас!
Та покупців було мало. В кишені Соні — ні
копійчини. І раптом вона побачила посеред
квіткового розмаїття вазончик із блакитним
дзвоником. Зів’ялий, він загубився серед
розкішної зелені.
— Матусю, поглянь, який він маленький й
гарненький!

України.
Автор подякувала міському
голові Віктору
Решетняку
за
допомогу у виданні
«Цікавої
математики» і
дала методичні рекомендації щодо його
користування:
провела
декілька логічних
вправ з дітьми.
Старший учитель Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1 Валентина Михайлюк вже користується цим підручником на уроках і в позакласній роботі і зазначає: він розвиває логічне мислення у дітей, викликає зацікавленість
предметом. Учитель-методист початкових
класів «Школи Кутаф’євих» Ганна Кабаненко
підкреслює, що гурткова робота за «Цікавою
математикою» поглиблює знання учнів, заховологий, його треба віджати. Потім двічі пропустити через м’ясорубку або ретельно розтерти ложкою.
У сир покласти сметану (бажано жирну, густу) і все добре змішати. Потім додати
розм’якшене вершкове масло, цукрову пудру, ванілін, промити розпарені родзинки і
дуже добре перемішати в однорідну, пишну
масу. Форму для паски (зазвичай у вигляді
усіченої піраміди) вистелити мокрою тканин-

плює дітей іграми, лабіринтами і математичними завданнями. А методист ДНЗ «Сонечко»
Інна Самойленко повідомила, що презентований автором навчальний посібник використовують у старших групах дитячого садочка
при ознайомленні з геометричними фігурами,
розгадуванні загадок і логічних завдань.
Діти беруть активну участь у математичних
іграх. Батьки використовують яскравий підручник вдома — для розвитку і поглиблення знань
з математики і підготовки дитини до школи.
І всі щиро вдячні автору та Вишгородському міському голові за
такий гарний подарунок і чекають на підручники з математики для
2-х, 3-х, 4-х класів.
А редакція щиро
вітає Людмилу Кузьмівну з днм народження — і хай він
складається тільки із
щасливих цифр!
ну – чарка (100 г), ром – 2 чарки, молоко – 1
склянка, вершкове масло – 3 склянки, сіль –
за смаком, борошно – скільки візьме тісто.
Приготування:
Жовтки збити з теплим молоком. Додати
дріжджі, розпущені в невеликій кількості теплого молока, і борошно. Замісити рідке тісто і дати йому вибродити. Потім додати цукор, розтоплене (не гаряче) вершкове масло,
настоянку шафрану, ром і все перемішати.
Вимісити тісто до потрібної густоти, додаючи потроху борошно, дати йому ще раз піднятися
і розкласти в підготовлені форми. Тісто у формі має так само
добре піднятися. Випікати паски в середньо нагрітій духовці
до готовності.

Фінська паска

ною серветкою і викласти сирну масу. Потім
краї серветки акуратно загорнути. Покласти
зверху тарілку, а на неї банку з водою і поставити в холодильник на 12-14 годин.
Паску обережно вийняти з форми на гарне блюдо і подати на стіл, прикрасивши різнобарвним мармеладом, мигдальними горіхами й цукатами.

Старовинний пиріг
«Княжий»

Складові: цукор – 400 г, родзинки – 200г,
яйця (жовток) – 5 шт., настоянка шафра-

Інгредієнти: вершкове масло – 100 г (розм’якшене), цукор
– 0,5кг, сир – 500 г, ванільний
цукор – 2 чайні ложки, лимонний сік – 2 чайні ложки, мигдаль
– 1/4 склянки (мелений), цукати
лимонні – 1/4 склянки, вершки –
1 склянка (жирні).
Приготування:
Масло збивається з додаванням цукру до кремоподібного стану. Потім додається сир, лимонний сік, мигдаль,
ванільний цукор і цукати, порізані шматочками. Вершки ретельно збивають і додають до
сиру.
Прокип’ятіть марлю в чистому окропі, потім відіжміть її і вистеліть дно глибокого посуду або форми. Туди викладається приготовлена маса, яка досить
щільно утрамбовується. Можна покласти
зверху прес. Паску поставити в холодильник на кілька годин, а потім прикрасити її мигдалем, вишнями, ягодами і т.ін.

Голос Дзвіночка
Клава їй відповіла:
— Донечко, він же каліка. Ну зовсім негарний.
Соня затупотіла ніжками. Мати мовчки витягла з кишені гривню і подала бабусі.
А вже через кілька годин квіточку не можна
було впізнати. Блакитні пелюсточки витяглися в трубочку, злегка вивернулися назовні,
розкриваючи внутрішні свої принади.
У саду навколо Дзвоника його брати й сестри гойдалися на вітрі, ледь чутно шелестіли. Він розумів кожне їхнє слово і відповідав
своїм дзвоном. І народжувалася пісня — фантастична. Тільки людина не могла почути її.
Трохи заглушувало квіткову мелодію цвірінькання непосидючих горобців. Зліталися
джмелі, оси, бджоли. Коли до нього ніхто не
прилітав — він сумував. У негоду Дзвіночок
тримався з останніх сил, поки квітку не викопала бабуся і не віднесла на ринок.
Тепер Дзвіночок мешкав на шостому поверсі, згадував, зітхаючи, колишнє вільне
життя, пісні своїх родичів. Всією душею потягнувся до дівчинки: кожного ранку слухав
її веселе щебетання — воно йому нагадувало
цвірінькання горобців. Мала напувала його
теплою водою, голубила.

(Казка)

Якось у дворі знявся сильний вітер. А
Дзвіночку було тепло і затишно. Тільки батько
Соні, Гоша, був квіткою незадоволений:
— Ось поїдуть у село мої, я з тобою розквитаюся, покажу, де раки зимують!
На біду настав день, коли здійснилися
Гошині погрози. Клава з Сонею поїхали. Та
Гоша у бік Дзвіночка навіть і не дивився.
Без води засихала блакитна квіточка. Все
частіше згадувалося колишнє вільне життя,
ніжна Соня… Одного разу Гоша виставив вазон на ганок. Було прохолодно. Пішов дощ, і
Дзвіночок із полегшенням зітхнув. Але раптом почався снігопад. Від льодяного вітру
квітці забажалося сховатися — але як? А вночі
ударив мороз. Дзвіночок спробував від загибелі знайти порятунок: згадував, які чудові
пісні співав разом із своїми братиками, та ще
була надія на повернення Соні — може, вона
його врятує?
— Сонечко, де ти? Що з тобою? Чому тебе
немає? Благаю, поверни тепло!
Але голос квіточки ніхто не почув. Вранці
на ганок вийшли мешканці, а навкруги білобіло. І вазон із Дзвіночком засипаний снігом.
Хтось узяв його, поніс і кинув на купу сміття.
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Вітаємо
14 квітня відзначила
свій день народження Меланія Іванівна БІЛЬКО!
Сердечно
ВІТАЄМО
нашу заслужену вчительку, ветерана праці, поважну людину з днем народження! Бажаємо міцного
здоров’я, щастя, поваги і
любові на довгі роки.
Батьки та учні
багатьох років випуску

Спасибі Вам, рідна,
спасибі за все,
Спасибі Богу за те,
що Ви у нас така є.
Роки летять, як ті лелеки,
І знов весна,
і знов прилетіли —
І все зацвіло і зазеленіло.
Зозуля знов прилетить
від року до року
І накує Вам: «Живи і радій
до ста років!»
Вона на це все дивиться
поважно,
А думає своє:
Як швидко життя пролетіло,
І час плоди пожинать.
Куди ж мої діти
уже розлетілись?
А думка одна:
«Хочу вас бачити,
хочу вас чути
І щось хороше про вас почути.
Оте хороше мені сил додає,
Спасибі вам, діти,
що ви в мене є».

Квартоблік

Увага:
перереєстрація!
Нині створюється Єдиний
державний реєстр — автоматизована
інформаційна
система збору, накопичення,
захисту та обліку інформації
про громадян, які потребують
поліпшення житлових умов
відповідно до законодавства.
Особам, які перебувають
на квартирному обліку у м.
Вишгороді, необхідно з 11
квітня 2011 р. по 31 травня 2011 року з’явитися до
виконкому Вишгородської
міської ради за адресою:
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 96 та надати
для перереєстрації такі документи:
* копію паспорта громадянина України та копію ідентифікаційного номера (усім
членам родини),
* форму № 3,
* довідку з місця роботи або навчання повнолітніх
членів сім’ї,
* інші документи, які підтверджують право перебування у пільгових списках.
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Спосіб життя

2011 року

ФОТОмить

ЛАСТІВКА принесла весну

Вихованці ДНЗ «Ластівка» веселими
закличками, піснями, танцювальними
композиціями зустріли Весну.
Олена РОГОВЕНКО,
вихователь-методист ДНЗ «Ластівка»
ФОТО надані автором

Ще трохи, і гомінкі «ластів’ята» все
більше часу проводитимуть на свіжому
повітрі, на своїх ігрових майданчиках.
А ми, вихователі, продовжуємо з хвилюванням стежити за їхньою безпекою.
Майданчики наші ще й досі, попри всі
сподівання та обіцянки можновладців,
залишаються небезпечними не тільки
для проведення цікавих розваг, а й для
звичайного на них перебування.
Чи не забули ви про дітей, дорослі дяді і
тьоті? Ми ж підростаєм дуже швидко…

Страсний тиждень

Хто несе весну на крилах
Через гори і моря,
І кого вітає щиро

Слава БЕНЬ
ФОТО авторки

Вишгородська ЦРЛ
У вишгородській лікарні тривають
поточні ремонти. Головний лікар Вишгородської ЦРЛ Віктор Павленко повідомив редакції «Вишгорода»: за сприяння
голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька роботи
виконуються вчасно, якісно, надійно. І
насамперед — завдяки конструктивному підходу голови правління ПАТ «ПМК43», депутата райради Володимира
Степанечка, який останнім часом активно допомагає лікарні: нині завершується ремонт двох палат для ветеранів
Великої Вітчизняної війни (у хірургічному відділенні) та приміщень першого
поверху стаціонару.
Влас. інф.
ФОТО — Катерина ЗУРМА

У поліклінічному відділенні вже відремонтовано кабінет фтизіатра, а також
кабінет довіри. До уваги вишгородців! До-

Коротко про різне

У світі
•
Делегація Київської області на
чолі з першим заступником голови обласної адміністрації, депутатом обласної ради
від Вишгородського району Ярославом
Москаленком побувала в Китаї – у провінції Хубей. Метою візиту була презентація
економічного потенціалу області, а також
обмін досвідом у промисловій, економічній
та гуманітарній сферах. Делегація відвідала олімпійську базу підготовки спортсменів
і домовилась з керівництвом провінції щодо
обміну спортсменами і тренерами. Хубей
готовий безкоштовно прийняти на навчання медиків з України (відкрити широкі можливості традиційної китайської та страхової
медицини), ділові кола провінції – інвестувати в машинобудівну, сільськогосподарську,
будівельну галузь Київщини, яку відвідають
вже в липні цього року.

У Вишгороді
•

9 квітня під патронатом Київської

Рідна матінка-земля?
Це до рідної оселі
Мила ластівка летить,
Заведе пісні веселі,
Всіх навколо звеселить.
***
Сонце землю зігріває
В ріднім краї,
До гніздечка ластів’ятко
Поспішає
Про весну веселу пісеньку
Щебече,
А йому в садочку
Підспівує малеча!
***
Весна! Весна!
Весняночко!
Дзвени, моя співаночко!
Про сонечко, про квіточки
Співають пісню діточки!

На сонячному ганочку
В яскравих вишиваночках
Весну-красну закличемо,
Всім море щастя зичимо!

Писанкарські спроби

Писанка виникла у сиву давнину. Але і в ХХІ столітті вона залишається незмінним символом життя,
пов’язаним із Світлим празником Воскресіння Христового.

Традиційно саме перед Великоднем, в
час Великого посту, українські дівчата, а в
деяких місцевостях і жінки, писали писанки. І хоча нині є безліч і новомодних способів прикрашання яєць-«писанок»: аплікації
крупами, нитками, стрічками, клаптиками
різнокольорового паперу, тканини, вишивка, плетіння бісером, витравлювання
візерунку. Проте справжньою писанкою
вважається та, на яку прадавні символи
пишуться писачком з воском.
Саме тому дівчатка «коралинки» молодшої групи хору «Коралі» (ЦТ «Джере-

Вишгород

ло») на запрошення давніх хороших друзів
та меценатів хору родини Садових завітали у їхню народну Світлицю з невеличким концертом, а головне — спробували

себе у майстерності
писанкарства.
Майстриня розповіла дівчаткам про історію
виникнення
писанки
на українських землях,
як навчитися «читати» писанку і розуміти
символічне значення
орнаменту…
До Великодня ще
тиждень, і є час тим,
хто не встиг, все ж таки
написати свою великодню писанку, закодувати у такі прості й
водночас глибокі візерунки свої сподівання
й побажання на новий
рік — нове життя, що починається із першими нічними сповіщеннями-привітаннями — Христос Воскрес!

Прийом у відремонтованих кабінетах
ЦРЛ, навпроти дитячої реєстратури.
Затишний
передпокій відокремлено від загального
коридора дверима.
У процедурному кабінеті здійснюється
забір крові на ВІЛінфекцію й оформляються направлення до лабораторії
Київської обласної
клінічної лікарні № 1.
Лікар-інфекціоніст Сергій Солтис і медсе- У кабінеті лікаря —
стра Надія Джугова реєструють призовників, які профілактика та ліТут можна безкоштовно й анонімно здати кров
пройшли обстеження на ВІЛ-інфекцію
для
перевірки на ВІЛ-інфекцію
кування ВІЛ-інфекції
та СНІДу. Звернутизвернулися 217 осіб, зокрема обстежено
тестові консультації у кабінеті довіри та
ся щодо перевірки
у лікарів-гінекологів минулого року про- крові може будь-яка особа: безкоштовно і 73 призовники. Прийом — щодня, окрім
йшли 1700 мешканців району.
(за законом) анонімно. Результат — за ба- суботи та неділі, з 9-ї до 15-ї години.
Консультації за телефоном: (04596)
Розташований кабінет довіри на пер- жанням — видають на руки.
шому поверсі поліклінічного відділення
Із першого січня ц. р. до кабінету довіри 51-687.
обласної держадміністрації та за сприянням Вишгородської РДА стартував Другий
етап Кубку – Джип-спринт «Формула 4х4».
Мета змагань – популяризація позашляхового руху та залучення якомога більше молоді до автомобільного спорту. Урочистий
старт пройшов на центральній площі Вишгорода.

В Україні
•
Голосування у 2012 році пройде
за змішаною системою. Серед змін пропонують вилучити з бюлетенів позицію "проти
всіх". Відкритих списків не буде. Новий документ передбачає самовисування кандидатів, без приналежності до якоїсь політичної
сили. Натомість, проект закону забороняє
брати участь у виборах блокам. Підняли
прохідний бар’єр для партій до 5%.
•
"Нульові" дзвінки заборонять. Національна комісія з питань регулювання
зв'язку почала переговори з операторами
мобільного зв'язку щодо скасування "нульових" внутрішньомережевих тарифів.
•
Президент України Віктор Янукович
хоче до 2016 року скасувати нічні поїзди на

внутрішніх рейсах України. Поставлене Януковичем завдання полягає в тому, щоб можна було потрапити в будь-який кінець України за 4-6 годин. Уже закупили 10 швидкісних
потягів "Хюндай". Нині розглядається пропозиція придбати ще 25-30 потягів. Шість
електропотягів поставлять до Євро-2012,
ще чотири — після проведення чемпіонату.
Вони розвивають швидкість до 160 км/год,
що стане першим кроком на шляху впровадження високошвидкісного пасажирського
руху в Україні.
•
За маніпуляції на фондовому ринку
в Україні "світить" серйозне покарання. Відповідний законопроект схвалили у Верховній Раді. Згідно з документом, маніпулювання на фондовому ринку може каратися
штрафом від 750 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. У разі
повторного або групового злочину штраф
збільшується до 2-3 тисяч неоподатковуваних мінімумів або позбавлення волі – до
двох-п'яти років. Крім того, документом
передбачено надати Держкомісії з цінних
паперів та фондового ринку право встанов-

лювати наявність ознак маніпулювання на
фондовому ринку і критеріїв істотного відхилення ціни від поточної вартості фінансового інструменту на фондовій біржі.
•
Штучний супутник Землі “Січ-2”
Україна запустить у травні-червні нинішнього року. Сателіт вивчатиме і дистанційно
зондуватиме поверхню Землі, зокрема й територію України.
•
Через вибух у Мінську українську
міліцію перевели на посилений варіант несення служби. Тепер чергові будуть на станціях метро, зупинках громадського транспорту та в людних місцях.
•
Держпакети акцій енергогенеруючих компаній "Дніпроенерго" і "Західенерго"
у розмірі, відповідно, 25% та 45,1% підлягають продажу в 2011 році. А також – 25%
акцій "Київенерго", 45% — "Крименерго"
і ще семи обласних енергопостачальних
компаній. Зокрема, цього року виставлять
на приватизацію по 50% акцій "Вінниця-",
"Дніпро-", "Закарпаттяобленерго", 40,06%
— "Донецькобленерго", 25,99% — "Тернопільобленерго" і 45% — "Чернівціобленерго".
Уряд також має намір продати 21% держпа-

Людина

Вишгород

16 квітня

Одна історія з мільйонів…
11 квітня увесь світ відзначив радісну і
водночас сумну дату – Міжнародний день
визволення в’язнів фашистських концтаборів. Цього дня 66 років тому американські війська визволили в’язнів фашистського концтабору Бухенвальд. Саме ця
подія стала символом свободи та життя
для ув’язнених усіх таборів смерті.
Минуло майже сім десятків літ, але в
пам’яті людей навіки закарбувалися жахи
концтабору…
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Велика Вітчизняна війна в кожен дім, кожний куточок принесла страждання та смуток.
Людей із окупованих територій забирали в табори смерті, які чорним змієм розповзалися
по вільних раніше землях.
Концтабори стали осередком мученицького існування для мільйонів. Проте і в таких
жахливих умовах зароджувалось нове, ще не
сплюндроване життя….
Жителька нашого міста Катерина Вітковська – наймолодший в’язень фашистського
концтабору не тільки на Вишгородщині, а й,
можливо, по всій Україні. Вона поділилася з
нами своєю історією.
Коли батько Катрусі форсував Дніпро,
маму – Олександру Черненко – забрали в
концтабір у Німеччину. Та, сповнена мужності та жаги до життя, змогла по дорозі втекти.
Після безсонних ночей, повзання по болотах
та канавах бідна жінка хтозна-як добралася
до рідного Переяслава-Хмельницького, де її

Нещодавно у Президії Української Академії наук академік Борис Патон вручив
високі нагороди кращим представникам
науки і бізнесу, сільського господарства
і промисловості, всіх галузей народного
господарства — лауреатам Всеукраїнської
акції «Людина року».
Марія КУЗЬМЕНКО

У номінації «Золотий фонд України» орден
святого князя Володимира отримав житель
села Новосілки Вишгородського району, колишній головний зоотехнік радгоспу «Деснянський», екс-депутат Київської обласної ради і
просто хазяйновита, щира, чудова людина Іван
Прокопович Карман. Так до медалі «За трудову
відзнаку», отриманої ще за часів колишнього
СРСР, додалась ця висока нагорода.
Згадую, як обирали Івана депутатом. У новий Будинок культури в Жукині зібрались мешканці Сувида, Боденьок, Новосілок, Хотянівки,
Пірнова — усього лівобережжя. Кандидатів
було майже десяток. Але коли слово надали
Івану Прокоповичу, — зал підвівся і зааплодував. Стало ясно, кого оберуть депутатом обласної ради.
«Свій до нитки», — так сказав про нього
знайомий механізатор.
Людяним, щирим, відвертим запам’ятали
його і у радгоспі «Деснянський».
Не той нині радгосп, у якому Іван Прокопович очолював майже тридцять років галузь
тваринництва. За час його роботи змінилось
сім директорів. З усіма він ладив, але не мовчав, не терпів несправедливості, брехні, десятою дорогою обходив людей хитрих, підлесливих, нещирих.
Цікаво, що після закінчення школи Іван

Спаплюжено
пам’ять
про Солдата

заслуженому відпочинку.
Доля випробовувала Катерину ще не раз.
Жінці довелося пережити біль втрати рідної
кровиночки – сина. Та й чоловік не підтримав
у тяжку хвилину…
Прожила таке складне й гірке життя, та й
досі згадує дитинство. Одна картина завжди
перед очима: спалахи «катюш», оглушливе
бомбардування. Протягом багатьох років щоразу під час грози Катя вибігала з хати і бігала під дощем до знемоги. Можливо, саме так
вона переживала дитячу душевну травму…
Скільки б не минуло часу, та неможливо
забути тисячі, мільйони наших співвітчизників, яких знищили й понівечили роки Великої
Вітчизняної війни та випробування фашистських концтаборів. Їхні скалічені долі – іще
одна трагічна сторінка історії нашого народу.
Тож згадаємо всіх, хто загинув у Велику
Вітчизняну, в Другу світову війну, усіх, хто ніколи не побачив своїх родин та рідної землі,
усіх, вільних духом та мужніх серцем, хто заплатив власним життям за наше мирне небо.
Вічна їм пам’ять!

й не думав залишатись у
селі, а подався до столиці.
Він гарно співав, грав на
баяні, і майбутнє талановитого сільського хлопця
його рідні бачили у служінні мистецтву. Тож успішно
склав екзамени і був зарахований до консерваторії.
Але Київ розчарував Івана.
Тут кожний був сам по собі,
чужі турботи киян не хвилювали. Чого вартий випадок, коли юнаку у столичній
клініці не надали медичної
допомоги, а відправили лікуватись за місцем проживання. І якби не фронтовик,
НА ФОТО: Іван Карман (зліва) приймає вітання від акадеякий побачив Іванові сльоміка
Бориса Патона і мецената Анатолія Козачка
зи і з обуренням увірвався
викопав за садибою ставок, де у вільну хвив кабінет лікаря (після чого
медики все зробили як слід), може, й до сьо- линку може порибалити. За ставком — знамениті деснянські луки з запашним різнотрав’ям
годні те перше розчарування ятрило б душу.
Але у житті Івана добрих людей траплялось — недарма молоко новосілківських корів особільше, і все складалось так, як і мріяв. Став бливе на смак, не схоже ні на яке інше.
Галина вже й ладна б відмовитись від кодипломованим зоотехніком, одружився з красунею Галиною (майже копією відомої актриси рів — не ті вже роки. Але Іван не уявляє життя
Зінаїди Кирієнко), яка залишається для Івана без худоби. Все літо косить траву на сіно, загоідеалом жіночої вроди. Народили та вихова- товляє фураж. Бо корова не лише молоко, а й
ли двох донечок, допомагають тепер ростити пожива для землі. А земля у Новосілках бідна,
піщана, без гною нічого не виросте.
онуків.
У вільну хвилинку Іван Прокопович згадує
У Новосілках у них великий селянський
будинок, світлий і просторий, з неодмінним про баян, який завжди під рукою, і співає краатрибутом затишку — піччю-лежанкою. На сті- сивим баритоном улюблені пісні. Репертуар у
нах — вишиті Галиною картини. Жінка викроює нього великий. Свого часу саме баян допоміг
час для улюбленої справи — купує зразки для йому вижити після тяжкої хвороби. Щодня під
ослаблими руками співав, роздумував, закливишивання картин, нитки ...
Але на дозвілля мало часу — у дворі вели- кав до тієї вершини, шлях до якої ще був неке господарство: корови, свині, кури. Іван сам близький, але такий жаданий.

•
У Львові у Національному університеті "Львівська політехніка" почався перший Міжнародний освітній форум. Участь в
освітньому форумі взяли представники 10
різних міжнародних програм та організацій,
зокрема Варшавська політехніка, Французький центр, Італійський центр, DAAD,
BEST, AIESEC, INVIA, AEGEE.
•
Українці не сприйняли Спритка і
Гарнюню — візуальних символів проекту
із покращення іміджу держави у світі. Сто
тисяч доларів з держбюджету за ці «витвори» котрий тиждень не дають спокійно спати більшості українців. Яка доля чекає на
Спритка з Гарнюнею та загалом на промопрограму в цілому — поки що прогнозувати
важко, вважають експерти. Можливо, влада
знову виділить кількасот тисяч умовних одиниць розробникам нових українських героїв.
•
Грецька компанія ENECO заявила
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Вандалізм

Грай, мій баяне…

Сусіди

кета акцій "Черкасиобленерго" разом з 25%
пакетом акцій цього підприємства, що належить підконтрольному державі ЗАТ "УкрЕСКО".
•
5–6 травня у Брюсселі відбудуться
переговори між Україною і ЄС про спрощення візового режиму. Розглядатимуть запровадження режиму безвізових поїздок для
власників службових паспортів України, поетапного скасування візових зборів для всіх
категорій громадян України, подальшого
врегулювання діяльності візових посередників, уніфікації переліку документів, що
подаються громадянами для оформлення
шенгенських віз.
•
До кінця травня в Україні розпочнеться використання індексу депозитних
ставок, який має стати базою для запровадження плаваючої відсоткової ставки за кредитами.

чекав коханий чоловік (контуженого відправили в тил).
Проте поліцаї вистежили необережну втікачку, разом із чоловіком знову відправили до
фашистського концтабору. На цьому удари
долі не закінчилися.
Батька Катрусі, агронома за освітою, направили до німецького селища Герендорф
– керувати сільським господарством. Олександру Петрівну розлучили з чоловіком і запроторили до концтабору в цьому ж селі.
Саме тоді в жахливих умовах, без їжі, води
та медичного забезпечення у фашистському
концтаборі 1944-го й народилася Катя.
Батько родини через кілька місяців таки
домовився перевести дружину з дочкою до
себе. Саме це врятувало їм життя. До кінця війни Олександра працювала в економії Климпель.
Після війни родина повернулася до рідного міста. Через півтора року ненька померла,
залишила трирічну Катрусю напівсиротою.
Після смерті матері дівчині довелося нелегко. Батько невдовзі знову одружився, та
мачуха не злюбила падчерку. Коли бабуся
приносила Катрусі коржики, мачуха кидала їх
у погріб. Та й взагалі не жаліла дитину. Зовсім
як у казках про злих мачух. Та в житті Катрусі не було казкового закінчення її митарств.
Батько невдовзі помер. Дівчину більше ніщо
не тримало в Переяславі, це місто стало їй
чуже.
Вісімнадцятирічна Катерина за комсомольською путівкою приїхала на будівництво
Київської ГЕС у Вишгород, де й залишилися
жити й пропрацювала все життя. Зараз – на

2011 року

про намір побудувати на території Автономної Республіки Крим вітропарки потужністю
до 500 МВт.
•
Із 1 вересня 2011 року в Одесі розпочне роботу Академія сухопутних військ.
•
Президент України Віктор Янукович
торік заробив 920 тисяч 269 гривень. Саме
таку суму гарант вказав у декларації, яка
опублікована на його сайті.

У столиці
•
Кияни відзначили Всесвітній день
здоров'я вуличним медоглядом. Консультації щодо стану свого здоров’я одразу
отримали сотні киян. На Хрещатику продемонстрували апарат, що ілюструє неабияку
шкоду від сигарет.
•
Відбувся IV книжковий ярмарок
"Медвін". Уже традиційно на сотнях стендів різних вітчизняних і закордонних видав-

До редакції зателефонував голова Вишгородської міської ради Союзу
офіцерів Радянської армії.
Анатолій Сергійович Козак
схвильовано повідомив: у
Димері, на меморіалі визволителям міста Києва у
1943 році намальовано тризуб, а поруч — надпис, який
можна розглядати як розпалювання міжнаціональної
ворожнечі. Повз пам’ятник
байдуже проходять у своїх
справах димерчани.
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Над могилами глумилися
упродовж усієї історії людства. Скидали пам’ятники
та ставили нові. Є народи, у
яких взагалі немає могил —
такі вже у них традиції.
Та в Україні корінням
вросли християнські звичаї:
навіть могили загарбників чи
неоднозначних
історичних
постатей доглядають. Тому
що для смерті не існує ідеї,
мови чи національності —
вона зрівнює усіх.

Хто б не вчинив цю наругу в Димері і з якою б метою
це не зробив, має зрозуміти:
недбало накиданий символ
української незалежності та
агресивний підпис під ним
спаплюжили пам’ять про
Солдата, який віддав своє
молоде життя на полі битви
на підступах до української
столиці у 1943 році.

Коротко про різне
ництв – представлені щойно надруковані
новинки та старі, перевірені часом, видання.
Організатори здивували книголюбів несподіваними зустрічами, інтелектуальними розвагами та, звісно, цікавою, строкатою літературою.
•
На Хрещатику урочисто відкрили
тринадцяте авторалі "Столиця" за участі 28
екіпажів. Погодні умови відкорегували плани українських "шумахерів", і на відкриття
не було жодного заїзду. Адреналінові гонки
тривали два дні. Свою вправність спортсмени продемонстрували вже наступного дня
на приміській трасі.
•
У найближчому майбутньому піднімуть ціну на проїзд у маршрутках. Зупинилися на 4,5 грн. Підвищити оплату планують
уже через тиждень.
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На дозвіллі

Вишгород

Конкурсний кросворд
«Кулінарний»

Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 5. Складова частина гриля. 6. Сорт дрібного винограду з плодами без кісточок. 9. Страва – дрібно нарізані: щавель, зелена цибуля, огірки, зварене яйце в охолодженому
відварі щавлю. 10. Людина, яка вміло і тонко діє у стосунках з іншими. 12. Страва - … яєчня. 13.
Грузинський соус на курячому жиру. 15. Промислова риба родини лососів. 16. Випечені вироби
з густого гречаного тіста. 21. Вид оленя. 22. Пряний овоч, який додають у гарячі страви після їх
приготування. 23. Хижий ссавець родини кішок. 25. Друга страва з прісного тіста – … з сиром. 26.
Гриб - … білий. 27. Плоди - … грецькі. 28. Соковитий м’ясистий плід з пухнастою шкіркою.

АНЕКДОТИ
Розмова двох психіатрів:
— Як ви вважаєте, колего, розмовляти з котом — це параноя чи
ще не зовсім?
— Це не параноя. Параноя —
це коли боїшся при ньому бовкнути зайве.
***
— Татууу-сю, купи мені новий
вінчестер, а то старий загнувся…
— А чарівне слово?!
— От, блін, і тут паролів наставили…

P.S.

Відповіді на конкурсний кросворд «Кулінарний» (із 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, повідомимо у
наступному номері газети. Він (маючи при собі документ, що посвідчує особу, та примірник газети з відповідями) до вівторка (включно) наступного тижня після оголошення переможця отримає
від редакції винагороду — книжку з фітотерапії.

Коли говорять гроші,
на мову
ніхто уваги не звертає

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
16.04.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «23» квітня 2011р.

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

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)

З

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Безкоштовні оголошення

А

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
16.04.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

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

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-

По вертикалі: 1. Взяток меду. 2. Випечений виріб із солодкого тіста - … до чаю. 3. Звір як
предмет полювання. 4. Соус із цибулі (іноз.). 7. Здуття консервних банок при бактеріальному
розкладанні в них продуктів. 8. Столова риба без дрібних кісток родини тріскових. 11. Овочі темно-фіолетового кольору. 14. Місто в Словенії. 15. Дикий кабан. 17. Бочкар. 18. Поживна речовина. 19. Гриб–бабка червона. 20. Назва річки і міста в Узбекистані. 23. Залишки насіння після
вижимання. 24. М’ясна страва із тоненьких продовгуватих кусочків м’ясної вирізки.

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

Головний редактор Марина Кочелісова
Літературний редактор Ольга Дяченко
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Фотокореспондент, набірник
Вікторія Шмигора, Олена Плотнікова
Андрій Максімов
Оператор комп’ютерної верстки
Бухгалтер Ірина Поліщук
Максим Буяло

Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2; Тел/факс: (04596) 5-27-25
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
матеріали, які не рецензують і не повертають. Відповідальність за достовірність даних несуть автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друкуються на платній основі. Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00.
Наклад 3000 примірників
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