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Читай і пиши про СВОЄ місто

Виходить з 4 листопада 1995 року
Формула-1:
трамвай і гідропарк
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Про пожежну безпеку у храмах

> 4 Нові висоти «Клерико»
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Христос Воскрес!
Свято добрих помислів

Із світлим празником Пасхи!

Дорогі земляки! На вітрилах весни до нас приходить найвеличніше свято православного світу
— Воскресіння Христове.
Це свято добрих помислів, великих сподівань,
духовного очищення та відродження. Воно нагадує
нам, що наше майбутнє, щасливі усмішки наших дітей залежать не лише від розвитку економіки та матеріальних благ. Вони залежать від того, наскільки ми
зможемо зберегти і передати прийдешнім поколінням
одвічні християнські цінності — добро, мораль, порядність, уміння вибачати і готовність допомагати.
Сердечно вітаю вас із Великодніми святами! Хай
завжди будуть щасливими ваші рідні та близькі! Хай
Великдень принесе у ваші серця найдобріші та найсвітліші помисли, любов і тепло, віру в майбутнє та бажання творити добро!
Божого вам благословення та благодаті!
З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО, перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації, депутат Київської обласної ради,
голова Вишгородської районної організації Партії регіонів

Благоустрій

Із усіх великих празників нашого народу найбільш урочистий і радісний — світле Христове
Воскресіння. Його ще називають Свята Пасха або
Великдень — Великий День, бо він великий своєю
подією, своїм значенням і своєю радістю.
Кожна родина готується зустріти Великдень посвоєму: за бабусиними рецептами духмянитимуть
паски та писатимуть писанки. Церковні дзвони закликатимуть усіх відвідати щедрот Господніх, у сімейному
колі — на добро, злагоду і мир. Вишгородці і гості міста йтимуть зеленими вулицями, прибраними до свята,
сидітимуть у затишних сквериках, усією родиною гулятимуть на набережній Київського водосховища, яке
теж змінює своє обличчя.
Світлі помисли і висока духовність цього празника
допоможуть нам укріпити віру і здолати всі труднощі.
Вітаю усіх вишгородців із Великоднем! Зичу здоров’я,
наснаги, віри в краще майбуття!
Христос Воскрес!
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова

У суботу біля моря...

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
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24 квітня о 14:00 у Соборі Виша-Фішка
городської 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!
Парафія Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ,
Благодійний фонд «Межигірський Спас»,
Станиця «Вишгород» Пласту НСОУ
***
26 квітня об 11:00 на перехресті вул. Набережної
та вул. 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.
***
1 – 2 травня з 9:00 до 22:00 від зупинки біля Податкової (навпроти нотаріальної контори) щогодини
відправлятиметься безкоштовний автобус до старого і нового цвинтарів. Орієнтовний маршрут: просп.
І. Мазепи — вул. Н. Шолуденка — вул. Межигірського
Спаса — старий цвинтар — вул. Межигірського Спаса
— вул. Н. Шолуденка — нове кладовище.

Озеленення набережної. Зліва направо: Анатолій Присяжнюк, Віктор Решетняк, Олександр Носаль

Хлорування води
Із 21:00 28 квітня (четвер) до 8:00 29 квітня (п’ятниця)
ц. р. здійснюватиметься профілактичне хлорування водопровідної мережі міста.
Перед користуванням необхідно впродовж 15 хвилин
злити воду з водопровідного крана.
Вишгородське міське
комунальне підприємство «Водоканал»

На зупинки виходьте завчасно
У зв’язку із проведенням у аванпорту Київського моря
30-31 липня ц. р. етапу чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі Формула-1 «U.LM. F1 POWERBOAT
GRAND PRIX 2011» починається реконструкція проїжджої
частини вул. Набережної у Вишгороді.
Із 6:00 27.04.2011 року буде:
* повністю перекрито дорожній рух на ділянці «вул.
Набережна від межового покажчика ВИШГОРОД до

перехрестя з вул. Н. Шолуденка»
Увага!
* частково обмежено рух (одна смуга) транспорту на ділянці від перехрестя з вул. Н.
Шолуденка до судноплавного шлюзу Київської ГЕС.
Схему руху автобусних маршрутів з місцями зупинок
буде надано після погодження з УДАІ Київської області
— за інформаційними покажчиками на відповідних перехрестях та розгалуженнях доріг. Орієнтовно: автобуси
маршруту № 397 — вул. Богатирська (Київ) – автотраса
Київ-Овруч – житловий масив «Дідовиця» (Вишгород) –
«Карат» – вул. Н. Шолуденка (ринок - на вимогу) — РБК
«Енергетик» — Центр — кінотеатр «Мир».
Дизель-потяг: відправлення із Вишгорода – 07:02,
08:03, 18:04, 19:00; відправлення з Київ-Петрівки –
06:30, 07:35, 17:30, 18:32.
Шановні вишгородці! Просимо вас із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно виходити на зупинки.

www.vyshgorod.osp-ua.info

Олександр РОСТОВЦЕВ, заступник міського голови

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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23 квітня

Соціум

2011 року

Увага!

Запрошуємо на
медичний огляд
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.

Четверта влада

Спілка журналістів
України
23 квітня 1959 року створено Спілку журналістів
України. З того часу члени
Спілки активно працюють
у сфері ЗМІ, створюють та
організовують різноманітні
акції, заходи та конференції.
Національна спілка журналістів України (НСЖУ) — незалежна, громадська, позапартійна організація, національна
всеукраїнська творча спілка,
що об’єднує професійних
творчих працівників — журналістів та інших працівників засобів масової інформації, які
професійно займаються журналістикою, публіцистичною
діяльністю.
У 1998 році Спілка отримала статус Національної.
НСЖУ має регіональні організації в усіх областях України
та в Автономній Республіці
Крим. Нараховує понад 17
тис. членів і ставить перед собою мету сприяти розвиткові
журналістики в Україні та захищати соціальні, економічні,
творчі інтереси журналістів.
Широкого розголосу набули
журналістські акції 2000 року
під егідою НСЖУ «Хвиля свободи» та «Похід свободи».
НСЖУ є засновником премій і творчих конкурсів: Всеукраїнської премії імені Івана
Франка, «Золоте перо», «Журналіст року», «Фотожурналіст
року», «Кращий футбольний
оглядач» (ім. П. Римаренка),
«Краща районна (міськрайонна) газета», «Краща первинна
журналістська організація»,
за кращу студентську наукову
роботу з проблем масової інформації (ім.А.Москаленка),
за краще висвітлення питань
педагогіки (ім.П.Ігнатенка) та
інших. НСЖУ спільно з провідними вищими навчальними закладами, що готують
журналістські кадри, проводить для абітурієнтів конкурс
«Шанс», виступає співорганізатором різноманітних акцій (Національний фестиваль
політичної реклами), щорічно
проводить у всеукраїнському
масштабі зустріч регіональної
преси «Азовське літо» (у Бердянську Запорізької обл.).
Вітаємо наших колег –
членів Спілки – з цим урочистим днем. Зичимо їм натхнення, творчих надбань, цікавих
матеріалів й успішних презентацій.
Колектив редакції
газети «Вишгород»

Вишгород

Автоматично не призначається

Субсидія

Згідно із розпорядженням голови Вишгородської РДА від 14.04.11 № 535 із 15
квітня 2011 р. закінчився опалювальний
сезон. Перерахунки фактично використаних послуг будуть проведенi у червнiлипнi ц. р. Тож громадяни, що отримували субсидії на природний газ (опалення),
мають звiрити з «Київоблгазом» використання газу помiсячно. А отримувачiв
субсидій на житлово-комунальнi послуги
закликаємо проаналiзувати обов’язкову
оплату.
Мідя ЛІ, начальник управлiння праці та
соціального захисту
Субсидія — допомога держави тим грома-

Формула-1

дянам, у яких вартість житлово-комунальних
послуг перевищує 10%-15% сукупного доходу. У повідомленнях про надання субсидій
вказано обов’язковий платіж, тобто суму,
яку громадяни мають платити кожному комунальному пiдприємству в межах норм використання послуг (все, що понад норму, оплачується додатково).
Деякі споживачі поштою надiслали заяви та декларації для призначення субсидії, а
повiдомлення про надання субсидії не отримали i сплачували вартість послуг за квитанціями підприємств, а не обов’язковий платiж,
— внаслiдок чого виникла заборгованість.
Тому іще раз нагадуємо: передивіться по
квитанціях та наданих субсидіях, чи оплачено обов’язкові й додаткові суми, і скоригуйте

оплату, щоби не накопичувалися борги.
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шiсть мiсяцiв,
на придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого побутового палива — один
раз на календарний рік. За надісланими
поштою заявами про призначення житлової субсидії в серпнi, вереснi, жовтні 2010 р.
термiн дії закiнчився відповідно з 1 лютого, 1
березня та 1 квiтня 2011 р.
Щоб отримувати субсидію далі, треба звернутися до управлiння праці та соціального захисту населення Вишгородської
райдержадмiнiстрацiї та заповнити заяву про
призначення житлової субсидії i декларацію
про доходи та майновий стан. Автоматично
субсидія не призначається.

Залізничний трамвай і гідропарк

Віктор
Решетняк:
— Нарада вирішила багато нагальних питань. Із
27 квітня розпочинається реконструкція
вулиці Набережної,
тож об’їзд тимчасово здійснюватиметься вулицею Никифора Шолуденка.
Набережна Київського моря стане пішохідною та зоною відпочинку — своєрідним
гідропарком. Етап змагань «Формули-1 на
воді» об’єднано із Днем міста, до якого приурочено і відкриття пам’ятника покровителям Вишгорода – святим Борису і Глібу.
«Формула-1 на воді» — це не просто
міжнародні змагання. Два липневі дні ц.
р. для Вишгорода — можливість набути
європейських рис: причепурити вулиці,
оновити транспортну інфраструктуру,
створити більш комфортні умови для
проживання та дозвілля вишгородців.
Катерина ЗУРМА

Підготовка міста до «Формули-1» обговорювалася на нещодавній нараді під

Ярослав Москаленко:
– Мабуть, чи не найбільших змін у ході підготовки до «Формули-1»
зазнають дороги міста та району. Вулиця Набережна стане чотирисмуговою магістраллю із 14-метровою проїжджою частиною та півтораметровими тротуарами. На період реконструкції об’їзд здійснюватимуть
вулицею Н. Шолуденка до траси Київ — Овруч.
Але Набережна – не єдина вулиця, яку ми оновимо. Реконструюємо
і вулицю Н. Шолуденка – від заводу «Карат» до повороту на Нові Петрівці, а також дорогу від знака «Місто Вишгород» та від масиву «Водогін» до вул. Богатирської (Київ). Крім цього, зробимо освітлення трас
Вишгород — Хотянівка та в напрямку Лебедівки.
Інфраструктура — це не лише дороги, а й громадський транспорт.
Підготовка до «Формули-1» дає нам можливість і тут зробити значний прорив.
Залізницю подовжимо до зупинки «Комсомольська» — там збудуємо іще один перон. Є наміри замінити дизельний потяг на сучасний європейський залізничний трамвай нового зразка. Він
потребує менше затрат, ніж дизель, більш комфортний і зручний для пасажирів.
В Україні такий транспорт досі іще не використовувався. Тож облдержадміністрація працює
над тим, аби Вишгород і у цьому плані став першим.
головуванням першого заступника голови Київської облдержадміністрації Ярослава Москаленка. Голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько, голова райради
Олександр Носаль, міський голова Віктор
Решетняк розглянули попередній сценарій
заходів і роботу служб, що відповідають за
будівництво доріг та інфраструктури тощо
та, зокрема, відзначили ініціативність районних лісництв, Хотянівської школи міліції,
начальника районного управління ДІА Юрія
Яценка, командира окремого взводу дорож-

ньо-постової служби Сергія Кириєнка.
Серед завдань обласного, районного та
міського керівництва – ретельна організація усіх складових заходу. Треба подбати
про маршрути міської ходи, адже на чемпіонат очікують близько ста тисяч гостей.
Райвідділ внутрішніх справ (Леонід Паланичко) доповів про організацію стоянок для
автотранспорту поблизу місця змагань. У
планах влади створення велодоріжок, упорядкування зупинок транспорту, парків та
скверів.

Коротко про різне

У світі
Руйнівне торнадо пронеслося кількома штатами США.
Жертвами стало 30 осіб.
В Іспанії створили тренувальний табір для наречених. Жінки у ньому набирають
необхідну фізичну форму для весілля.
Белград: тисячі людей взяли участь в
антиурядовій демонстрації.
Акцію протесту організувала опозиційна
сербська прогресивна партія. Головна вимога мітингувальників – відставка чинного уряду
країни і проведення дострокових парламентських виборів.

В Україні

В Україні хочуть запровадити електронні паспорти. На картці буде паспорт і
цифровий підпис, який повністю зробить
легальною будь-яку інформацію, що надсилається в електронному вигляді, тому нічого
не потрібно буде завіряти в нотаріуса.Процес
запровадження електронних паспортів може
розпочатися вже через два роки.
Ухвалення антикорупційного законодавства спонукало можновладців оприлюднити свої статки. Зразковий документ подав
до податкової український Президент Віктор
Янукович. Згідно з декларацією, заробив він
минулого року 920 тисяч гривень, з них заробітної плати — трохи менше 400 тисяч. Цього
року у Віктора Януковича офіційно з’явилася
земельна ділянка площею майже 2 гектари
і будинок на 600 кв. метрів. Найбагатшим в
уряді виявився віце-прем’єр-міністр інфраструктури Борис Колесников. Він за рік збагатів на 164,5 млн. грн. А от “найменшими”
доходами за минулий рік відзначилися міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога,
який задекларував майже 70 тисяч гривень, і
міністр енергетики, палива та вугільної про-

мисловості Юрій Бойко, який заробив трохи
менше 200 тисяч гривень.
Чиновники заходилися змінювати
структуру цін на продукти харчування в Києві. Зробити це має ринок «Столичний», де
сільгоспвиробники зможуть продавати харчі
дорожче, а споживачі купувати дешевше. У
програші мають залишитися посередники.
Створювати такі ринки планують щонайменше у п’яти регіонах. Ціни на сільгосппродукцію на оптових ринках будуть на 30-35% нижчими від середньоринкових. Завдяки цьому
лише кияни зможуть зекономити понад 600
млн. гривень. Та хоча ринок і має соціальну
спрямованість, будується він на кошти інвесторів. Повернути інвестиції вони розраховують не раніше ніж через 7 років.
Ринок «Столичний» буде одним з
найбільших у Європі та займатиме площу у
160 га. Завдяки значній площі на ньому зможе працювати велика кількість виробників, де
конкуруватимуть ціна та якість. У подальшому
ринок розвиватиметься як логістичний комплекс, де виробники і покупці зможуть зберігати та перевантажувати свою продукцію.
Завершити будівництво плодово-овочевого
комплексу ринку «Столичний» площею 40 га
обіцяють уже влітку цього року. Протягом чотирьох років добудують м’ясний, рибний та
квітковий павільйони.
В Україні сьогодні нараховується
близько чотирьох тисяч об`єктів незавершеного житлового будівництва загальною площею близько 16 млн. кв. м.
Президент Віктор Янукович підписав
Закон України «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2011
рік». У зв’язку із зростанням світової ціни на
нафту для стабілізації ціни на нафтопродукти
передбачається зменшити тимчасово на три
місяці ставки акцизного податку на бензин —
на 50 євро за 1000 кг і на дизельне пальне —
на 30 євро за 1000 кг .

У Ялті (АР Крим) відбулася Економічна рада СНД. Ключовою темою була зона
вільної торгівлі. Сторони домовились перед
остаточним підписанням провести ще низку
міждержавних консультацій та двосторонніх
зустрічей. Додаткових обговорень потребує
тема стягнення експортного мита у взаємній торгівлі. Після її врегулювання документ
представлять для розгляду на засіданні ради
глав урядів країн Співдружності, яке відбудеться в травні у Мінську.
Міністерство надзвичайних ситуацій
спростить для підприємців дозвільну систему у сфері пожежного нагляду. Рішення про
закриття підприємства — порушника правил
пожежної безпеки, прийматиме суд, а не органи пожежного нагляду. Всі дозвільні процедури МНС проходитимуть через так зване
«єдине вікно» або «єдиний офіс». Буде встановлений чіткий термін, протягом якого підприємство отримуватиме відмову на той чи
інший дозвіл — обґрунтовану, із посиланням
на конкретні вимоги законодавства.
У Києві відбулась міжнародна конференція країн-донорів зі збору коштів на «чорнобильські проекти». Йшлося про 740 мільйонів євро, яких не вистачає на зведення нового
безпечного конфайнмента над четвертим
енергоблоком аварійної АЕС. Вдалося зібрати понад 550 мільйонів євро.
Глави військових відомств України
Михайло Єжель і Росії Анатолій Сердюков за
підсумками офіційного візиту в Україну 18-19
квітня російського міністра домовилися про
співробітництво в галузі реформування військової науки та освіти.
Російська сторона пропонує «на безоплатній основі» проводити підготовку українських курсантів у своїх військових навчальних
закладах. У свою чергу, міністр оборони України Михайло Єжель підтвердив зацікавленість
Міноборони України у взаємному обміні з РФ
курсантами військових вузів.

Наше місто

Вишгород

23 квітня

2011 року

Ти — патріот?

Прибирали гуртом
У рамках двомісячника
благоустрою і підготовки міста до «Формули-1 на воді» активну участь у відзначенні Дня
довкілля взяли мешканці будинків 3, 4, 6 на вул. В. Симоненка. Ініціатива — депутата
Вишгородської міської ради
Віталія Кутаф’єва.
Василь РЯБЕЦЬ
ФОТО надано автором

Він домовився із КПЖ і КГ про
інструменти та вантажний автомобіль для великогабаритного сміття і завчасно попередив
жителів. Цього дня мешканці та
працівники ЖЕКу (двірники цих
будинків) прибрали прибудинкову територію, під’їзди будинків
та підвали.
На
звернення
депутата
Кутаф’єва допомагали також

військовослужбовці
частини
№ 3027 внутрішніх військ МВС
України «Барс» (командир Олег
Гарчу), які постійно йдуть назустріч потребам міста. Їм щиро
дякували і комунальники, і жителі будинку. Пенсіонерам важко
піднімати вантажі, тож молоді
завзяті руки захистили дідусів і
бабусь.
Гуртом упорядкували прибудинкові території, побілили бордюри, дерева, забрали з-під ніг
каміння, засипали просідаючу
доріжку за будинком 4 на вул. В.
Симоненка, прочистили зливову
канаву попід ДНЗ «Сонечко», повиносили багаторічні шари сміття з підвалів.
Зробили чимало, а все ж не
повністю задоволені. Є серйозна
проблема. Мешканцям навколишніх будинків уже багато років
псує настрій неприваблива кар-

Облаштуй
РІДНЕ МІСТО!

тина «замороженого» будівництва.
Його обнесли високим парканом, і
воно обернулося на сміттєзвалище
та розсадник бур’янів. Ходити вночі
повз пустку небезпечно: ліхтарі не

світять, у дерев’яному переході під
ногами «грає» протрухла деревина.
Мабуть, уже час спитати з господаря за стан виділеної під будівництво території.

У суботу біля моря…

Благоустрій
Весняного суботнього ранку на набережній біля Київського водосховища бетонної чайки не було де ступнути. Всі – від
малого до великого – зібралися на суботник. Не тільки працівники підприємств
Вишгородщини, а й школярі вийшли працювати на благо міста.
Олена ПЛОТНІКОВА

І чого тільки тут не було: лопати, граблі,
відра й тачки. Та й техніку пригнали – трактори готувалися до трудового Дня довкілля разом із мешканцями Вишгородського району.
Присутнім роздали рукавиці й необхідний
інвентар. Всі швиденько розділились на групи і приступили до роботи. Хто прибирав біля
парапету, хто збирав сміття біля стели та на
вулиці Старосільській. Школярі згрібали гра-
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блями торішнє листя й суху траву. І практично
всі саджали молоденькі деревця.
Працювати на свіжому повітрі та весняному сонечку добре, та ще й з піснею, яка лунала на всю набережну.
Міська та районна влада також була на передовій. Міський голова Віктор Решетняк погосподарськи саджав дерева, а голова Вишгородської районної державної адміністрації
Олександр Приходько та голова районної
ради Олександр Носаль завзято викопували
ямки.
Хто не працює, той не їсть. Тож для учасників суботника по всій набережній встановили шатри, де кожен міг поласувати смачними
булочками і печивом, ще й попити чайку.
До активного озеленення набережної
приєднався й губернатор Київщини Анатолій
Присяжнюк. Він розповів, що не тільки у Виш-

городі суботник – по всій області прибирати
та озеленювати території вийшли близько 60
тисяч людей. Акція «Посади дерево» організована за рахунок фондів та меценатів.
Губернатор й сам, засукавши рукави,
взявся до роботи – посадив два клени. Та ще
й повчав інших, адже має сільськогосподарську освіту.
А потім влада та журналісти випустили в
один із ставків «Бегемотики» близько сотні
величезних коропів, карасів та линів. Сподіваємося, що через деякий час ставок стане
зарибненим.
У травні – суботник по висадженню квітів.
Тож уже цього літа реконструйована «Алея
Слави» зазеленіє молоденькими вербами,
кленами, кущами калини й бузку. А під тендітними деревцями різнокольоровими віночками розквітне безліч чудових квітів.

14 березня розпочався двомісячник із благоустрою, до якого може долучитися кожен свідомий
вишгородець. Якщо ви —
патріот свого міста, порядна і відповідальна людина,
то не розкидаєте навкруги
сміття. На жаль, воно накопичується і особливо помітне з настанням весни.
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 (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1).

Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Коротко про різне

У Вишгороді
20 квітня відбулася нарада щодо
співпраці влади району й міста з підприємцями. Обговорили майбутні інвестиційні проекти та вливання інвесторів.
Область виділила на реконструкцію вул.
Набережної 40 млн грн, вул. М. Грушевського – 1 млн 700 тис. грн.
21 квітня на засіданні круглого столу «Залучення місцевої громади до соціалізації вихованців інтернатних закладів»
проаналізували перші результати впровадження в районі програми соціальної
інтеграції молоді, позбавленої батьківського піклування, та обговорили шляхи
подальшої співпраці з національними та
міжнародними соціальними організаціями. Вишгородська РДА вже підписала
договір про співпрацю з Міжнародною
благодійною організацією «Партнерство
«Кожній дитині» та Міжнародною соціальною службою (Швейцарія).
Цього ж дня інваліди-ліквідатори
катастрофи на Чорнобильській АЕС отримали 100 продуктових наборів від міського голови Віктора Решетняка за підтримки
ТОВ «ЕКО» (В. Повниця), МКП «Віта» (О.
Семенов — депутат міської ради), підприємців В. Липовської, Н. Іванко, Л. Алієвої,
Ю. Рибакової, О. Попова та Юрія Линника
й Анатолія Шоки (депутатів міської ради) …
… і на засіданні міськвиконкому
розглянули 40 питань. Зокрема, затверджено розпорядження міського голови
від 15 квітня 2011 року № 48 про дозвіл
на проведення робіт з благоустрою вул.
Набережної з тимчасовим обмеженням
руху автотранспорту. Виконавець робіт
має встановити відповідні дорожні та інформаційно-вказівні знаки для учасників
дорожнього руху. ТОВ «Авто-Лайн» отримало дозвіл на облаштування тимчасової
автобусної станції на вул. Набережній
біля залізничної платформи «Вишгород».
Ухвалено рішення про новий склад
конкурсної комісії з відбору суб’єктів оці-

ночної діяльності у сфері оцінки земель
та комісії з питань передачі в комунальну власність об’єктів. Надано дозвіл на
розміщення та обслуговування інформаційних планшетів у м. Вишгороді кільком
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

фірмам.
Для створення комфортних і безпечних умов для відпочинку мешканців і гостей міста, безпеки пішоходів на території
паркової зони та обмеження руху транспорту під час проведення етапу чемпіонату світу з перегонів на швидкісних човнах (на термін до 02.08.2011 р.) вирішено:
на набережній встановити шлагбаум, відповідні дорожні знаки, зовнішнє освітлення, обладнати місце для охорони, нанести дорожню розмітку. Рух автівок по
набережній дозволятиметься відповідно
до затвердженого виконкомом переліку.
Міськвиконком також ухвалив нагородити Почесною грамотою Михайла Луку,
нагрудним знаком «За заслуги перед містом» — Петра Шаврея та Григорія Стаценка.

Шляхом реєстрації легалізовано Вишгородську міську громадську організацію
«Голос громади» (В. Парчук, С. Рудич,
Ю. Ткалич) та затверджено її статут.
На пропозицію члена виконкому Віктора Федосенка вирішено демонтувати
дерев’яний перехід
за адмінбудинком,
повернути кран із
«замороженого»
будівництва, що загрожує перехожим і
мешканцям навколишніх будинків, і
зробити освітлену
пішохідну доріжку з
перспективою майбутнього мистецького узвозу.
22 квітня у
приміщенні
Вишгородського
історичного
музею
Вишгородського
історико-культурного
заповідника
за адресою: вул.
М. Грушевського, 1,
тел.: (04596)5-62-19 відкрилась виставка
«Чорнобиль-86».
Завершується зведення пам’ятного
знака на честь ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Архітектурно-скульптурна композиція на перехресті вулиць
Набережної та Н. Шолуденка символізує
спалах полум’я – від сферичної півкулі
реактора до орбіт атомного ядра. У центрі мужній вогнеборець, що, не шкодуючи
життя, вступив у двобій із стихією.
Три
хвилясті
контурні
форми
пам’ятного знака, переплітаючись у верхній частині, символізують не тільки «язики» полум’я, а й три братні республіки,
три народи, які разом боролись з наслідками аварії: Україну, Білорусію і Росію.
Автор: архітектор-художник, член
творчих Національних спілок України Ва-

силь Климик. Підрядник: ТОВ «Будтехносервіс» (Сергій Костирко). Ініціатива:
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, громадська організація «Рада ветеранів ГУ МНС України в Київській області» (Анатолій Бондаренко, Петро Шаврей).
Спонсори: ГО «Рада ветеранів ГУ
МНС України в Київській області», «КаратЛіфтКомплект» (Сергій Горішний), МКП
«Експрес-сервіс» (Володимир Бондарук),
ТОВ «Безпека-сервіс» (Микола Остапов),
«Будмаркет» (Олена Жарая), Спілка підприємців Вишгородщини (Олександр Семенов).
Контактні телефони для спонсорів:
(04596) 54-203 (приймальня Вишгородського міського голови); (067) 242-85-68
(Петро Шаврей).

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 до 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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Муза

Веселі
і сумні дати
Квітень приніс нам світлу радість Великодня і
сумну дату — 25-ту річницю аварії на ЧАЕС.
Галина МОРОЗ

Ці дві дати на квітневому
рушникові озовуться радістю
і болем до людських сердець.
Одна з них — світла, сповнена віри, любові, надій на
Господню благодать і милосердя, порятунок людства від
будь-якого лиха.
Інша — сповнена журби
та горя. Відкриття пам’ятного
знака у нашому місті до сумної дати закарбує навіки біль
людський, шану і пам’ять
невинним жертвам чорнобильської катастрофи. Він
щоденно нагадуватиме нам
незагоєну рану на нашій матінці-землі. І дуже прикро,
що знову «ядерний змій» гуляє світом і від цього знову
страждає людство.

Жалобна весна
Ніхто не хотів,
Не бажав цього лиха,
Прийшло так зненацька —
Небажане — тихо.
Зловісно ввірвалось —
Й не стало весни.
Чому таке сталось?
З чиєї вини?..
Тепер вже запізно
Нам винних шукать,
Урок отой грізний
Онукам вивчать.
***

Великдень

Всі, радіючи, чекають
Це весняне свято,
Несуть на стіл писаночки
Й крашанок багато.
Ще й пасочки духм’яненькі
Із печі виймають,
Біля яєць великодніх
Гарно виставляють.
Бо Великдень всім дарує
Велику надію,
Що Господь нас берегтиме
І біду розвіє.
Кожного із нас почує,
В серці відізветься,
Допоможе, порятує
До всіх привернеться.
***

Я чую дзвін…
Олена ПЛОТНІКОВА

Я чую дзвін…
Він голосно лунає
З безодні літ
Крізь пам’ять вікову.
Лишивсь один –
Нікого вже немає,
І молодих…
А я іще живу.
Вже двадцять п’ять –
Смертельні роковини…
Чорнобиль,
Де твої сини?
Лише полин
Сивіє у долинах,
Голосить дзвін
Устами давнини.
Зніміли всі,
Ніхто не заговорить
Про тих людей,
Що нам життя дали.
Хвилина пам’яті…
І все? А їхнє горе?
У тих життях –
Дітей спокійні сни.
Чорнобиль – є!
Ніколи не забути
Трагедію у раї навесні.
Почуйте, люди,
Дай вам Бог почути
Про те, що дзвін
розказує мені…

Дата

2011 року

Вишгород

Розповідь переконала…

Відлуння Чорнобиля
Багато років минуло після аварії на Чорнобильській АЕС. Проте й досі упам’ятку
деякі епізоди з тих тривожних днів.
Микола МЯГКИЙ

Оцю історію мені розповів знайомий з Рівненської області. На ліквідації аварії працювали різні спеціалісти. Для специфічних робіт —
з контролю правопорядку, охорони об’єкта
добиралися працівники Міністерства внутрішніх справ та військовослужбовці Збройних сил, резервісти. Їх регулярно замінювали,
оскільки тривале перебування в радіаційній
зоні негативно впливало на здоров’я.
Олександр працював в одному з райвідділів внутрішніх справ. Якось їх зібрали і повідомили, що добровольців відряджають на
ліквідацію аварії на ЧАЕС. Охочих кинутися в
радіаційне пекло було мало. Насторожувало

незнання впливу радіації на стан здоров’я,
хоча служба в армії, деякі шкільні знання
ознайомлювали з цим фізичним явищем.
Проте так співпало, що жоден міліціонер
із їхнього відділення до атомної енергетики
не мав відношення і уявлення про наслідки.
Розмови про облисіння чоловіків, передчасне
старіння і втрата чоловічої сили не додавали
оптимізму. У кожного — сім’я, діти.
Керівництво райвідділом вирішило для
переконливої аргументації терміново знайти
того, хто служив на атомних об’єктах.
Невдовзі на зібрання міліціонерів прибув
27-річний чоловік. Його засипали запитаннями: коли служив, де, як вплинуло на здоров’я
перебування на атомному підводному човні.
Він детально про все розповів, а щодо випадання волосся — продемонстрував густу
шевелюру. Навіть запропонував декому помірятися силою рук. Та вигляд чоловіка засвід-

чував стан його здоров’я, а присутніх цікавили інші питання. Зокрема, чи одружений, чи є
діти, які стосунки з дружиною.
Замість відповіді той витягнув з кишені три
дитячих знімки. Усі схожі, як дві краплі води.
Уточнив, що два хлопчики — його сини, а третє фото — він у дитинстві.
Із дружиною мир і лад, навіть куму, буває,
провідує. Відповіді молодого чоловіка зняли
напругу з облич. Вони повірили земляку, і багато присутніх вирушили готуватися до відрядження…
Звичайно, не все було так оптимістично,
життя внесло свої корективи і багатьом перекреслило майбуття. Та саме ті сміливці, що
приборкували атомного монстра, зберегли
світле небо сьогодення і дитячий сміх.
Вічна пам’ять померлим і низький уклін
живим вогнеборцям чорнобильської трагедії!

Запорука безпеки на підприємстві
Саме завдяки відповідним службам
зменшується ризик травмування, особливо на виробництві. Детальніше про
принципи охорони праці в цілому розповіли нам експерти у цій справі – начальник відділення виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних
захворювань України (ВД ФССНВ) у Вишгородському районі Сергій Піскун та головний спеціаліст-експерт з умов праці
Управління праці та соціального захисту
населення (УПСЗН) Вишгородської райдержадміністрації Іван Кириченко.
Записала Олена ПЛОТНІКОВА

– Коли започаткували День охорони
праці?
– Цей день встановила Міжнародна організація праці (МОП) в 2003 році, щоб привернути увагу громадськості до проблем
людського життя на виробництві. Відповідно
до Указу Президента України від 18 серпня
2006 року №685/2006, 28 квітня ми відзначаємо День охорони праці. Він збігається із
Всесвітнім днем охорони праці, який цього
року пройде під девізом „Система управління
охороною праці; шлях до постійного вдосконалення”.
– Як діє система управління охороною
праці?
– Це сукупність методів та засобів, які
запобігають нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, у
будь-якій галузі. Усі заходи спрямовані на ви-
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конання вимог законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці.
– Що головне в діяльності управління?
– Роботодавці мають усвідомлювати, що
їх бізнес буде успішним лише за умови безпечних умов праці, а отже, і збереження життя
працівників. Для дієвого функціонування системи управління охороною праці необхідно
своєчасно зважати на нові фактори, які виникають в ході трудової діяльності.
– Чи існує статистика кількості постраждалих через нехтування правилами
охорони праці?
– У світі щодня більше сотні людей умирають через трагічні випадки на виробництві та
профзахворювання. За рік цей показник перевищує 2 мільйони чоловік.
– А які дані по Україні?
– За даними Держгірпромнагляду, у 2010
році в Україні загальна кількість нещасних випадків на виробництві, порівняно із 2009 роком, зменшилась більш ніж на 5%, або на 672
випадки (на підприємствах України у 2010
році травмувалися 11 698 осіб, у 2009 році –
12 370).
Тож звертаємося до усіх керівників з
проханням надати матеріальну допомогу
сім’ям потерпілих, інвалідам виробництва
та профзахворювань для розв’язання матеріальних, соціально-побутових та інших
проблем.
– Чому ж така невтішна статистика?
– Сучасні українські реалії невтішні: основні виробничі фонди зношені, інвестицій у їх
розвиток надходить мало, фінансових можливостей для поліпшення умов праці та під-
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вищення рівня безпеки вкрай недостатньо.
Тож рівень травмованих працівників на
підприємствах України залишається вищим,
ніж у розвинених країнах світу.
– Як можна змінити ситуацію на краще?
– Важливо регулярно навчати безпеки
праці усіх працівників, а особливо відповідальних за охорону праці. Це забезпечить
отримання додаткових знань та навичок з
питань охорони праці та безпечного ведення
робіт, набуття досвіду із запобігання аварійним ситуаціям.
– Які заходи приурочені до Дня охорони праці?
– Уже п’ятий рік в Україні Держгірпромнагляд, Федерація профспілок, Федерація
роботодавців України, ФССНВ НВ та професійних захворювань, центральні та місцеві органи влади в рамках Всесвітнього дня
охорони праці здійснюють комплекс заходів,
спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням. Це, зокрема, тиждень охорони
праці, який проходить і в нашому районі.
– Яка мета цих заходів?
– Головна мета – звернути увагу кожного
роботодавця і працюючого на профілактику
виробничого травматизму і професійних захворювань, посилити відповідальність керівників, спеціалістів за порушення, що спричиняють ризик для життя і здоров’я людей.
Закликаємо всіх активно провести День
охорони праці та пам’ятати, що головне –
здоров’я людини!

Про пожежну безпеку у храмах

На Великодні літургії у храмах збирається чимало людей. Тож рішенням засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Вишгородського району доручено головам міської, селищної та сільських
рад вжити додаткових заходів щодо забезпечення відповідного протипожежного захисту в культових закладах.
Володимир ВЕРЕМЕЄВ,
начальник відділу наглядово-профілактичної
діяльності Вишгородського РУ ГУ МНС,
майор служби цивільного захисту

Служба державного пожежного нагляду
(ДПН) Вишгородського РУ ГУ МНС України в
Київській області здійснила планову перевірку і виявила, що об’єкти експлуатуються незадовільно.
Збудовані без проектно-кошторисної документації чи із проектами, які не пройшли

експертизу на відповідність нормативним
актам з питань пожежної безпеки, храми у
Новосілках, Катюжанці, Ясногородці, Синяку.
Не надано відповідних документів для експертизи реконструйованих приміщень храму
у с. Демидові.
Вишгородські храми — св. Володимира
(недільна школа та церковна зала) та свв.
Бориса і Гліба — не обладнані системами
автоматичної пожежної сигналізації, їх не
прийняла в експлуатацію державна комісія.
Зводяться без проектів чи за неузгодженими
з ДПН проектами церкви у Старих Петрівцях і
Демидові, Осещині, Богданах, недільна школа у Хотянівці.
Не оброблені вогнезахисним розчином
дерев’яні конструкції горища у храмах Лютежа, Любимівки, Нових Петрівець (у 2-х), Жукина, Воропаєва, Новосілок, Димера (у 2-х), Литвинівки, Нижньої і Вищої Дубечні, Козаровичів,
Синяка, Гаврилівки, Лебедівки, Боденьок.
У всіх культових закладах ВишгородськоБезхмарний і безвітряний вечір віщує гожий день.
Низький туман після заходу
сонця — до нестійкої погоди.
Квітень з водою — травень з травою.
Птахи мостять гнізда на сонячному
боці — літо буде холодне.
Рум’яний вечір і сірий ранок — на хорошу погоду.
Сухий березень, теплий квітень, дощовий май — на врожай.
Якщо квітневий дощ починається
крупними краплинами, то він ненадовго.

Прикмети квітня
Посилення вітру вночі віщує близьку
негоду.
Небо на ніч укривається хмарами, вітер посилюється — приморозків не буде.
У квітні грім гримить — зашкодить
житу і ячменю.
Якщо береза раніше за вільху викине
листя — літо буде сухе, якщо вільха розвинеться першою — холодне й дощове.
Розвинувся дуб — час сіяти горох.

го району не виміряно опір ізоляції силової та
освітлювальної електромережі, а у Святопокровському храмі (с. Нові Петрівці) електромережа не відремонтована й немає автоматичної пожежної сигналізації. У церкві Різдва
Пресвятої Богородиці (с. Лютіж) в олтарі й
на кліросі з порушеннями пожежної безпеки
прокладено електромережу та встановлено
електророзетки й електровимикачі. Така ж
ситуація у храмі св. Миколая (Демидів) та хотянівській церкві. У храмі свв. Косьми і Даміана (Димер), крім цього, не відремонтовано
пічне опалення та перед пічними дверцятами
немає металевого листа потрібного розміру.
Менший 0,7х0,5 м запобіжний лист перед піччю любимівської церкви.
Відповідальним особам культових закладів
необхідно пройти спеціальну підготовку у навчальних закладах МНС та обладнати храми і
недільні школи первинними засобами пожежогасіння. Щоби Світле Христове Воскресіння
не затьмарили непередбачувані ситуації.
буде.

Вранці проти сонця туман — дощу не

Ластівки лаштують гнізда — настало
стійке тепло.
Якщо зозуля закує на голе дерево —
на неврожай.
У квітні літає багато хрущів — влітку
буде посуха.
Де у квітні річка — там у липні болото.
21 квітня — зустріч сонця з місяцем.
Якщо цього дня добра погода, буде погоже
літо, якщо кепська — бути літу холодним і
дощовим.

Телепрограма

ВІВТОРОК 26 КВІТНЯ 2011 РОКУ

ПОНЕДІЛОК 25 КВІТНЯ 2011 РОКУ

Вишгород
06.00 ТРК «Ера»
09.00 Підсумки тижня
09.40 Друга смуга
10.00 Шеф-кухар країни
11.00, 16.10, 18.05, 03.00
Розважальна програма
«Магія цирку»
12.30 Право на захист
12.50 Армія
13.15 Ян Табачник.
Шоу-грандів «Честь маю
запросити...»
17.40 Друга смуга
17.45 Вікно в Америку
19.35 Наша пісня
20.15, 23.00 Д/ф
«Великдень»
20.40 Сільрада
21.00 Підсумки дня
21.15 В гостях у Д. Гордона
22.15 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено
23.25 ТРК “ЕРА”
01.00 Панахида під
проводом святійшого
Патріарха Кирила
04.30 Х/ф “Людина у
футлярі”

06.25 Х/ф “Повстання”

05.05 Х/ф “Контакт”

09.40 “Смакуємо”

07.35 Факти тижня з

10.10 М/ф “Астробой”

Оксаною Соколовою

Христос”

нібелунгів”

05.40,0.10, 02.20 Твій хіт
06.00 Журфікс
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00 24 години. Бізнес
07.20 Створи себе
07.25 «Життя зі знаком +»
07.50 Шаман. Лікар душі
09.00, 21.00 Хіт-парад дикої
природи
11.20, 20.00 Третя планета
11.45 Живе багатство
України
12.15 Погляд у майбутнє
16.30 Х/ф «Робінзон Крузо»
17.50 Право на життя
19.00 На перехрестях
планети Земля
20.40 «Життя»
22.00 Бойовий план
23.00 Боспорське царство
00.00 Таємниці долі
02.50 Екстремікс
03.05, 05.10 Диваки
03.35 Правда окопів
05.40 Сильні світу сього

04.35 Х/ф «Її серце»
06.05 Х/ф «Міський романс»
07.45 Х/ф
09.10 Х/ф «Своя - чужа
сестра»
11.00 Концерт Надії
Кадишевої
14.00 Х/ф «Залізничний
романс»
16.00 «Жди мене»
17.50 Концерт Олени
Ваєнги
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Я тебе ніколи не
забуду»
22.35 Т/с «Світлофор»
23.35 «2 кінські сили»
00.00 Д/ф «Родове
прокляття Надії Кадишевої»
00.55 «Подробиці»
01.25 Х/ф «Швидкий вогонь»
03.05 Д/с «Битви до Різдва
Христового»
03.50 Д/с «Походи в дикий
світ»

06.00 ТРК “Ера”
09.00 Підсумки дня
09.15 Панахида під
проводом святійшого
Патріарха Кирила
10.00 “Віра. Надія. Любов”
Спецвипуск
11.00 Офіційні заходи до
25-ї річниці чорнобильської
трагедії
12.00 Діловий світ
12.15 До 25-ї річниці
чорнобильської трагедії.
Жінки Чорнобиля
12.55 Д/ф “Чорнобиль.
Людський фактор”
13.20 Х/ф “Розпад”
15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
15.15 Діловий світ
15.30 Euronews
15.45, 21.30 Шустер-Live.
Спецвипуск. Телемарафон
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК «ЕРА»
05.55, 06.55,8.45, 23.30
«Життя»
06.10,5.10 М/ф
06.30 Переможний голос
віруючого
07.05 Створи себе
07.10 “Життя зі знаком +”
07.40,7.00, 21.55
Чорнобиль: Два кольори
часу
09.00, 20.50 Хіт-парад дикої
природи
10.10,6.10, 02.30 Твій хіт
11.10 Бойовий план
12.15 Погляд у майбутнє
18.30, 20.30, 23.15, 03.00
«24 години»
18.40, 23.25 24 години.
Бізнес
18.55 Увага - їжа!
19.30 Третя планета
20.15 Втрачена Батьківщина
23.40, 05.45 Сильні світу
сього
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.20 Диваки
03.35 Правда окопів
04.25 Козацтво
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06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «У центрі уваги»
07.30, 08.40, 10.05 “Музична
програма”
08.00 “СТН-спорт-тижневик”
09.30 “Столиця”
10.15 “Файна садиба”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40, 16.55, 05.00
“Мультляндія”
13.20 “Кощій Безсмертний”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Е.Віторган
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Дівчина з
характером”
19.00 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
21.00, 23.00 “Столичні
телевізійні новини”
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Й.Кобзон
22.25 “Дзеркало історії”
23.30 “Кощій Безсмертний”
00.30 Х/ф “Дівчина з
характером”

05.20 «Документальний
детектив. Медова пастка»
05.45 Т/с «Кулагін та
Партнери»
06.15 Т/с «Комісар Рекс»
07.55 «Танці з зірками»
10.05 «Танці з зірками.
Підсумки голосування”
10.50 Х/ф “Дружина за
контрактом”
12.55 “Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Неймовірна правда
про зірок”
19.00 “Національне талантшоу “Танцюють всі!-3”
21.45 Х/ф “Сеньйор
Робінзон”

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10 Бенефіс Геннадія
Хазанова
08.20 Х/ф «Помста
пухнастих»
10.10, 02.10 Х/ф “Біс”
12.10 Т/с “Катине щастя”
16.00 Х/ф “Фокусник”
18.00 Т/с “Єфросинія.
Продовження”
19.00 Події
19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
20.15 Х/ф “Фокусник - 2”
22.15 Х/ф “Ангели Чарлі - 2:
Тільки вперед”
00.20 Х/ф “Діамантовий
поліцейський”
03.40 Події
04.00 Х/ф “Діти шпигунів 3: Гра закінчена”
05.20 Срібний апельсин

3.55 НТВ уранці

06.00 Т/с «Інспектор

0.30 Т/с «Автономка»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 Телеканал «Добрий
ранок»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.20, 01.20 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55 “Смак життя”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.45 «Слід»
18.50, 04.05 «Давай
одружимося!»
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
21.30 Т/с “Балада про
бомбера”
22.40 “Ядерне цунамі”
23.45 Нічні новини
00.00 “Проти ночі”

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, 23.20 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 “Сімейні драми”
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 “Анатомія слави”
13.35 Т/с “Виклик - 4”
14.30 “Шість кадрів”
15.05 “Розкішне життя”
15.55 “Суперняня”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.10 «Міняю жінку - 3»
21.30, 22.10 Т/с «Інтерни»
22.35 “Про любов”
23.45 Х/ф “Ділова жінка”
01.45 Х/ф “Повстання світу”
04.35 Т/с “Принцеса цирку”
05.20 Т/с “Виклик - 4”

05.10 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.20, 00.50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.30 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.15 Т/с “Помста”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с “Десантура”
22.40 Факти. Підсумок дня
22.55 Х/ф “Скажений Макс”
01.55 Покер після опівночі
02.45 Факти
03.15 Х/ф “Чорний дощ”

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, 11.40, 05.00
«Мультляндія»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.05, 14.50, 15.55, 19.20,
23.25 «Міська варта»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
13.20 «Громадська
приймальня»
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Й.Кобзон
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Мічурін”
20.00, 21.25 “Звичайний
Чорнобиль”
22.25 “Жінки Чорнобиля”
23.30 “Громадська
приймальня”
00.30 Х/ф “Мічурін”
02.00 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
03.00 “Музична програма”

05.20 “Документальний
детектив. Сентиментальний
кілер”
06.15 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.40 Т/с “Комісар Рекс”
09.25 Х/ф “Аврора”
12.00 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва екстрасенсів”
14.00 “Моя правда. Юрій
Бєлов: божевілля”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.55 “Правила життя.
Битва дієт”
22.00 “Вікна-Новини”
22.20 “Очна ставка. Хто
тато?”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”

04.45 Руйнівники міфів
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с «Нові пригоди
Скубі Ду»
06.50 Kids ‘Time
06.55, 07.05, 07.40 «Підйом»
07.00 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»
11.40 Т/с «Курсанти»
14.00 Т/с «Татусеві дочки»
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.55 Teen Time
16.00 Т/с «Друзі»
16.55 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Знову разом
20.40 Т/с “Ластівчине гніздо”
21.45 Хочеш? Співай!
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
00.55 Спортрепортер

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”

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”
14.50 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 “Я тебе ніколи не
забуду”
22.35 Т/с “Світлофор”
23.35 Д/ф «Моя країна»
00.00 Д/ф «Брама часу»
00.45 «Подробиці»
01.15 Х/ф “Зроби або
помри”
02.45 Телевізійна Служба
розшуку дітей

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00, 22.15 Т/с
“Слід”
09.00 Х/ф “Фокусник - 2”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Х/ф “Квиток в гарем”
13.00 “Нехай говорять.
Сповідь Маші Распутіної”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
23.50 Х/ф “Травма”
00.50 Х/ф “Ангели Чарлі - 2:
Тільки вперед”
02.30 Щиросердне зізнання
03.00 Т/с “Мовчазний
свідок”
03.30 Події
04.00 Критична точка
04.40 “Нехай говорять”

3.55 НТВ уранці
7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.35, 17.35, 2.20
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Головна дорога
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Справи сімейні
19.20 Т/с «Мент у законі-2»
20.20 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.35 Д/ф «Мафія не
назавжди»
0.30 Т/с «Автономка»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 Телеканал “Добрий
ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.10 “Модний
вирок”
13.20, 01.40 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Балада
про бомбера”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 Х/ф “У суботу”

05.35 Х/ф “Мерседес” тікає
від погоні”
06.50 Х/ф “Мафія
безсмертна”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.25 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.35 Т/с “Ланцюг”
15.30 Х/ф “Людина в
прохідному дворі”
16.45 Х/ф “Чорний м’яч”
18.30 “Речовий доказ” У
ліжку з матусею
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Ланцюг»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Суто англійські
вбивства”

06.30 «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”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 «Теорія зради»
15.45 «Твою маму!»
16.15 «Дім-2»
17.10 Т/с «Універ»
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 Т/с “Школа”
22.30 «Дім-2»
23.30 «Дім-2» Спецвипуск

11.45 “Велике перевтілення” 08.20 Х/ф “Оперативна
12.25 “Шість кадрів”

розробка”

12.50 Х/ф “Хлопчик /

10.20 Х/ф “Оперативна

дівчинка”

разробка-2: Комбінат”

14.30 Х/ф “Джек-

12.25 Х/ф “Бетмен.

стрибунець”

Початок”

16.25 Х/ф “Ділова жінка”

15.15 Х/ф “Бетмен. Темний

18.30 «Суперняня»

лицар”

19.30 «ТСН»

18.45 Факти. Вечір

20.00 «Зірка+зірка-2»

19.15, 00.55 Надзвичайні

22.05 Т/с «Інтерни»

новини з Костянтином

22.30 “Велика різниця по-

Стогнієм

українському”

20.15 Т/с “Помста”

23.55 Х/ф “Імперія”

22.30 Х/ф “Чорний дощ”

04.10 Х/ф “День, коли помер 01.55 Х/ф “Перстень

7.40 Бенкет на весь світ
8.35, 14.35, 15.30, 17.35,
2.20 Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Живуть же люди!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Мент у законі- 2»
20.20 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.35 Чесний понеділок

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

05.35 М/с «Принц Єгипту»
07.05 Х/ф «Справжній
Гарфілд»
08.30 Зроби мені смішно
09.25 Хто проти блондинок?
10.40 Мрії збуваються
11.40 Інтуїція
12.50 Співай, якщо можеш
14.20 Зроби мені смішно
15.15 Хто проти блондинок?
16.25 Мрії збуваються
17.30 Інтуїція
18.45 Співай, якщо можеш
22.45 Новий погляд
23.45 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»
02.00 Зона ночі. Культура
02.05 Де ти, Україно?
02.55 Зона ночі
03.00 Пристрасті навколо
символіки
03.20 Справа про
возз’єднання
03.50 Зона ночі
03.55 Третя правда
04.40 Зона ночі

06.01, 23.00 «Час-Тайм»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 23.30, 03.24, 04.15
«Бізнес-час»
09.25, 00.30 «Автопілотновини»
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»
15.20, 16.20 «Час інтерв’ю»
17.25, 04.40 «Територія
закону»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.00, 00.00, 04.00, 05.00
«Час новин» (російською
мовою)
19.25, 02.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 03.00 «Час»
21.30, 01.00 «Українські
пристрасті»
23.55, 04.25 «Огляд преси»

07.00 «Мультик з Лунтіком»
07.35 «Байдиківка»
08.05 «Телепузики»
07.00 Х/ф «Третій дубль»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
10.00 «Правда життя»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
Скажені перегони
10.05 “Єралаш”
10.40 Х/ф «Воїн»
10.15 “Модний вирок”
13.25 Х/ф «Вигідний
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
контракт»
13.00 “Давай одружимося”
19.00 «Свідок»
13.55 Т/с “Інститут
19.20 Т/с «Ланцюг»
шляхетних панянок”
14.50 «Теорія зради»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
15.45 «Твою маму!»
22.00 Т/с “NCIS: полювання 16.15 «Дім-2»
на вбивцю”
17.10 Т/с «Універ»
23.00 Т/с “Закон і порядок” 18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
00.00 Х/ф “Потоп”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
01.50 Т/с “Інспектор Деррік” няня”
20.00 Т/с “Універ”
02.50 «Свідок»
21.00 Т/с “Реальні пацани”
03.15 «Правда життя»
22.00 Т/с “Школа”
04.15 «Агенти впливу»
22.30 «Дім-2»
05.15 «Легенди бандитської 23.30 «Дім-2» Спецвипуск
00.00 “На добраніч,
Одеси»
мужики!”
Деррік»
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Вишгород

09.00 Підсумки дня
09.20 На зв’язку з урядом
10.00 “Легко бути жінкою”
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новини
12.20 Кордон держави
12.40 Темний силует
13.00 Крок до зірок.
Євробачення
13.55 Х/ф “Подвиг
розвідника”
15.00 Новини
15.35 Контрольна робота
16.00 Нащадки
16.20 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 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 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.05 «Служба розшуку
дітей»
06.10 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.00 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 “Сімейні драми”
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 “Про любов”
13.45 Т/с “Виклик - 4”
14.40 “Сусідські війни”
15.35 Х/ф “Вій”
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 “Вій”
00.50 Т/с “Принцеса цирку”
05.20 Т/с “Виклик - 4”

05.10 Служба розшуку дітей
05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.15, 00.50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.30 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Десантура”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с “Десантура”
22.35 Факти. Підсумок дня
22.50 Х/ф “Скажений Макс2: Воїн дороги”
01.55 Покер після опівночі
02.45 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
“Музична програма”
09.30, 19.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05, 15.10 “Звичайний
Чорнобиль”
12.00, 05.00 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50, 19.20, 23.25 “Міська
варта”
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Острів
Безіменний”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Й.Кобзон
22.25 “Дзеркало історії”
23.30 “Громадська
приймальня”
00.30 Х/ф “Острів
Безіменний”

06.05 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.40 Т/с “Комісар Рекс”
07.35 Х/ф “Сеньйор
Робінзон”
09.50 Х/ф “Блеф”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Очна ставка. Хто
тато?”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.00 “Зіркове життя.
Найскандальніші зіркові
розлучення”
20.10 “Російські сенсації.
Круті дітки”
21.05 “Російські сенсації.
Зірки проти чорної магії”
22.00 “Вікна-Новини”
22.20 “Очна ставка. Якщо
тато б’є, і мама теж б’є”
23.20 Т/с “Доктор Хаус”

04.45 Руйнівники міфів
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с “Нові пригоди
Скубі Ду”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Три бажання”
11.40 Т/с “Курсанти”
14.00 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.55 Teen Time
16.00 Т/с «Друзі»
16.55 Т/с “Бальзаківський
вік або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.40 Т/с “Ластівчине
гніздо”
21.45 Зроби мені смішно
22.40 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Бальзаківський
вік або Всі чоловіки сво...”

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 “Спільний
проект 5 Каналу та
інформаційного агентства
УНІАН “Прес-конференції 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»

06.00,8.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.15 М/ф
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!
08.30,9.30 Третя планета
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.10,5.55, 02.30 Твій хіт
11.10 Партизани. Невідоме
12.15 Погляд у майбутнє
16.45, 03.10, 05.15 Диваки
17.30 Це корисно знати
20.15, 23.40, 05.45 Сильні
світу сього
22.10 Бойовий план
00.00 Таємниці долі
03.35 Козацтво

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”
10.05 Т/с “Розвідники”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.50 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 “Я тебе ніколи не
забуду”
22.35 Т/с “Світлофор”
23.35 Д/ф «Мессінг. Ванга.
Кейсі. Секрет яснобачення»
00.20 Подробиці
00.50 Х/ф “Місія порятунку”
02.20 Телевізійна Служба
розшуку дітей

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
«Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00 Т/с “Слід”
09.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Х/ф “Квиток в гарем”
13.00 “Нехай говорять. Все
про мою матір”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
21.30 Футбол. Ліга
чемпіонів. 1 / 2 фіналу.
“Реал” (Іспанія) “Барселона” (Іспанія)
23.50 “Ніч Ліги чемпіонів”
00.50 Х/ф “Поліція Майамі:
Відділ моралі”
03.00 Щиросердне зізнання
03.30 Події
03.50 Критична точка
04.30 “Нехай говорять”

3.55 НТВ уранці
7.40 Квартирне питання
8.35, 14.35, 17.35, 22.10,
2.15 Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Увага. Розшук!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
«Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Мент у законі- 2»
20.20 Т/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.35 Т/с «Подружжя»
23.30 Д/ф «Таємнича Росія.
Ельбрус. Гора богів?»
0.25 Т/с «Автономка»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 Телеканал “Добрий
ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.20, 01.20 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Балада
про бомбера”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.45 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 Середовище
проживання. “Чим пахне
масло?”
23.45 Нічні новини

05.50 Х/ф “Чорний м’яч”
07.15, 15.40 Х/ф “Людина в
прохідному дворі”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Ланцюг”
16.55 Х/ф “Шакали”
18.30 “Правда життя”
Фанати. Зворотний бік
футболу
19.00 “Свідок”
19.20 Т/с “Ланцюг”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 «Покер Дуель»
01.25 «Свідок»
01.50 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”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 «Теорія зради»
15.45 «Твою маму!»
16.15 «Дім-2»
17.10 Т/с «Універ»
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 Т/с “Школа”
22.30 «Дім-2»
23.30 «Дім-2» Спецвипуск

10.00 Друга смуга
10.10 “Легко бути жінкою”
11.10 Здоров’я
12.00 Новини
12.20 Аудієнція. Країни від
«А» до «Я»
13.00 Обережно: діти!
13.20 Театральні сезони.
Вистава “Парнас дибом”
театру “Сузір’я”
15.00 Новини
15.30 Д/ф “Податковий
університет”
15.55 Концертна програма
“Сузір’я Податкового
університету”
16.30 “Легко бути жінкою”
17.15 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.40 Чоловічий клуб
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.45 After Live
22.05 Глибинне буріння
22.55 Трійка, Кено,
Максима

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, 23.05, 01.05 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 “Сімейні драми”
10.55 “Не бреши мені”
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.50 “Про любов”
13.45 Т/с “Виклик - 4”
14.40 “Особиста справа.
Без вини винуваті”
15.35 Х/ф “Карнавальна ніч”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.00 Х/ф “Кавказька
полонянка”
21.35, 22.15, 22.40 Т/с
“Інтерни”
23.30 Х/ф “Вогняний шторм”
01.20 Т/с “Принцеса цирку”
05.05 Т/с “Виклик - 4”

05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.15, 01.05
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.30 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Десантура”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
20.05 Х/ф “Другий у
команді”
22.00 Футбол. Ліга Європи.
Півфінал
00.05 3-й тайм
02.00 Покер після опівночі
02.50 Огляд матчів Ліги

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, 05.00 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50, 19.20, 23.25 “Міська
варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Й.Кобзон
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Морська варта”
20.00 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Брильська
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Й.Кобзон
22.25 “Дзеркало історії”
23.30 “Громадська
приймальня”
00.30 Х/ф “Морська варта”

06.00 “Бізнес+”

заміж”

04.45 Руйнівники міфів
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с “Нові пригоди
Скубі Ду”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Любителі собак”
11.25 Т/с “Курсанти”
14.30 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”
23.45 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей

06.01, 23.00 «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”
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 Суспільнополітичне ток-шоу
“РесПубліка з Анною
Безулик”
23.55, 04.25 “Огляд преси”

06.00,8.45, 23.40 «Життя»
06.10 М/ф
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.30,
02.55 “24 години”
07.10,8.40, 23.35 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 Хіт-парад дикої
природи
10.10,5.55, 02.25 Твій хіт
11.10 Бойовий план
12.15 Погляд у майбутнє
16.45, 03.10, 05.20 Диваки
17.30 Це корисно знати
20.15, 05.45 Сильні світу
сього
20.50 Хіт-парад дикої
природи
21.50 Бойовий план
23.00 Світські хроніки
00.00 Таємниці долі
03.40 Козацтво
04.30 Українська революція

04.45 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”
14.50 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 “Я тебе ніколи не
забуду”
22.35 Т/с “Світлофор”
23.35 Д/ф “Кейт і Уільям.
Королівське весілля”
00.30 Подробиці
01.00 Х/ф “Місія порятунку
2: Точка удару”

06.00 Срібний апельсин
07.10 Події
07.30, 18.00 Т/с
«Єфросинія. Продовження”
08.30, 15.15, 22.15 Т/с
“Слід”
10.10, 20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.10, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.10 Х/ф “Квиток в гарем”
13.10 “Нехай говорять. У
ліжку з Примадонною”
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
23.50 Х/ф “Травма”
00.50 Х/ф “Меркурій у
небезпеці”
02.45 Т/с “Мовчазний
свідок”
03.30 Події
03.50 Критична точка
04.30 “Нехай говорять”

3.55 НТВ уранці
7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.35, 17.35, 2.05
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Перша передача
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.45 Справи сімейні
19.35 Т/с «Мент у законі-2»
20.35 Г/с «Прощавай,
«Макаров»!»
22.30 Т/с «Подружжя»
23.25 Школа лихослів’я
0.15 Т/с «Автономка»

05.00, 09.00, 04.00 Новини
05.05 Телеканал “Добрий
ранок”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15, 02.15 “Модний
вирок”
13.20, 01.30 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Балада
про бомбера”
16.55 “Федеральний суддя”
18.15, 00.55 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.40 «Людина і закон»
23.45 Нічні новини
00.00 «Судіть самі»

07.15, 15.35 Х/ф “Людина в
прохідному дворі”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.40 Т/с “Ланцюг”
16.45 Х/ф “Той, хто
ніжніший”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Партійний
бордель
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Ланцюг»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 «Покер. Дуель»
01.25 «Свідок»
01.55 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 в домі
господар”
10.05 “Єралаш”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 «Теорія зради»
15.45 «Твою маму!»
16.15 «Дім-2»
17.10 Т/с «Універ»
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 Т/с “Реальні пацани”
22.00 Т/с “Школа”
22.30 «Дім-2»
23.30 «Дім-2» Спецвипуск

06.05 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.30 Т/с “Комісар Рекс”
08.15 Х/ф “Розлучення і
дівоче прізвище”
12.55 “Битва екстрасенсів”
13.55 “Очна ставка. Якщо
тато б’є, і мама теж б’є”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Моя правда. Ірина
Апексимова. Cльози
залізної леді”
20.10 “Холостяк”
22.00 “Вікна-Новини”
22.35 “Холостяк”
22.55 “Холостяк. Як вийти
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23 квітня

09.00 Підсумки дня
09.25 Про головне
10.00, 12.15 William Kate
wedding (Королівське
весілля Принца Вільяма та
Кейт Міддлтон)
12.00 Новини
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.30 William Kate wedding
(Весілля Принца Вільяма та
Кейт Міддлтон)
16.15 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
16.35 Магістраль
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Таврія” (Сімферополь)“Волинь” (Луцьк)
17.45 Новини (із
сурдоперекладом)
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

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 Х/ф “Карнавальна ніч”
13.20 Т/с “Виклик - 4”
14.15 «Гроші»
15.10 Д/ф «Чорнобиль.
Загублений світ”
17.15 “Шість кадрів”
17.55 “Сімейні драми”
18.45 “Не бреши мені”
20.15 “Концерт Стаса
Михайлова у Кремлі. Між
небом і землею”
22.15 Х/ф “Неймовірні
пригоди Адель”
00.10 Х/ф “Піраньї”
01.40 Х/ф “Вогняний
шторм”
03.00 Т/с “Принцеса цирку”
05.55 Т/с “Виклик - 4”

05.10 Служба розшуку дітей
05.20 Факти
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.25 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
12.30 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.05 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.20 Х/ф “Людина
президента”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу вбивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф “Зоряні війни-1:
Прихована загроза”
22.10 Х/ф “Пряма та
очевидна загроза”
01.40 Покер після опівночі
02.30 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25, 10.05, 03.00 “Музична
програма”
08.40 “Музична програма”
09.30 “Столиця”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40, 05.00 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
“Міська варта”
15.10 “В гостях у Д.Гордона”
Й.Кобзон
16.10 “У центрі уваги”
17.15 Х/ф “Кубанці”
19.30 “Столиця. Підсумки
тижня”
21.25 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Брильська
22.25 “Дзеркало історії”
23.30 “Громадська
приймальня”

06.00 “Бізнес+”

06.00,8.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.10 М/ф
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
02.55 «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!
08.30,9.30 Третя планета
09.00, 21.10 Хіт-парад дикої
природи
10.10,5.55, 02.25 Твій хіт
11.10 Бойовий план
12.15 Погляд у майбутнє
16.45, 03.05, 05.10 Диваки
17.30 Це корисно знати
20.15, 23.40, 05.30 Сильні
світу сього
22.15 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.35 Українська революція

04.55 Х/ф “Розбірливий
наречений”
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 Х/ф “Чорна сукня”
12.15 Пряма трансляція
весілля британського
принца Уільяма
14.35 Т/с “Медовий місяць”
18.10 Т/с “Медовий місяць”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.40 “Вечірній квартал”
22.30 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
01.00 Х/ф “Вогняна стіна”
02.45 Подробиці
03.25 Д/с “Битви до Різдва
Христового”
04.10 Д/с “Походи в дикий
світ”

06.00 Срібний апельсин
06.50 Події
07.10, 18.00 Т/с
“Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00 Т/с “Слід”
09.00 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Х/ф “Квиток в гарем”
13.00 “Нехай говорять.
Філечка проти Колечка”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
19.00 Події
20.15 Т/с “Прощавай, “
Макаров “!”
00.15 Х/ф “Снігуронька для
дорослого сина”
02.10 Х/ф “Остання поїздка”
03.30 Події
03.50 Критична точка
04.30 “Нехай говорять”
05.15 Срібний апельсин

3.55 НТВ уранці

06.00 ТРК “Ера”
08.00 Шустер-Live
12.30 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
13.00 Глибинне буріння
13.30 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
15.25 Королева України
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Металург”(Донецьк)”Арсенал”(Київ)
16.45 Зелений коридор
18.00 Феєрія мандрів.
Севастополь
18.25 Майстер-клас
18.50 Золотий гусак
19.20 William Kate wedding
(Весілля Принца Вільяма та
Кейт Міддлтон)
21.00 Підсумки дня
21.45 William Kate wedding
(Весілля Принца Вільяма та
Кейт Міддлтон)
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК “ЕРА”

06.35 М/ф «Смурфи «
07.20 “Справжні лікарі”
08.10 “Світське життя”
09.05 “Хто там?”
10.00 “Велике
перевтілення”
10.40 “Анатомія слави”
11.35 “Шість кадрів”
12.20 “Мій зможе”
13.45 Х/ф “Кавказька
полонянка”
15.15 “Пекельна кухня”
16.40 Х/ф “Неймовірні
пригоди Адель”
18.35 «Гроші»
19.30 «ТСН»
20.00 Х/ф “Я буду жити”
23.40 “Зірка+зірка-2”
01.55 Х/ф “Піраньї”
03.15 Х/ф “Чоловік собаки
Баскервіллів”
04.25 Т/с “Принцеса цирку”
05.40 “Справжні лікарі”

04.45 Факти
05.15 Х/ф “На канатах”
07.00 Real Comedy
07.30 Козирне життя
08.05 Х/ф “Людина
президента”
10.05 Велика різниця
11.05 Люди, коні, кролики
і... домашні ролики
11.30 Квартирне питання
12.25 Х/ф “Зоряні війни-1:
Прихована загроза”
15.40 Під прицілом
16.40 Провокатор
17.40 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
20.20 Х/ф “Зоряні війни-2:
Атака клонів”
23.40 Т/с “Рюрики”
00.05 Жіноча логіка
01.10 Х/ф “Кривавий
діамант”
03.30 Х/ф “На канатах”
05.15 Т/с “Загін”

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25 “В гостях у Д.Гордона”
Б.Брильська
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.45 “Столиця. Підсумки
тижня”
11.00 “Файна садиба”
11.30, 14.30, 00.15, 04.30
“Мультляндія”
12.10, 02.30 “Музична
програма”
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Голос Перемоги”
13.45 “Час відповідей”
16.10 “Сузір’я Податкового
університету”
17.00 “Гаряча лінія “102”
17.25 Х/ф “Донецькі
шахтарі”
19.15 “В гостях у Д.Гордона”
Л.Вайкуле
21.00, 01.00 “СТН-тижневик”
21.30 Х/ф “Блакитні дороги”
23.05 “Столиця. Підсумки
тижня”

05.20 «Наші улюблені

07.55, 05.10 Зелена варта
08.30 М/ф
08.40,5.20, 02.25 Твій хіт
09.00 Створи себе
09.05, 20.20 24 години. Світ
10.10 За сім морів
10.35 Японія очима гурмана
з Нардою
11.15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
11.35,9.35 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 Диваки
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 Жива енциклопедія
20.00 24 години. Бізнес
20.50 Право на життя
21.55 Х/ф “Лорд Протектор”
00.00 Таємниці долі
02.55, 05.30 Сильні світу
сього

05.15 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.15 «Найрозумніший»
09.00 М/с «Маша та
Ведмідь»
09.15 «Наші»
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 “Попелюшка для
Баскова”
11.10 “Вирваний з натовпу”
11.45 “Позаочі”
12.45 Х/ф “Там, де живе
любов”
14.30 Т/с “Бухта зниклих
дайверів”
18.00 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.05 “Розсмішити коміка”
20.00 “Подробиці”
20.30 «Майдан’s»
22.20 «Що? Де? Коли?”
23.25 “Разбір польотів”
00.25 Х/ф “Кокаїн”
02.00 “Подробиці”
02.30 Д/ф “Битви до Різдва
Христового”
04.05 Д/с “Походи в дикий
світ”

06.00 Срібний апельсин
07.00 Події
07.20, 03.50 Т/с
“Сімнадцять миттєвостей
весни”
09.00 “Життя на смак”
10.00 Т/с “Прощавай, “
Макаров “!”
12.00 Оголена красуня
13.00 Х/ф “Жіноча інтуїція
- 2”
15.45, 02.15 Х/ф “Люблю. 9
березня”
17.00, 19.20 “Народна зірка.
Четвертий сезон”
19.00 Події
19.35, 21.35 Т/с “Біля річки
два береги”
23.35 Т/с “Дорожній
патруль - 4”
00.30 Т/с “Відділ. Страшні
лейтенанти”
03.30 Події
05.00 Срібний апельсин

7.00, 9.00, 18.00 Сьогодні

06.10 Х/ф “Мій лагідний і
ніжний звір”
08.00 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.45 “Розумниці і
розумники”
09.40 “Слово пастиря”
10.00, 12.00 Новини
10.15 “Принц і Попелюшка.
Вільям і Кейт”
11.20 “Смак”
12.15 Середовище
проживання. “Пиляйте,
Шуро, пиляйте...”
13.15 Легендарне кіно в
кольорі. “Волга-Волга”
15.15 Х/ф “І раптом
прилетить чарівник”
17.15 Т/с “Загальна
терапія”
19.30, 21.15 “Фабрика
зірок. Повернення”
21.00 “Час”
22.25
“ПрожекторПерисХілтон”
23.05 Х/ф “Право на Надію”
00.55 Х/ф “Одиночне
плавання”

7.40 І знову добридень!
8.35, 14.30, 17.35, 2.30
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 Гоголь і ляхи
15.30 Рятувальники
16.00 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Т/с «Мент у законі-2»
22.15 НТВшники
23.15 Музичний ринг
0.50 Жіночий погляд
1.35 Д/ф «Вівтар перемоги»

7.20 Всесвітня картинна
галерея з тітонькою Совою
7.30 У зоні особливого
ризику
8.00 Головна дорога
8.30 Російська начинка
9.25 Х/ф «Просто Сашо»
10.50 О. Журбін. Мелодії на
згадку
11.30 Кулінарний поєдинок
12.30 Квартирне питання
13.30 Наші
14.20 Т/с «Мент у законі-2»
18.30 Т/с «Мент у законі 3»
22.10 «Шансон року-2011»
1.20 Д/ф «Вівтар перемоги»
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талант!-3” Другий шанс

04.35 Руйнівники міфів
05.20 Служба розшуку дітей
05.25 Kids ‘Time
05.30 М/с “Нові пригоди
Скубі Ду”
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 “Підйом”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Дріллбіт Тейлор.
Школа виживання”
11.25 Т/с “Курсанти”
13.50 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!
21.35 Інтуїція
23.55 Зроби мені смішно
01.05 Спортрепортер

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 Суспільно-політичне
ток-шоу “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”

09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.00, 15.00, 18.00 Новини
12.15 “Модний вирок”
13.20 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.15 «Принц і Попелюшка.
Вільям і Кейт»
16.10 Т/с “Балада про
бомбера”
17.15 “Хочу знати”
18.10 “Поле чудес”
19.05 “Давай одружимося!”
19.55 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Надбання
Республіки: Андрій
Макаревич”
00.05 Х/ф “Молода Вікторія”
01.50 Х/ф “Скажене золото”
03.15 Х/ф “Неймовірне парі
або Подія, що благополучно
завершилася сто років
тому”

05.45 Х/ф “Той, хто
ніжніший”
07.15, 15.45 Х/ф “Людина в
прохідному дворі”
08.40 “Свідок”
09.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
10.00 Т/с “Закон і порядок”
11.00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12.00 Т/с “Детективи”
12.40 Т/с “Суто англійські
вбивства”
14.50 Т/с “Ланцюг”
17.00 Х/ф “Перший після
Бога”
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с «Ланцюг»
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Т/с “Суто англійські
вбивства”
02.45 Т/с “Інспектор Деррік”
03.45 «Свідок»

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”
10.15 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.10 “Домашній ресторан”
12.05 “Звана вечеря”
13.00 “Давай одружимося”
13.55 Т/с “Інститут
шляхетних панянок”
14.50 “Теорія зради”
15.45 “Гола правда”
16.15 «Дім-2»
17.10 Т/с «Універ»
18.05 Т/с “Хто у домі
господар”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
21.00 “Дім-2”
00.00 “На добраніч, мужики!”
00.55 Телемагазин
01.25 Музична програма “До
світанку”

06.05 “Документальний
детектив. Прокляті гроші”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
08.55 Х/ф “Принцеса та
жебрачка”
16.55 “Вiкна-Новини”
17.05 Х/ф “Екіпаж”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.40 “Вiкна-Новини”
23.25 “Україна має
талант!-3” Підсумки
голосування
23.50 “Україна має

06.10 Х/ф “Полі”
07.35 М/с “Принцесалебідь-2”
06.20 Х/ф “Ілля Муромець”
09.00 Клуб Disney: М/с
07.55 “Караоке на Майдані” “Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
08.55 “Їмо вдома”
“Дональд Дак”
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
10.05 Інтуїція
10.45 М/ф “Пінгвіни
11.15 Мрії збуваються
Мадагаскару”
12.15 Співай, якщо можеш
13.30 Файна Юкрайна
11.10 “Україна має
14.10 Даєш молодь
талант!-3”
14.25 Скеч-шоу “Красуні”
14.15 “Україна має
15.05 Зроби мені смішно
16.00 Х/ф “Робін Гуд. Принц
талант!-3” Підсумки
злодіїв”
голосування
19.00 Х/ф “Блондинка в
14.40 “Україна має
законі - 2”
талант!-3” Другий шанс
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф “Успіху, Чак!”
16.05 Х/ф “Екіпаж”
00.30 Спортрепортер
19.00 «Танці з зірками»
00.35 Х/ф “Апартаменти
21.10 “Неймовірна правда
Джо”
02.00 Зона ночі. Культура
про зірок”
02.05 Загублений рай
22.10 «Танці з зірками.
02.55 Незнайомка
Підсумки голосування»
03.05 Зона ночі
23.00 «ВусоЛапоХвіст»
03.10 Українці. Надія
мультфільми»

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.35 М/ф “Срібне копитце”
06.50 М/ф “Пригоди Васі
Куролесова”
07.15 Х/ф “Людина в
прохідному дворі”
08.35 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.50 Х/ф “Беремо все на
себе”
11.30 “Речовий доказ” У
ліжку з матусею
12.00 Х/ф “Переступити
межу”
15.25 Х/ф “Я оголошую вам
війну”
17.00 Т/с “Каменська - 4”
21.00 Х/ф “Перший після
Бога”
23.10 Х/ф “Секс на
виживання”
01.10 Х/ф “Мокасини
Маніту”
02.35 “Речовий доказ”
03.30 “Агенти впливу”
04.25 “Правда життя”

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”
08.20, 21.50, 01.50 “Тема
тижня”
08.30 “Життя цікаве”
09.25 “Своїми очима”
09.50, 00.30 “Досягти мети”
10.15 “Здорові історії”
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” (Б.
Хмельницький)
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Народний контроль”
19.20, 01.20 Д/ф “Остання
дорога додому” 1 ч.
20.20, 02.20 Д/ф “Остання
дорога додому” 2 ч.

06.30 «Мультик з Лунтіком»
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”
11.50 «Єралаш»
12.05 «Інтуїція»
13.00 «Їж та худни»
13.30 “Знайомство з
батьками”
14.25 Т/с “Моя прекрасна
няня”
15.20 Т/с “Хто у домі
господар”
16.15 “Дім-2”
17.10 Х/ф “Міські дівчата”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “Нереальні предки”
00.00 “Бабуни & дідуни”
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09.05 Як це?
09.30 Хто в домі хазяїн?
10.00 Крок до зірок.
Євробачення
11.00 Свята Меса Папи
Йоанна Павла ІІ під
проводом Папи Римського
Бенедикта XVI
14.00 Золотий гусак
14.25 В гостях у Д. Гордона
15.25 Діловий світ. Тиждень
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Ворскла”(Полтава)”Зоря”(Луганськ)
16.50 У ПЕРЕРВІ: Погода
17.55 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Чамскраббер”
20.35 Хочу, щоб ти була
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.50 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК «ЕРА»
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ.
НІЧНИЙ КАНАЛ

07.25 М/ф “Кришталик і
пінгвін”
08.35 М/ф “Айболить і
Бармалей». «Як левеня та
черепаха співали пісню”
09.05 “Лото-забава”
10.00 “Ремонт +”
10.50 “Смакуємо”
11.25 “Розкішне життя”
12.20 «Міняю жінку - 3»
13.50 Х/ф “Я буду жити”
17.25 Футбол. “Динамо”
(Київ) - “Шахтар” (Донецьк)
19.30 “ТСН-тиждень”
20.10 “Мій зможе”
21.30 “Велика різниця”
22.20 «Світське життя»
23.15 “ТСН-тиждень”
00.00 Х/ф “Я, божевільний”
01.30 Т/с “Принцеса цирку”
04.30 Х/ф “Чоловік собаки
Баскервіллів”
05.40 “Ремонт +”

06.20 Факти
06.35 Квартирне питання
07.30 Анекдоти поукраїнськи
07.50 Т/с “Рюрики”
08.15 Х/ф “Остін Паверс.
Шпигун, котрий мене
спокусив”
10.30 Ти не повіриш!
11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
12.25 Стоп-10
13.25 Х/ф “Зоряні війни-2:
Атака клонів”
16.40 Велика різниця
17.40 Наша Russia
18.45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19.45 Х/ф “Зоряні війни-3:
Помста ситхів”
22.45 Х/ф “Смертельна
зброя-4”
01.10 Голі та смішні
02.30 Інтерактив. Тижневик
02.45 Х/ф “Пряма та
очевидна загроза”

06.00, 07.00, 16.10, 23.00
“СТН-тижневик”
06.30 “Файна садиба”
07.40 “В гостях у Д.Гордона”
М.Джигурда
09.30 “Навчайся з нами”
09.50, 12.10 “Музична
програма”
10.25, 11.30, 14.30, 05.00
“Мультляндія”
11.00 “Смак успіху”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально - насущно”
13.45 “Голос Перемоги”
16.40 “Концерт “Я українець”
19.00 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.25 “Гаряча лінія “102”
21.00 “СТН-спорт-тижневик”
21.25 “Старе добре кіно: Х/ф
“Трактористи”
23.30 “Громадська
приймальня”
00.30 Х/ф “Трактористи”
02.00 “Смак успіху”
02.30 “Гаряча лінія “102”

05.25 «Наші улюблені
мультфільми»
07.05 Х/ф “Біле сонце
пустелі”
08.50 “Їмо вдома”
10.00 “Неймовірні історії
кохання”
11.00 “Караоке на Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.35 “Холостяк. Як вийти
заміж”
15.50 “Зіркове життя.
Найскандальніші зіркові
розлучення”
17.00 “Моя правда. Ірина
Апексимова. Cльози
залізної леді”
18.00 “Російські сенсації.
Круті дітки”
19.00 “Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів”
21.00 Х/ф “Маша і море”
23.05 Т/с “Доктор Хаус”

05.55 Кліпси
06.20 М/с “Мураха Антц”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитайте у лікаря
08.35 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.20 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
09.45 Х/ф “Блондинка в
законі - 2”
11.40 Хто проти блондинок?
12.55 Шоуманія
13.45 Відеофанія
13.50 Ексклюзив
14.45 Аналіз крові
15.25 Info-ШОК
16.15 Т/с “Вороніни”
18.15 М/с “Три богатирі та
Шамаханська цариця”
20.00 Співай, якщо можеш
21.10 Х/ф “Поїздка до
Америки”
23.45 Скеч-шоу “Красуні”
00.25 Спортрепортер
00.30 Х/ф “Хлопчик у
смугастій піжамі”
02.05 Зона ночі. Культура
02.10 KAIROS

06.35, 23.35, 04.30
“Київський час”
06.40, 03.20 “Технопарк”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 “Час новин”
07.50, 08.50, 21.45, 23.30,
04.15 «Бізнес-час»
08.25, 17.30 “Не перший
погляд”
09.50 «Досягти мети»
10.35 «Феєрія мандрів»
11.30 «ДМБ»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.10 «Страва від шефа»
14.25 “Гра долі” (Б.
Хмельницький)
15.20 “Рекламна кухня”
16.20 “Фактор безпеки”
17.20 “Палата”
18.20 “Машина часу”
19.20, 20.20, 01.20, 02.20
“Час інтерв’ю”
21.00, 05.15 “Час: підсумки”
22.00, 03.40 “Велика
політика”

08.35 Японія очима гурмана
з Нардою
09.00 Створи себе
09.20 М/ф
09.50 Практичний порадник
екстремального туриста
10.15 Право на життя
11.20 Няньки дикої природи
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.25 Жива енциклопедія
16.50 Х/ф “Лорд Протектор”
19.00 На перехрестях
планети Земля
20.00, 05.00 Зелена варта
20.40 Жителі Гімалаїв
21.50 Х/ф “Надати звання
Героя”
23.35 Скромна чарівність
сучасних технологій
00.00 Таємниці долі

06.05 Найнебезпечніші
тварини світу
07.00 “Доки всі вдома”
07.45 “Формула любові”
08.45 М/с “Маша та
Ведмідь”
09.00, 09.55, 10.35, 11.35,
14.55, 16.45 Неділя з
“Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою та Галкіним”
10.40 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.40 “Орел та Решка”
12.35 Х/ф “Сім няньок”
14.00 “Розсмішити коміка”
15.05 Х/ф “Три тополі на
Плющисі”
16.55 Х/ф “Ми з
майбутнього”
19.10 “Гаряче крісло”
20.00 “Подробиці”
20.45 Х/ф “Білий пісок”
22.25 Х/ф “Холодне сонце”
00.25 Х/ф “Вся
президентська рать”

06.10 “Життя на смак”

7.00, 9.00, 18.00 Сьогодні

06.00 Новини
06.10 Мультиплікаційний
фільм
06.40 Х/ф “Любов земна”
08.15 Х/ф “Обручка з
Амстердама”
10.00, 12.00 Новини
10.15 Х/ф “Білі роси”
12.15 “Як зберегти кохання”
13.20 Х/ф “Панянкаселянка”
15.20 “Велика різниця” в
Одесі. Фестиваль пародій
19.05 “Тільки ти...” Концерт
Стаса Михайлова
21.00 “Час”
21.15 «Які наші роки! 1975”
22.40 Х/ф “Агора”
00.50 Х/ф “Маленький гігант
великого сексу”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.35 М/ф “Таємниця
третьої планети”
07.25 Т/с “Інспектор Деррік”
09.40 Т/с “Каменська - 4”
11.30 “Легенди карного
розшуку” Партійний
бордель
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства”
14.50 Т/с “Каменська - 4”
16.45 Х/ф “Вихід”
19.00 Х/ф “Убити
президента”
21.00 Х/ф “Полювання на
динозавра”
23.00 Х/ф “Мисливець за
прибульцями”
00.55 Х/ф “Убити
президента”
02.35 “Речовий доказ”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-трійнята»
07.30 Мультфільм
07.40 «Байдиківка»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-трійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоофактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 «Єралаш»
11.25 «Крокодил»
12.20 «Comedy Woman»
13.15 «Одна за всіх»
13.40 Т/с “Моя прекрасна
няня”
14.35 Х/ф “Міські дівчата”
16.15 “Дім-2”
17.10 Х/ф “Джозі і кішечки”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Х/ф “Усі в захваті від
Мері”
22.15 “Теорія зради”
23.15 Т/с “Реальна кров”
01.15 “Дім-2” Спецвипуск
01.40 Музична програма “До
світанку”

Металопластикові
вікна, сантехніка,

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

Із ювілеєм! 25 квітня
З нагоди 55-річчя сердечно ВІТАЄМО
маму, бабусю, сваху
Ніну Данилівну СУДАРЕНКО з Нових Петрівець
У день Вашого, матусю, ювілею,
Ми Вас вітаємо сім’єю.
Здоров’я й щастя зичим не на рік —
На все життя бажаємо Вам щиро.
Щоб більше радощів траплялося земних,
них
их,,
Щоб серце Ваше, мамо, не боліло,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!

07.00 Події
07.20, 04.00 Т/с
“Сімнадцять миттєвостей
весни”
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Т/с “Дорожній
патруль - 4”
11.00 Т/с “Прощавай,
“Макаров “!”
13.00, 16.00 Т/с “Біля річки
два береги”
15.00 “Фактор статі”
18.00, 19.25 Т/с “Відділ.
П’ятницький”
19.00 Події тижня
20.40 Т/с “Відділ. По праву”
22.35 Футбольний уїк-енд
00.00 Х/ф “Політ фантазії”
02.00 Х/ф “Жіноча інтуїція

7.20 Чи знають росіяни
російську?
7.25 Огляд
8.00 Бенкет на весь світ
9.30 Дачна відповідь
10.35, 18.30 Т/с «Мент у і
законі-3»
22.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
0.00 Х/ф «Ведмеже
полювання»

- 2”
05.10 Срібний апельсин

2.15 Футбольна ніч

Автовикуп
Автокредит
Тел:
(097) 257-41-90

Цікавинки

Кожен шостий мешканець
Землі живе в Індії

Такі підсумки перепису населення у другій за чисельністю країні світу.
Фахівці нарахували 1 мільярд 210 мільйонів
індійців. Більше людей живе тільки в Китаї.
За останні 10 років населення Індії зросло на 181
мільйон. Однак у порівнянні з попередніми переписами приріст індійців дещо сповільнився. Натомість
З найкращими побажаннями дочка Надія,
зять Володя, свати Катя, Володя, зросла грамотність населення. Письменні – три
сім’я Мудриків, онуки Аня, Денис, родичі чверті індійців старших семи років.
Найбільша проблема, виявлена переписом, це
Спадкова знахарка Анелія
неприродне співвідношення статей у дітей. На кожЯкщо ви стомилися від невдач,
ну тисячу хлопців у Індії припадає лише 914 дівчат.
Вас переслідує чорна смуга
У решті світу співвідношення – 960 на тисячу. Прив житті, не впадайте у відчай,
чина диспропорції – у небажанні індійців утримувати
зверніться за допомогою до
дочок. Дівчата не заробляють грошей, а їхні весілля
Анелії, яка передбачить майбутнє, знімає вінець
обходяться дуже дорого. Тому індійські жінки нелебезшлюбності, поверне чоловіка в сім’ю, лікує
гально визначають стать дитини та роблять аборти.
безпліддя, екзему, псоріаз, алкогольну залежність.
Уряду Індії доведеться переглянути політику
Довідки за тел.: (098) 372-20-88, (093) 917-54-44
щодо народжуваності.
Ліцензія № 14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005 р.

Потрібен секретар
з хорошим знанням ПК, бажано знати 1С.
Робота в м. Вишгороді, з/п від 2 500 грн.
Резюме надсилати: mrs@bigmir.net,
тел: (093) 111-44-87

Очевидців (свідків) дорожньо-транспортної
пригоди (ДТП), яка сталася 30 березня
2011 року близько 15 год. 20 хв. у
м. Вишгороді, по вул. Набережній біля кафе
«Чінар», просимо надати інформацію, що
допоможе з’ясувати обставини ДТП.
Загублене посвідчення ветерана війни, учасника
бойових дій, серія АА № 314056, видане 28.12.1996 р. Телефони: (050) 469-95-20, (04596) 25-675
Олександру Миколайовичу ШМАТКУ Вишгородським
райвіськкоматом, вважати недійсним.

Продається ділянка 20 соток. Приватизована, по
вулиці світло, газ. Ціна договірна.
Київська обл., Бородянський р-н, с. Стара Буда.
Телефонуйте — домовимося. (097) 484-29-95
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.

Підприємству в м. Вишгороді терміново потрібні:
— маляр із порошкового фарбування металевих
виробів, досвід роботи, з/п від 4 500 грн.
Тел: (044) 361-97-21, (067) 659-54-57
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!
Колектив редакції газети «Вишгород» висловлює
глибокі співчуття директору Вишгородського
районного радіомовлення Катерині Олексій у
зв’язку з тяжкою втратою — смертю матері,
Анастасії Данилівни ЖЕЛІЗНЯК.

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

Великодній кошик

«Баба львівська» від Дарії Цвек
5 склянок борошна, півсклянки молока, 8 жовтків, 100 г дріжджів,
150 г маргарину, 150 г цукру, півчайної ложки солі, 50 г родзинок, 50 г
цукатів, ванілін, цедра.
Дріжджі розчинити в теплому молоці зі столовою ложкою цукру.
Коли маса почне бродити, влити її до просіяного борошна, посолити,
додати жовтки, розтерті з цукром, ваніліном і подрібненою шкуркою
лимона, і замісити тісто — воно має бути пухким і трохи рідкуватим.
Під кінець вимішування додати розтоплений (але не гарячий) маргарин і місити, поки тісто не вбере. Тоді обережно додати промиті й
підсушені родзинки і поставити в тепле місце, щоб тісто підійшло.
Жирними руками набирати частину тіста і одразу накладати на
одну третину висоти форми. Почекати, поки тісто підійде в ній, тоді
помазати жовтком (аби паска мала рум’яну «шапочку») і випікати в гарячій духовці (190-200 градусів) протягом 45 хвилин.
Гарячі паски можна прикрасити білою помадкою, а кольоровою
присипкою викласти літери «ХВ».

Що почому

Паска магазинна (500 г) — 13 грн.
Паска сирна (або 1 кг твердого сиру) — 60 грн.
Ковбаса українська запечена (кг) — 59 грн.
Шинка (кг) — 70 грн.
Яйця (десяток) — 8 грн.
Масло (200 г) 12/18 грн.
Сіль, хрін — 10 грн.
Економ-варіант обійдеться вам у 232 грн + кошик (30-100 грн) +
великодній рушник (25-100 грн).

Безкоштовні оголошення
резину б/в, «Brilliant» 175/80 великий 3-рівневий гараж,
R-14. Тел: (04596) 53-8-53,
кооператив «Лісний».
(098) 249-87-32
Тел: (067) 904-80-55
будинок, ділянка 60 сот., с. Ровжі.
будівельні матеріали на розбір.
Тел: (04596) 52-101, 57-864
Тел: (050) 699-10-97, (063) 376-86-56
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ, гіпсокартон,
І Н Ш Е
ламінат. Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Навчаємо, працевлаштовуємо
АВТОелектрик. Генератори, стартери,
нянь, сиділок.
комп’ютерна діагностика тощо.
Тел: (044) 579-24-44
Тел: (067) 760-66-90

П Р О Д А М

З Д А М
ліжко-місця бригадам.
гараж, кооператив «Автомобіліст».
Тел: (04596) 5-12-77, (067) 455-97-94 Тел: (04596) 53-8-53, (098) 249-87-32

Н А Й М У

адвоката. Надаю житло.
Тел: (04596) 5-12-77, (067) 455-97-94

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

КОЛО жінки

Вишгород

Невдовзі відзначимо сумну дату – 25
років з дня чорнобильської катастрофи.
Забувати про цю трагедію не можна та
й неможливо. Адже її наслідки прямо чи
опосередковано стосуються кожного з
нас.
Марина МАРИЧЕВА,
учениця 11- А класу ВРГ «Інтелект»
Фото автора

15 квітня у ВРГ «Інтелект» учні 11-А класу разом із учителем фізики
Хоменко Світланою Леонідівною на уроці вели
розмову про жахливу
трагедію на ЧАЕС. Зібрались ті, кому не байдужа
ця тема.
Під час уроку було
над чим задуматись.
Ознайомилися з історією створення атомної
станції та хронологією
подій. Згадали імена
найсміливіших, які ліквідовували
наслідки
аварії. Тема, яка схвилювала найбільше, – це
наслідки
катастрофи,
яка принесла тисячі смертей, у багатьох забрала здоров’я і скалічила життя.
Науково доведено, що зростання захворювань на лейкемію та рак щитовидної залози впродовж останніх 25 років — це наслідок
аварії на ЧАЕС. Різні громадські організації
(«Грінпіс» і «Лікарі проти ядерної війни») повідомляють про високий рівень вроджених
патологій.

Кольори людської душі
«Сьогодні ми зібралися в цій залі поговорити про найголовніше — людську
душу. Життя кожної людини — то велике диво! Неповторне і звичне, радісне і
сумне, сповнене глибоких переживань,
солодке, як мед, гірке, як полин… Воно
має безліч кольорів…», — так почала урок
української літератури в 10-А класі Вишгородської районної гімназії «Інтелект»
вчитель-методист Валентина Оверченко.
Віра ВАСИЛЕНКО,
учитель світової літератури ВРГ «Інтелект»

На екрані один за одним змінюються кольори….
Перший колір у душі залишає краса, що є
скрізь навколо нас. Ми щохвилини можемо
зустрітися з нею, тільки треба уміти розгледіти, не проминути. До присутніх звертаються
ведучі Ілля Сергієнко та Анастасія Куцяк:
Лікуєм наші зболені серця,
Лікуєм наші душі зачерствілі,
Ще поки маємо на це ми час!
Фарбуєм душу в різні кольори!
На екрані червоний колір — і лине пісня у
виконанні учениці 2-Б класу Анни Аврамчук
«Сорочку мати вишивала».
Порадниця, совість і мораль … — пісня нікого не залишає байдужим.
Один із найголовніших кольорів людської
душі — колір власної гідності, совісті. Звучать імена Василя Стуса, Василя Симоненка,
Ліни Костенко, Івана Коваленка. Вони зробили свій вибір, і цей вибір — любов до України.
Василь Симоненко… Його поезії читали
Антон Шаль, Вікторія Шевченко, Денис Ва-

силенко, Олександр Косько, Володимир Курган. Їх слухали уважно — всі мали можливість
переконатися ще раз, який нетлінний спадок
до болю щирих слів залишив Василь Стус в
українській літературі.
Вероніка Бандурко декламувала поезії Ліни
Костенко, у яких — і чари, і музика, і біль. Музика, яку написав Ілля Олабін, наповнює залу,
підносить до небес, а вдячні слухачі щиро
аплодують. А далі — пісня на слова Ліни Костенко.
Багато кольорів має душа, якщо вона
живе по-справжньому. Найпомітніший колір
у людській душі залишає кохання. На екрані —
веселка, а на сцені — Він і Вона. Серед тиші,
яка панувала у залі, Валентина Пілянська й

На кривій стежці

В Україні боротьба з підлітковою злочинністю, як і зі злочинністю загалом, поки
що, на жаль, не дає бажаних результатів.
За роки незалежності нашої країни правоохоронні органи надавали різну статистику. Проте кількість правопорушень серед
малолітніх зростає.
Вікторія ШМИГОРА

Аналіз даних органів правопорядку свідчить, що відбувається «омолодження» злочинності серед неповнолітніх: значно зросла кримінальна активність 14-15-річних підлітків. За
даними статистики, 16-17-річні скоюють до 62
% усіх злочинів. Останніми роками злочинність
«помолодшала» у середньому на два-три роки.
Нині кожна п’ята дитина порушила закон
заради грошей, іноді краде і потім збуває вкрадене. До того ж прямої залежності законослухняної дитини від статусу її сім’ї здебільшого
немає. Неповнолітніми злочинцями стають як
діти з неблагополучних, так і з забезпечених,

повних сімей.
За даними МВС, у 2010 році кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зросла на
22,3% у порівнянні з 2009 роком здебільшого
за рахунок числа крадіжок із 3 403 (2009 рік) до
7 056 (2010 рік).
Зростання безробіття серед населення
сприяє формуванню схильних до правопорушень угруповань серед неповнолітніх. До того
ж, злочини неповнолітніх дедалі частіше вирізняються особливою жорстокістю і зухвалістю.
Безперечно, це негативний наслідок загальної
соціальної ситуації в країні, дефіцит духовності, де ефіри мас-медіа переповнені сценами
жорстокості, насильства й ігнорування моральних норм, а Інтернет замінив бібліотеки.
Та не варто нарікати лише на недосконалість державної системи. Проблема й у безвідповідальності батьків, байдужість до долі
дітей! Дослідження свідчать: дорослі в Україні
спілкуються з дітьми у середньому п’ять хвилин на день!
А без тепла і уваги й квіточка засихає.
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Христос Воскрес!

Як же вберегти себе нині? Що треба робити? Які продукти вживати? На ці запитання
намагались відповісти одинадцятикласники.
Анастасія Шуішбаєва особливо ретельно дослідила це питання. Отже, не треба вживати
багато, або й взагалі уникати лісових грибів, варених яєць, прісноводної риби і багато кави. У раціоні кожної людини мають бути
яблука, абрикоси, сири та інші молочні продукти, картопля, баклажани, зелений чай.
Потрібно правильно харчуватись, займатись
спортом і стежити за здоров’ям.
Науковці стверджують, що наслідки катастрофи на атомній станції відчуватимуть
наші діти, онуки і правнуки... Чорнобиль досі
з нами і залишатиметься ще найближчих 250
років. Ми звикли говорити про чорнобильську
катастрофу як про страхіття минулого. Проте
не треба забувати, що наслідки цієї трагедії
стосуються нас і майбутніх поколінь.
Чи буде квітень, як завжди,
дарунком весняної здоби,
чи власним іменем біди
ми назвемо його – «Чорнобиль»!
Чи, може, викинем його
з календарів своїх, допоки
нас темний грітиме вогонь
ще не відкритих ізотопів?
І ти, Чорнобилю, ти теж
не маєш меж … не маєш меж...

Виховна година
Ілля Олабін розповіли про кохання:
щасливе і трагічне,
взаємне і нерозділене.
Ще один колір
у людській душі залишила мова, яка
з раннього дитинства і до глибокої
сивини
вивищує
людину, робить її
нездоланною у пошуках істини.
Уривок з п’єси
Миколи
Куліша
«Мина Мазайло»
у виконанні Віталія Пугача, Насті
Козак,
Вероніки
Бандурко
знову
нагадали, що часи
випробувань для української мови ще не відійшли у минуле.
А далі — жовтий і блакитний кольори
зливаються у єдине: прапор України. Ірина
Серпутько, Ірина Собко, Євген Зелінський
читають поезії, а пісня у виконанні Наталі Бучинської «Україно моя» заповнила залу.
Урок не залишив байдужими присутніх.
Кожен задумався: хто він, навіщо прийшов у
цей світ?
Відродити духовність, урятувати душу,
розфарбувати її у світлі кольори — завдання
кожного з нас, доки не втрачена маленька
частинка тієї глибокої духовності нашого народу, яка може врятувати світ…

Ваше здоров’я

2011 року

Ліра

О ні! Не байдуже мені!

Відлуння Чорнобиля

Невтішна статистика

23 квітня

Марійка КЛИМЕНКО,
уч. 6-Б кл. школи «Сузір’я»

В неділю всі до церкви йдуть,
І паски, й писанки несуть.
І дзвонять дзвони на дзвіниці:
— Христос воскрес!
Воскрес з гробниці!
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Он сяє сонце нам з небес.
І славить Бога світ увесь:
— Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Я знаю віршиків багато,
Мене навчили вчителі.
До церкви ходять мама й тато
І славлять Бога на землі.

Пасха
Сергій ХАУСТОВ
Весна, ненастье, стаял снег,
И дождь идет, и небо хмуро.
И ветер свищет за окном,
И ты, дружок,
томишься сном.
А с этой стороны окна
Тепло, уют и радость жизни,
И в печке весело
трещат дрова,
В душе моей зелёная трава,
И в сердце зацветает сад,
И радость у детей и взрослых.
И Пасхе этой каждый рад —
Христос воскрес из мёртвых!
Господь умеет
чудеса творить,
И в ожиданьи чуда
мы томимся.
И грех свой хочется забыть,
И знать, что снова
мы родимся, Воскреснем,
как воскрес Христос.

Коротко про різне

У столиці
У столиці пройшло святкування 41-ї річниці Дня Землі.
У Маріїнському парку влаштували просто неба ігри та
вистави. Продовжили святкування екологічним ярмарком.
23 квітня у Києво-Печерській лаврі встановлять
найбільшу паску в Україні.
Очікується, що вага паски
сягатиме 700 кг, а заввишки
вона — 2,2 метра. Рекорд зафіксують представники Книги рекордів України.
У Музеї сучасного мистецтва України відкрилася фотовиставка документальної
фотографії Люби Маркевич
«Чорнобиль. Життя продовжується». В експозиції представлені 30 світлин, зроблені
автором у Прип’яті, у селі
Опачичі.

Варто задуматись!

Люди перемогли чуму, малярію, тиф… А алкоголізм, наркоманія, СНІД, як злі духи, мордують нині
людство. Цим проблемам тривалий
час не приділяли належної уваги. Але
в цю безодню довелося заглянути.
СНІД — серед п’яти хвороб-убивць,
що забирають найбільше життів на
нашій планеті. Хвороба охоплює все
нові регіони.
Вікторія ШМИГОРА

Нині в Україні найвища захворюваність на СНІД серед європейських країн.
За статистикою, із 1987 р. до
01.01.2009 р. в Україні офіційно зареєстровано майже сто п’ятдесят тисяч
ВІЛ-інфікованих громадян, зокрема,
26 804 — хворих на СНІД. Тобто 198,6 та
22,5 на 100 тис. населення.
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні такі:
парентеральний (ін’єкція наркотичних

речовин) — 37,0 %, статевий (переважно гетеросексуальний) — 41,9 %, діти,
народжені ВІЛ-інфікованими жінками, —
19,2 %, не визначене джерело — 1,9 %.
За даними епідеміологічних досліджень, епідемія ВІЛ-інфекції в Україні сконцентрована серед споживачів ін’єкційних наркотиків (від 18,4 до
62,8%), в індустрії комерційного сексу
(від 4,0 до 31,0 %), хворих на інфекції, що
передаються статевим шляхом (від 0 до
5,7 %). Найбільше ВІЛ-інфікованих серед споживачів ін’єкційних наркотиків —
у Полтаві, Києві, Одесі, Сімферополі та
Миколаєві.
Нині у світі понад чотири мільйони інфікованих ВІЛ/СНІДом, до того ж жінок
більше, ніж чоловіків. Про це свідчать
дані, оприлюднені Агентством ООН боротьби зі СНІДом. Від цієї хвороби вмирає зараз більше людей, ніж будь-коли:
тільки торік захворювання забрало понад 3,1 млн. життів.
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23 квітня

Дім. Сад. Город

Весняна квіточка
Квітникарі
стверджують, що весна починається
з примул. Яскраві суцвіття — казкова окраса підвіконь, балконів, клумб, газонів.
Відомо близько 600 видів
цих рослин. Невеликі кущики
15-30 см заввишки невибагливі, а квітують кілька тижнів. Однією з перших радує
весняним різнобарв’ям примула дрібнозубчаста.
Влітку милують очі примули японські. Вони зацвітають
на початку червня. Цей вид
дає добрий самосів. А примула звичайна цвіте навесні
у березні-квітні, а вдруге —
восени.
На відкритих балконах і
терасах квітування триває
значно довше, ніж у кімнаті.
Від приморозків квіти накривають тканиною або кількома
шарами газет.
Під час цвітіння рослини
не удобрюють, проте регулярно видаляють зів’ялі квіточки. Це стимулює ріст молодих пуп’янків.
Бажано, щоб грунт під
примулами не пересихав. Він
має бути вологим, але не мокрим.
У кімнаті примулу найкраще тримати в прохолодному
місці, захищеному від прямого сонячного світла.

Спосіб життя

2011 року
ФізкультУРА

Стартував футбольний сезон-2011

Минулих вихідних відбулися стартові
поєдинки першості м. Києва з футболу.
Нагадаємо, що Вишгород у цих змаганнях
представляють такі команди: «Чайка» (дорослі) — тренери Євген Потапов та Олександр Черкай, «Чайка» (молодіжка) – тренер Валерій Сидорчук, «Чайка» (1998 р.
нар.) — тренер Олександр Черкай, «Чайка» (1999 р. нар.) — тренер Сергій Малінін, «Чайка» (2000 р. нар.) — тренер Валерій Сидорчук і, нарешті, дебютанти таких
змагань — «Чайка» (2001 р. нар.) на чолі з
Олександром Гончаровим.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч міської КДЮСШ

Як же розпочали свої виступи на футбольних полях наші земляки? По-різному.
Доросла «Чайка» майже всю гру в Лютежі,
де наші земляки приймали київський «Адвокат-захист», мала територіальну перевагу.
Але м’яч вперто не йшов у ворота суперників,
наші футболісти змарнували декілька гольоТалант – це той подарунок, який щасливці отримують при народженні. Проте
тільки люди цілеспрямовані, з незвичайною силою волі та натхненням зможуть
цей талант розвинути.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»;
з архіву «Клерико»

У Вишгороді є такий колектив, де талант

Цікавинка

вих моментів. А от супротивник реалізував
майже всі свої можливості, і тому кінцевий
результат гри — 4:0 на користь «Адвоката».
Порадувала не тільки результатом, а й добротною грою із сильним «Атлетом» наша молодіжка. На три голи «Чайки» (автори Роман
Курило — 2 і Сергій Чайковський) суперники
змогли відповісти лише одним влучним ударом. Отже — підсумкові 3:1 на нашу користь.
«Чайка» 1998 р. нар. в дещо послабленому
складі (за відсутності Костянтина Дороша та
Павла Римарєва) поступилася ДЮСШ-15 з рахунком 1:7. Такаж невдача спіткала у стартовій
зустрічі серед команд вищої ліги і наших земляків із «Чайки» 1999 р. нар. — 0:6 від «Зірки».
Підтримали традиції вишгородського футболу підопічні Валерія Сидорчука — юні футболісти 2000 р. нар. Результат їх стартового
поєдинку з ДЮСШ-17 — 6:4 на нашу користь.
Голи забили: Андрій Спичак — 2, по одному
разу відзначились Олександр Буяло, Юрій
Дем’янов, Кирило Ніколаєв, Юрій Гусєв.
І нарешті — про наймолодших. Команду 2001 р. нар. Олександр Гончаров тренує
кожного учасника постійно
розвивається й удосконалюється. Танцівниці з «Клерико»
своєю майстерністю прославляють наше місто протягом
багатьох років.
Нині життя колективу б’є
ключем: відкрився новий танцювальний клас, а наступного
навчального року очікується
чималий набір діток та
розширення
штату хореографів.
А
поки
вихованки

лише рік, тому нашим юним обдарованням
важко протистояти своїм суперникам, які
вже по 3-4 роки займаються футболом. Тож
стартову поразку від «Оболоні» (1:7) не варто брати близько до серця. Наші перемоги
іще попереду. До речі, відкрив рахунок голам
команди в офіційних поєдинках Юрій Гусєв,
який лише недавно перейшов у нашу команду
з «Оболоні».
***
В обласній першості з футболу підопічні
Олександра Черкая з «Чайки» 1998 р. нар. в
гостях переграли білоцерківську «ДЮСШКОУФВС» з рахунком 2:0. «Дублем» у воротах
суперників відзначився Артур Бородушко.
***
І до відома вболівальників футболу.
Майданчик зі штучним покриттям стадіону
«Енергетик» є базовим для змагань дітей
2001 р. нар. Тобто, щосуботи з 10:00 всі
охочі матимуть змогу насолоджуватись грою
кращих команд Києва цієї вікової групи.
Тут же проводитимуть всі свої зустрічі і футболісти 2000 р. нар. з Вишгорода.

Знай наших!

Такого диплома я ще не тримав

Нові висоти «Клерико»

Лікує гриб
Гриби не тільки збагачують і урізноманітнюють
наше меню, а й часто використовуються у медицині.
Особливої уваги заслуговує березовий гриб — чага.
Він належить до трутових
грибів, має вигляд чорного
нароста неправильної форми, іноді сягає 0,5 м і майже
двох кілограмів.
Чага оселяється здебільшого на стовбурах живої берези, іноді на вільсі, горобині,
де є пошкодження кори.
Лікувальні
властивості
чаги відомі з давніх давен.
Чай з цього гриба вживали
для профілактики різних захворювань шлунково-кишкового тракту і злоякісних пухлин.
Вчені з’ясували, що за
хімічним складом цей гриб
різко відрізняється від інших
трутовиків. У ньому виявлено
кілька барвників, що мають
лікувальні властивості.
Чага помітно поліпшує
загальний стан онкохворих,
тимчасово відновлює працездатність, сповільнює ріст
пухлин і розвиток метастаз.
Її вживання позитивно
діє при лікуванні виразок та
інших захворювань травної
системи. Головне, що чага
зовсім не шкідлива і не спричиняє ніяких побічних дій.
Фармацевтична промисловість випускає препарат
чаги бефунгін, який популярний у багатьох країнах.

Вишгород

«Клерико» досягають все
нових успіхів – завойовують
найвищі нагороди на фестивалях та конкурсах.
Ось і цього дня завітали
до міського голови, демонструючи чергову нагороду за
мистецтво й танцювальний
талант, дівчата з «Клерико»
та їхній керівник Ольга Пінчук.
16 квітня цього року
вони виграли Гран-прі одинадцятого
міжнародного фестивалю мистецтв
«ArtВесна-2011».
Також
танцівниці отримали перші премії у трьох номінаціях
конкурсу: «Діти» (танок «Світ
дитячих сновидінь»), «Юніори» (танок «День народжен-

ня»), «Молодь» (композиція «Стихія танцю»).
Фестиваль проходив у Київському національному університеті фізичного виховання та
спорту. Учасників було чимало – 63 колективи
майже з двадцяти міст України.
Боротьба була запеклою. Учасників оцінювали професіонали з України, Франції та Грузії.
Дівчата «Клерико» отримали 3 кубки та 4
дипломи, їм також вручили музичний центр.
Міський голова Віктор Решетняк подарував переможницям квіти та щиро подякував
танцівницям за прославляння рідного міста.
Зізнався, що був щасливий почути по телебаченню про рідний Вишгород водночас із такими мегаполісами, як Київ, Харків та Одеса.
Учасниці колективу «Клерико» подякували
Віктору Олександровичу за підтримку, а своєму керівнику Ользі Пінчук – за наполегливу
працю та плекання талантів.
Ми бажаємо цьому чудовому колективу
творчих успіхів та нових перемог!

Коротко про різне

В Україні
Футбольний клуб «Шахтар» виділив
мільйон доларів для ліквідації наслідків землетрусу в Японії і допомоги постраждалим
унаслідок природного і техногенного лиха.
Китай виділить Україні 10 мільярдів
на національні проекти. Зокрема, два мільярди – на облаштування другої кільцевої дороги
навколо Києва та 372 мільйони — на будівництво залізниці між аеропортом «Бориспіль» та
столицею.
Україна і ЄС підписали другу частину угоди про фінансування Програми дій з
ядерної безпеки. За даними прес-служби,
цей документ створить правові та фінансові
засади для реалізації таких проектів:спільна
програма у галузі ядерної безпеки; підтримка
реалізації програми утилізації радіоактивних
відходів в Україні; надання допомоги Державній інспекції ядерного регулювання України у
врегулюванні питань щодо безпечної поведінки з радіоактивними відходами і гармонізації регулятивних вимог стосовно ядерної та
радіаційної безпеки.
“Укрзалізниця” і Skoda ведуть переговори про створення спільного виробництва
електровозів подвійного живлення за техніч-

ною документацією чеської компанії.
Максимальний штраф за антиконкурентні дії збільшили — він становитиме 68
тис. грн. Парламент пропонує збільшити граничний розмір штрафу за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у
чотири рази. Відповідний законопроект Верховна Рада прийняла за основу.
У районі дитячого оздоровчого центру «Чайка» на острові Хортиця в Запоріжжі
спалахнула лісова підстилка і трава. Адміністрація національного заповідника «Хортиця»
заявила про навмисний підпал території заповідного острова одночасно в 7 місцях.
Верховна Рада включила до порядку
денного поточної сесії запропонований комуністами законопроект щодо офіційного використання червоного прапора під час святкування 9 травня. Наприкінці березня Одеса,
а слідом за нею Житомир та Севастополь на
місцевому рівні ухвалили рішення вивісити
на 9 травня червоні прапори часів СРСР. Натомість у західних областях: Тернопільській,
Львівській та Івано-Франківській на рівні облрад заборонено використання цієї символіки у дні святкування.
Попередження про небезпеку самолікування стало обов’язковим в рекламі

лікарських засобів. Закон набирає чинності
через три місяці після його опублікування.
Україна та Аргентина домовились
про безвізовий режим, країни зможуть поглибити політичний діалог та покращити торговельно-економічну співпрацю.
Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства щодо спрощення процедури започаткування підприємництва. Цими змінами
дозволять засновникам — юридичним особам (крім акціонерних товариств) створювати
статутні фонди у розмірах та у складі, що їм
необхідні для започаткування власної справи. З метою скорочення витрати часу громадян на оплату реєстраційного збору та інших
оплат за проведення різних реєстраційних
дій передбачається в органах державної реєстрації установити платіжні термінали. Також
спрощуються вимоги щодо обов’язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подаються на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи та
фізичної особи – підприємця.
Верховна Рада ухвалила зміни до Закону «Про вищу освіту». Відтепер з першого
серпня 2012 року іноземну мову діти вивчатимуть з першого класу, а інформатику – з другого.

Людина

Вишгород

23 квітня

Зайчик писанку приніс

Великодні новини

Весна пробуджує природу, а Великдень – душу. Відтак, кожен готується до цього величного дня.

Разом з учнями школи «Надія» налаштовувалися й майстрині Спілки
майстрів народної вишивки та творчого об’єднання «Світлиця» міського Центру творчості «Джерело». Напередодні свята вони завітали до
дітей разом з представником Благодійного фонду святої Ольги.
Під час шкільної світлиці Інна Пономарьова та Олена Ігоніна (НА
ФОТО) допомогли в організації майстер-класу, з дітьми розписали

Секретар – людина творча!

Розмовляла Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО з власного архіву Ірини Рвачової

– Ірино, ти давно працюєш на посаді
секретаря міського голови?
– Влітку минулого року стажувалася, а
вже у листопаді влаштувалася офіційно.
– Тобі подобається твоя робота?
– Так, дуже. Кожного ранку я з задоволенням приходжу до міськради на своє робоче місце. І залишаюсь на ньому із восьмої
до п’ятої години. Колектив апарату міськвиконкому дружний: привітні, чуйні люди – завжди посміхаються. Дуже приємно працювати в такій теплій атмосфері.
– Яка специфіка роботи секретаря?
– Секретар – це обличчя підприємства
чи фірми. Від поведінки секретаря багато в
чому залежить не тільки престиж закладу, а й
часом успіх партнерів і клієнтів фірми. Я намагаюся завжди бути в формі, носити стриманий одяг, швидко виконувати доручення,
спокійно, без суєти вирішувати питання в
рамках своєї компетенції.
Специфіка і складність цієї роботи
пов’язана з тим, що секретар завжди на
очах, у центрі спілкування з керівництвом,
колегами та відвідувачами. Секретар має
пов’язувати різні підрозділи фірми, бути у
центрі її внутрішніх проблем та зовнішніх
контактів.

Лист у номер

–
Щоденні
твої
обов’язки?
– В основному – це: облік, розгляд і підготовка
кореспонденції, що надходить, для доповіді міському
голові; своєчасна розсилка
матеріалів до засідань, нарад, конференцій; організація прийому відвідувачів.
Регулярно відповідаю на
телефонні дзвінки, обробляю пошту, веду табель
обліку робочого часу, стежу
за святковими й ювілейними
датами, щоб вчасно привітати іменинників.
– Ірино, розкажи про
себе: де народилась, навчалась?
– Я народилася у Вишгороді в квітні,
тож незабаром відзначатиму свій двадцять
другий день народження. Закінчила Вишгородську ЗОШ № 1, вступила до Київської
державної академії водного транспорту.
Останній рік навчаюсь на менеджера.
– А чому саме академія водного транспорту?
– Мій батько був моряком, та ще й старший брат там навчався. Можна сказати – це
сімейна традиція.
– Плануєш працювати за спеціальністю?
– Можливо, у майбутньому. Нині складно
знайти нормальну роботу менеджером. Зараз мене й так усе влаштовує.
– У тебе є хобі?
– Я з восьми років займалася танцями.
Починала з українських народних танців у
гуртку у Вишгородському РБК «Енергетик»,
потім танцювала у колективі «Клерико» й іще
в деяких, виступала на багатьох конкурсах та
фестивалях. Маю нагороди. Зараз уже кілька місяців не займаюся, проте жага до танцю

о

141-ші роковини від дня
народження Леніна

06.11(25.10)1917-го очолив збройне повстання в Петрограді, яке започаткувало
жовтневу революцію. Від ІІ
з’їзду Рад (1917-го) керував
Радою народних комісарів,
1919-го — заснував Комуністичний Інтернаціонал. 1922
року — ініціатор утворення
СРСР, формування комуністичної держави, у якій ліквідовано безробіття, встановлено 8-годинний робочий
день, надавали безкоштовне
житло, було безплатне навчання і медичне обслуговування та ін.
Немає провини В. І. Леніна, що потомки не змогли
зберегти великі досягнення
народу.
Відзначаючи 22 квітня
ц. р. роковини від дня його
народження, все передове
людство знову й знову звертається до ідей вождя усіх
трудящих.
Комуністична партія України, спираючись на ідейний
спадок Леніна, непримиримо
виступає за знищення експлуатації людини людиною,
докорінну перебудову всього
суспільного життя країни.

Коротко про різне

В Україні
залишиться в мене, напевно, назавжди.
Ще дуже люблю співати. Мені подобається бути організатором, ведучою. Зі школи
беру участь у конкурсах краси. 2007 року завоювала титул «Міс факультету», 2010-го –
«Міс глядацьких симпатій» на конкурсі краси
«Міс Вишгород-2010». Після останнього захопилася фотографуванням. Часто фотографи запрошують мене до спільних проектів.
– Дуже цікаво! Найближчим часом
збираєшся на якийсь конкурс краси?
– Так, цього року також хочу взяти участь
у конкурсі «Міс Вишгород-2011».
– Не мрієш пов’язати своє життя з
мистецтвом? Які плани на майбутнє?
– Люблю подорожувати, займатися туризмом. Дуже хотіла б побувати в Парижі – у
відомому кафе «Мулен Руж». А ще мрію створити міцну сім’ю.
Такий у мера творчий секретар. А ще Ірина – красуня і розумниця. І чимало досягла у
свої неповні 22 роки.
Вітаємо помічницю міського голови і зичимо нових злетів у творчості й завжди щирих посмішок навколо.

Заберіть кран і переходи!

Доброго дня, редакціє газети «Вишгород»!
Пишуть вам мешканці вул. В. Симоненка, 4,
4-а, 1, 1-а, Ю. Кургузова, 4-б, Київської, 20, 18,
12, Шкільної, М. Гриненко, Лугової, 3.
Вже усі, певне, знають про вбивство жінки 17 квітня поряд із дерев’яним переходом перед магазином
«Бест». І ми, батьки дітей, які вертаються із школи з
другої зміни, і самі дорослі, що пізно вертаємось з
роботи із столиці, — стривожені, ні — розлючені!
Керівництво приїздить і від’їздить до адмінбудинку на автівках, не бачить чи не хоче бачити, що люди
бояться і ризикують життям, простуючи вдень, а надто вночі через ці страшні дерев’яні переходи. Там
часто товчеться «наколота» й «підігріта» молодь, ліхтарів нема — а скільки взимку там падало й ламало
собі суглоби людей!
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Валентина ЛЯХОВСЬКА,
перший секретар
Вишгородського РК КПУ

великодні писанки. Про цю традицію розповіла учням народна майстриня, керівник Спілки Олена Кольвах.
Того дня кожна дитина прийшла додому з подаруночком – писанкою та чудовими зайчиками із тканини, виготовленими майстринями
Спілки, творчого об’єднання «Світлиця» та батьками гуртківців «Золотих ручок». А школі Олена Ростиславівна подарувала красиве пасхальне яєчко з орнаментом, виконаним бісером.
Це вже не перша акція у школі «Надія», що відбувається з ініціативи Спілки майстрів та Благодійного фонду святої Ольги за підтримки
голови Громадської ради при Вишгородській райдержадміністрації
Анатолія Гальчука. А оскільки писанка має магічну силу — приносить
добро, щастя, достаток, захищає людину від усього злого, то організатори сподіваються, що всі ці блага прийдуть у кожен дім.

Багато дівчаток у дитинстві мріяли
мати гарний вигляд, комфортно сидіти
в м’якому кріслі та відповідати на телефонні дзвінки. Тобто – бути секретарем.
Проте ця професія зовсім не така легка,
як здається на перший погляд. Та ще
коли ти допомагаєш у справах найголовнішій людині в місті.
Гостя редакції – Ірина Рвачова, секретар Вишгородського міського голови Віктора Решетняка.

Гайд-парк

Володимир Ілліч Ленін
(псевдонім В. І. Ульянова) — засновник більшовицької партії, теоретик
марксизму, ідеолог комунізму.

Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО надане автором

Біля першої особи

2011 року

Наскільки ми знаємо, будівництво збанкрутіло,
коли ще буде той будинок, а баштовий кран нависає
над переходом, загрожує будинкам поряд. Це — іще
одна небезпека.
Прохання до місцевого керівництва: терміново
забрати кран і обидва сумнозвісні переходи, бо там
сидять і чекають людей наркомани й злодії. Просимо
газету «Вишгород» посприяти нам, а ми подивимося
на реакцію влади і, якщо нас не почують, запросимо
національне телебачення й журналістів телеканалів
«Інтер», «Сіті», «1+1», «5 канал».
Від редакції. Іще до того, як ми отримали цього
листа, на засіданні міськвиконкому якраз і йшлося
про кран на «замороженому» будівництві та демонтаж дерев’яного переходу за адмінбудинком (див
стор. 3).

• Президент
України
вручив відзнаки та гранти обдарованій молоді. Серед них
– дівчата, які винайшли пробіотик з імунозахисною функцією. Щоправда, одноразової виплати президентських
грошей – 20 тисяч гривень
не вистачить, аби завершити
проект та запропонувати новий препарат на ринок. Загалом цього року відзначили 89
проектів.
• У Чернівцях розмалювали найбільшу писанку. Вона
має три метри заввишки та
два завширшки, її розмальовувало близько ста людей.
• В Україні хочуть запровадити електронні паспорти.
На картці буде паспорт і цифровий підпис, який повністю
зробить легальною будь-яку
інформацію, що надсилається в електронному вигляді,
тому нічого не потрібно буде
завіряти в нотаріуса.Процес
запровадження електронних
паспортів може розпочатися
вже через два роки.

Більше 200 автівок (від кількох місяців до 100 років!) зібрала столична
виставка ексклюзивних автомашин та
аксесуарів «Ретро і Екзотика Моторшоу» — від суперкарів до «Запорожців», «Жигулів», «Волг» і газиків, а також
радіокерованих моделей.

ФОТО —Юлія ТІХОНОВА,
спеціально для «Вишгорода»

ФОТОмить

12

23 квітня

Мозаїка

2011 року

Вишгород

Кросворд «Великодній»

На дозвіллі

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. У квітні ластівка день починає, а ... кінчає. 6. Спадковий дворянський титул в Англії. 9. Християнське весняне свято, присвячене воскресінню Ісуса
Христа. 12. За народним повір’ям — якщо в господарстві бракує півня, «то обов’язково
заведеться ...». 13. Були ..., та пішли далі, а перли на мак стерли. 14. Прісноводна риба.
16. Найповноводніше прісноводне озеро. 17. Введення прийде і свят ... . 18. В дореволюційній Росії — робітник, який тяг линвою річкове судно проти течії. 20. Звуковий інтервал
із восьми тонів. 22. За народним повір’ям: якщо біля хати немає дерев, «то там бавляться ...». 24. Городня овочева рослина. 26. Звичай поминання предків через тиждень після Великодня. 27. У народній міфології — богодух, провісник вітрів. 28. Грудень землю
грудить, а хату ... . 29. У давньоруській народній міфології — Добрий Бог, Бог — творець
землі, води, світла і захисник людей від зла.

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

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

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

К

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

23.04.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

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-

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

23.04.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «30» квітня 2011р.

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

Ваші дані

О

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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(в газеті не друкуються)
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Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися
до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «Обміняю» (3), «Подарую» (4),
«Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні
писати одне найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за іс-

А

По горизонталі: 5. Вертел. 6. Кишмиш. 9. Холодник. 10. Дипломат. 12. Оката. 13.
Саціві. 15. Сьомга. 16. Гречаники. 21. Козуля. 22. Часник. 23. Манул. 25. Вареники.
26. Гнойовик. 27. Горіхи. 28. Персик.
По вертикалі: 1. Медозбір. 2. Печиво. 3. Дичина. 4. Миронтон. 7. Бом-баж. 8. Навага. 11. Баклажани. 14. Ідрія. 15. Сікач. 17. Бондар. 18. Вуглевод. 19. Осиковик. 20.
Чирчик. 23. Макуха. 24. Лангет.

Р

Склав Борис РУДЕНКО

По вертикалі: 1. Давнє обрядове печиво, виготовлене для весілля. 2. Прилетів ... —
приніс весну здалека. 3. За легендою — ... (рослина) з’явився із зубів чаклунки, коли та
померла. 4. Прийде така неділя, що і в нас буде ... . 7. За народним повір’ям — застерігається не оселятись на неораній землі, «бо там полюбляє жити ...». 8. Американський винахідник у галузі електротехніки. 10. Невеликі округлої форми обрядові булочки з кислого тіста, які виготовляють напередодні Нового року для завбачення своєї майбутньої
долі. 11. У давньоукраїнській міфології — богодух, покровитель граду. 14. Обрядова весільна, великодня хлібина, виплетена з кількох продовгуватих калачиків тіста. 15. Обрядове печиво до великодніх свят. 19. Обрядова їжа для душ небіжчиків на похоронах
та поминках. 20. Відпустка (рос.). 21. За народним повір’ям: жаб’яча кісточка є чудовим
амулетом для пробудження любовного ... . 23. ... сокирку під лавкою. 25. Набір однорідних предметів різних сортів. 26. Актор, який виконує трагедійні ролі.

З

Відповіді на конкурсний кросворд

Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00
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