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Нагородила Православна Церква

Великодній
Влада — громаді
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ТРК «ВишеГрад» —
фабрика зірок
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Вітаємо

подарунок

Усіх трудівників —
з Першотравнем!
У День міжнародної солідарності трудящих вітаємо вишгородців, які працювали
й працюють на благо рідного міста й рідної
землі!
Нехай це свято мирної і вільної праці у молодій нашій державі додасть усім трудівникам молодої наснаги, весняного оптимізму, сонячної
упевненості у власних силах і у ствердженні ідеалів добра і справедливості!

ФОТО — Оксана БУЛАНОВА, спеціально для газети «Вишгород»

Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Квартоблік

Увага: перереєстрація!

а-Фішка

На зупинки виходьте завчасно
У зв’язку із проведенням у Вишгороді 3031 липня ц. р. етапу чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1»
із 27 квітня: повністю перекрито дорожній рух
на ділянці «вул. Набережна від межового покажчика ВИШГОРОД до перехрестя з вул. Н.
Шолуденка» та частково обмежено рух (одна
смуга) транспорту на ділянці від перехрестя з
вул. Н. Шолуденка до судноплавного шлюзу
Київської ГЕС.
Водії і пішоходи! Звертайте увагу на інформаційні покажчики на перехрестях та розгалуженнях доріг. Орієнтовна схема руху (станом на
28.04.2011 р. погоджується з УДАІ Київської області):
* автобусний маршрут № 397 (м. Київ, ст. м.
«Героїв Дніпра» — м. Вишгород, пл. Т. Шевченка):
вул. Богатирська (Київ) – автотраса КиївОвруч – житловий масив «Дідовиця» (Вишгород)
– «Карат» – вул. Н. Шолуденка (ринок — на вимогу) — РБК «Енергетик» — Центр — кінотеатр «Мир»;
автобусний маршрут № 398 (автостанція «Полісся», пл. Т. Шевченка у м. Києві — центр, м. Вишгород): див. вище.
Дизель-потяг: відправлення із Вишгорода
– 07:02, 08:03, 18:30, 19:30; відправлення з
Київ-Петрівки – 06:30, 07:35, 18:00, 19:00.
Шановні вишгородці! Прохання із розумінням
поставитися до тимчасових незручностей і завчасно виходити на зупинки.

Народний пам’ятник
на перехресті

Безкоштовний автобус
1 – 2 травня з 9:00 до 22:00 від зупинки біля
Податкової (навпроти нотаріальної контори) щогодини вирушатиме 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.

www.vyshgorod.osp-ua.info
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Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

Подія
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Юлія ТІХОНОВА, спеціально для газети «Вишгород»
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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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30 квітня
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2011 року

Вишгород

Вам до снаги будь-які питання

Вітаємо
Шановний Ярославе Миколайовичу!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди
Вашого дня народження.
Нехай ця життєва віха додасть Вам сил
і натхнення, наснажить творчою енергією
й завзяттям для нових звершень на благо
людей.
Із великою повагою вишгородці ставляться до Вашої активної господарської
та політичної діяльності на теренах регіону. За Вашої підтримки реалізовано низку
проектів, спрямованих на розбудову Вишгорода та створення найвищих стандартів
в усіх сферах життя Ваших земляків. Це, в
першу чергу, налагодження залізничного
сполучення з Києвом, реконструкція головної площі міста та розвиток спорту.
Вишгородці переконані, що Ви також
докладете зусиль, щоб міжнародні спортивні змагання – чемпіонат світу з «Формули-1 на воді» – відбулися на найвищому рівні, і Вишгород заслужено отримає
ймення водної спортивної столиці України.
Широкий загал мешканців нашого міста також упевнений, що за Вашої енергійної підтримки міського голови набережна
Вишгорода докорінним чином змінить своє
обличчя – стане неповторно красивою і
зручною для кожного громадянина. Але

Молодий віце-губернатор Ярослав МОСКАЛЕНКО завжи серед творчої молоді.
Артек 2009 р. Зразковий ансамбль сопілкарів «Рум’янок» із ЦТ «Дивосвіт»

найголовніше те, що Ви гаряче підтримуєте рішення міської ради щодо отримання

Вишгородом статусу міста обласного значення. Адже кому, як не Вам, знати, що цей

крок надихне древній княжий град на нове
життя, буде чудовим стимулом для подальшого його процвітання.
В усі часи і за будь-яких обставин найбільшим багатством Вишгородщини були і
є люди. Тому для Вас найголовніше – турбота про кожного земляка, вшанування
працьовитих, добросовісних громадян,
руки яких створюють матеріальні блага
нашого краю. І не випадково виборці Київщини підтримали Вас на останніх виборах
до місцевих рад. У людей є всі надії, що
той моральний імпульс захисту інтересів
жителів Вишгородщини, який Ви внесли у
повсякденне життя, завжди зберігатиметься і примножуватиметься. Вам до снаги вирішення всіх непростих завдань, що стоять
сьогодні перед нами.
Відрадно, що своє свято Ви зустрічаєте
в повному розквіті сил, у багатотисячному
колі відданих Вам людей не лише у Вишгородському районі і місті Вишгороді, а й
усієї Київщини.
Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя,
благополуччя і нових успіхів на благо України!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

У виконавчому комітеті

Про заходи щодо благоустрою паркової зони
Рішення від 21 квітня 2011 року № 134

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону
України «Про благоустрій населених пунктів»,
рішення Вишгородської міської ради №1/23 від
30.10.2006 р. «Про затвердження правил благоустрою територій, дотримання тиші в громадських місцях, торгівлі на ринку у м. Вишгороді»,
з метою забезпечення організаційної підготовки
та проведення на території водосховища Київської ГЕС етапу чемпіонату світу по перегонах
на швидкісних човнах «U.I.M. F1 POWERBOAT
GRAND PRIX 2011», створення комфортних та
безпечних умов для відпочинку мешканців та
гостей міста, підтримання належного санітарного стану території, охорони навколишнього середовища паркової зони по вул. Набережній у м.
Вишгороді, виконавчий комітет Вишгородської
міської ради ВИРІШИВ:
1. Провести заходи щодо благоустрою території паркової зони по вул. Набережній у м. Вишгороді.
2. З метою забезпечення безпеки пішоходів
на території паркової зони по вул. Набережній
у м. Вишгороді та обмеження руху транспорту
на період проведення етапу чемпіонату світу
із перегонів на швидкісних човнах надати до-

звіл товариству з обмеженою відповідальністю
«Дельта строй» встановити технічний засіб для
обмеження руху транспортних засобів (шлагбаум) на термін до 02.08.2011 р., відповідні дорожні знаки, зовнішнє освітлення, обладнати місце
для охорони, нанести дорожню розмітку.
3. Відповідальним за виконання цього рішення визначити товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта строй».
4. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Дельта строй» погодити встановлення технічного засобу та дорожніх знаків з
Вишгородським відділенням ДАІ при РВ ГУ МВС
України та іншими службами у встановленому
порядку.
5. Дозволити вільний рух службовим автомобілям підприємств, що знаходяться на зазначеній території, та автомобілям, що включені
до списку за поданням Вишгородської міської
ради.
6. Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 150 від 21.05.2009 року
«Про заходи щодо благоустрою паркової зони»
вважати таким, що втратило чинність.
7. Це рішення опублікувати у газеті «Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Про встановлення розміру батьківської плати за
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
м. Вишгорода на 2011 рік
Рішення від 21 квітня 2011 року № 138

Для забезпечення гарантованого мінімуму задоволення культурно-освітніх потреб населення, соціального захисту сімей, діти яких не
мають статусу потерпілих внаслідок
чорнобильської катастрофи, керуючись п. 2 ст. 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
п. 2 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від
26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних
та інтернатних навчальних закладів»,
виконавчий комітет Вишгородської
міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити, що батьками, або
особами, які їх замінюють, має вноситися 50% плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі м. Вишгорода.
2. Встановити, що батьки, або
особи, які їх замінюють, сплачують

25% плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м.
Вишгорода у разі, коли вони мають
трьох дітей.
3. Встановити, що батьки, або
особи, які їх замінюють, звільняються від плати за харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах м.
Вишгорода, якщо вони мають чотирьох і більше дітей.
4. Діти, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти звільняються від плати за харчування у
дошкільних навчальних закладах м.
Вишгорода за поданням завідуючих.
5. Батьки, або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування
дитини у дошкільному навчальному
закладі на спеціальний рахунок відповідного закладу.
6. Це рішення оприлюднити в газеті «Вишгород».
Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Коротко про різне

У світі
Датські вчені дослідили, що у дітей, народжених після перших вибухів атомних бомб у повітрі, спостерігається порушення здатності мислити абстрактно. Аналогічні
проблеми виявлено й у дітей, що з’явилися на світ після
катастрофи на Чорнобильській АЕС. Водночас вчені відзначають, що реальні генетичні наслідки аварії на ЧАЕС
виявляться не раніше 2026 року. Адже покоління, що потрапило під прямий вплив радіації, лише вступає у репродуктивний період.
Масштабна втеча сталася у головній в’язниці Кандагара – другого за величиною міста Афганістану. Майже
500 в’язнів прокопали тунель понад 300 метрів завдовжки
й таким чином утекли на волю. Під час штурму загинули
15 охоронців.
British Рetroleum виділить $1 млрд. на ліквідацію наслідків розливу нафти у Мексиканській затоці. Більшу частину коштів отримають штати Алабама, Флорида, Луїзіана, Міссісіпі та Техас для очищення забрудненої території.
У німецькому місті Заальфельд 75-річний пенсіонер
із звичайної яблуні зробив пасхальне дерево. Фолькер
Крафт прикрасив її тисячами писанок.
22 квітня в Ізраїлі після тяжкої хвороби пішов з життя
76-річний відомий російський актор і режисер Михайло
Казаков.

В Україні
26 квітня в Україні відбулися меморіальні заходи,
приурочені 25-им роковинам аварії на Чорнобильській
АЕС. У них взяли участь Президент Росії Дмитро Медведєв та предстоятель Руської православної церкви Кирило, які відвідали ЧАЕС, де буде побудовано меморіал «Зірка Полинь».

На АЕС проведуть стрес-тести. Україна перегляне технологію будівництва нових енергоблоків атомних
електростанцій у зв’язку з аварією на АЕС «Фукусіма-1»
у Японії. Інспектування атомних станцій проведуть із залученням незалежних експертів.
Технічно Україна має потенціал щодо заміни традиційних видів палива альтернативними. Використання
відновлювальних джерел енергії складає 98 млн. тонн
умовного палива, що становить майже половину загального енергобалансу країни. Наразі рівень використання
альтернативних джерел енергії надто незначний у загальному обсязі виробництва енергоресурсів, зауважують
фахівці – усього 1% без урахування великих гідроелектростанцій. Великі ГЕС складають 6% у балансі виробництва енергії. За минулий рік на програми енергоефективності Україна отримала близько 350 млн. дол. Однак для
збільшення інвестицій необхідна чітка і передбачувана
політика держави.
На Хортиці Великдень зустріли козаки. Традиція
масово святкувати Великдень на Хортиці виникла напередодні проголошення незалежності України. Виступи
козацьких гуртів стали незмінним атрибутом Великодніх
свят на Хортиці. Юні лицарі демонстрували силу і вправність, якими славилися їхні предки.
Стати мокрим з голови до п’ят у суху і ясну погоду – таке можливо у Львові у післявеликодній понеділок.
Давня традиція пов’язана із весняним очищенням водою,
яка збереглася й донині.
“Обливаний” понеділок святкують не лише в Україні.
Наприклад, у Сербії в цей день бризкають домівки водою,
аби прогнати з них нечисту силу.
Український уряд виділить кошти підприємцям для
будівництва в Криму (за європейським рівнем у 4-5% річних), щоб вони мали рівні умови із західними партнерами.

Таким чином, українська влада має намір забезпечити
туристам в Криму рівень сервісу, аналогічний тому, який
вони отримують на Середземноморському узбережжі Туреччини. Для реалізації цього проекту використовуватимуться землі Міністерства оборони України.
Депутати кримського парламенту звернулися до
Верховної Ради з проханням створити комітет у справах
півострова. Керівником цього комітету кримські депутати хочуть бачити екс-спікера парламенту автономії Бориса Дейча. Кримські депутати вважають, що у випадку
створення такого комітету Верховна Рада Криму зможе
направляти свої зауваження до законопроектів, які стосуються Криму. Також кримський парламент зможе ініціювати прийняття законів, що стосуються автономії.
Уряд встановив квоту поставки цукру на внутрішній
ринок на новий маркетинговий рік – 1,86 мільйона тонн.

У столиці
До Всесвітнього дня книжки українські письменники і громадські діячі організували автопробіг вулицями столиці. Першою зупинкою літераторів стала одна з
київських книгарень, яку письменники і видавці визнали
найкращою. Далі — письменницький кортеж вирушив до
Міносвіти. Тут видавці і літератори влаштували імпровізований похорон шкільній програмі з української літератури,
яка, на їхню думку, останнім часом зазнала не найкращих
змін.
У столиці відкрили пам’ятник пожежним – ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Відкритий та освячений духовенством
меморіал – справа рук активістів громадських організацій. При цьому одинадцятьом пожежним-ліквідаторам
аварії на ЧАЕС подарували автомобілі.
У Києві планують до кінця року поставити 7000 контейнерів для роздільного збору сміття.

Наше місто

Вишгород
Подія

30 квітня

НАРОДНИЙ ПАМ’ЯТНИК на перехресті

25 років пройшло з моменту катастрофи, наслідки якої нагадуватимуть про себе
іще десятки років…
У сонячний день на перехресті вулиць
Набережної та Н. Шолуденка у Вишгороді зібралося море людей. 26 квітня цього
року – на 25-ті роковини аварії на Чорнобильській атомній станції – відкрито
пам’ятник ліквідаторам.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород», Юлія ТІХОНОВА (див. стор. 1)

Чудова погода, весна вже зазеленіла кронами дерев, проспівала щебетом пташок. Та
серйозні були й сумні обличчя присутніх, серед яких – інваліди, постраждалі від техногенного лиха.
На довгоочікуване відкриття пам’ятника
з’їхались гості з усього району. Принесли квіти, щоб вшанувати пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
Перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Ярослав Москаленко із почуттям жалю згадав той страшний
день катастрофи та побажав здоров’я ветеранам і світлого майбутнього дітям. Голова Вишгородської державної адміністрації Олександр
Приходько й голова районної ради Олександр
Носаль висловили співчуття постраждалим від
аварії на ЧАЕС, запевнили, що влада безперестанно турбується про чорнобильців, побажали натхнення й довгих років життя.
Затамувавши подих, слухали присутні на
мітингу виступ міського голови Віктора Решетняка.
Зі словами вдячності виступив голова
ради ветеранів МНС в Київській області Анатолій Бондаренко. А голова тресту «Південатом-енергобуд» Сергій Костирко зазначив,
що побудову цього пам’ятного знака присвячує своєму батькові Олександру Костирку,

Квіти до пам’ятника несуть: голова Вишгородської РДА Олександр Приходько,
о.Дмитро Денисенко, віце-губернатор Київщини Ярослав Москаленко, Герой України Семен Поташник, голова Вишгородської райради Олександо Носаль, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк
який брав активну участь у ліквідації чорнобильської катастрофи (нагороджений орденом Дружби народів). У ті важкі часи трест
відправив на ліквідацію аварії на ЧАЕС п’ять
тисяч працівників (із них три тисячі — вишгородці).
Автор пам’ятного знака, заслужений художник України Василь Климик розповів передісторію його створення, пояснив символіку і
зняв із скульптурної композиції полотно.
Під урочисто-сумну мелодію до пам’ятного
знака лягли квіти. Аж серце нило, коли інваліди з ковінькою в одній руці та з двома тюльпанами в другій понесли квіти до пам’ятника
на честь померлих у боротьбі зі смертельною
небезпекою товаришів.
Урочисте відкриття завершилось благословенням та освяченням пам’ятника Дмитрієм Денисенком, протоієреєм вишгородського
храму свв. Бориса і Гліба.
І відтепер фігура вогнеборця у полум’ї нагадуватиме нам усім: дбайте про живу людину,
її єднання з природою, бо це – запорука існування нашої планети.
Прийшли батьки, діти,

Наша історія, мічена атомом
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Шановні вишгородці і гості міста! Дорогі
наші ліквідатори аварії на ЧАЕС!
Дуже символічно і справедливо, що цей
пам’ятник нарешті з’явився у нашому місті. Адже вишгородські пожежні були вже на
станції в перші хвилини аварії. Це справжні
герої – брати Леонід, Іван і Петро Шаврії, Андрій Король, Михайло Ковкрак, Андрій Половинкін, Микола Нечипоренко та інші. Вони
гасили радіаційне полум’я на покрівлі машинного залу і реактора. Наша пожежна машина
стільки увібрала радіації, що залишилася на
вічній стоянці у зоні відчуження.
У перші дні аварії у Прип’яті була наша міліція. Вранці 26 квітня по тривозі піднято весь
Вишгородський районний відділ і понад 90
чоловік направлено для забезпечення правопорядку на Чорнобильській АЕС.

Благоустрій
Черговий виїзд адмінкомісії 14
квітня ц. р. відбувся на виборчому
окрузі міського депутата Валерія
Виговського. Оглядали будинки і
прибудинкові території за адресами: вул. Київська, 18, 20, Ю. Кургузова, 2, 4-а і 4-б.
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

В основному території доглянуті. Це
й зрозуміло: два будинки кооперативні, один — ОСББ, іще один — частково
ОСББ.
Та все ж є питання. Так, великогабаритна вантажівка зруйнувала тротуар
поряд із будинком 4-б на вул. Ю. Кургузова. Біля будинку 18 на вул. Київській
уже 16 років лежать бетонні плити, а
господар досі не знайшов часу їх прибрати. А тут можна було б обладнати
затишний зелений куточок!
Протікає дах над входом до двох
під’їздів цього ж будинку. Депутат Виговський відшукав резерви, напиляв
деревину і завіз до КПЖ і КГ, аби кому-

У перших рядах був начальник райвідділу
Василь Кучеренко, який за участь у ліквідації
аварії на ЧАЕС нагороджений орденом Червоного Бойового Прапора, Антоніна Маракуша – начальник канцелярії райвідділу, Леонід
Ковпак – на той час дільничний інспектор міліції Чорнобильської АЕС.
Для надання медичної допомоги були направлені і наші лікарі: Петро Веремеєнко,
Олександр Глуговський, Михайло Колянчук,
Іван Піддубний, Анатолій Новак та інші.
Усі свої ресурси – працівників і техніку
— спрямував на ліквідацію аварії наш трест
«Південатоменергобуд». Усього Вишгород
відрядив на ліквідацію наслідків аварії більше
трьох тисяч чоловік. Практично всі жителі міста так чи інакше брали участь у приборканні
ядерної стихії.
Символічно і те, що цей пам’ятник встановлено на перехресті вулиць Шолуденка і
Набережної. Цією бойовою дорогою до реак-

онуки й правнуки...

тора вирушали сотні машин з бетоном і металоконструкціями для спорудження саркофага. В умовах високої радіації наші ліквідатори
на ЧАЕС проявили мужність і справжній героїзм. Тому цей пам’ятник є справді народним.
Я хочу подякувати автору цього пам’ятника
— архітектору і скульптору Василю Климику
за його роботу. Велике спасибі за організацію робіт і заступнику голови ради ветеранів
МНС у Київській області Петру Шаврію.
Щира вдячність керівнику ТОВ «Будтехносервіс» Сергію Костирку, керівнику заводу
«Карат-ліфткомплект» Сергію Горішному, керівнику підприємства «Експрес-Сервіс» Володимиру Бондаруку.
Я твердо переконаний, що біля підніжжя
чорнобильського пам’ятника завжди будуть
квіти, бо це наша історія, мічена атомом.
Земний уклін вам, шановні ліквідатори!
Здоров’я вам на довгі роки!
Вічна слава героям Чорнобиля!

2011 року

3

Влада — громаді

Великодній
подарунок
Христос воскрес! Воістину воскрес! Для прихожан церкви св. Володимира цьогорічні Великодні
свята ознаменовані приємним, неочікуваним подарунком. Перед недільною школою протягом
одного дня (19 квітня)
з’явилась широка, зручна
площа та доріжка. Не знаємо, що допомогло, — чи
щирі молитви о. Богдана
Николина та прихожан, чи
відчуття відповідальності
за свої обіцянки мера нашого міста Віктора Решетняка, — однак роботи було
організовано швидко, без
зволікань.
Протоієрей Богдан НИКОЛИН,
громада УПЦКП
св. кн. Володимира
м. Вишгорода — з повагою

Доручення мера втілили в
життя головний інженер КПЖ
і КГ Ігор Свистун, керівник
ТОВ «Житлошляхбуд» Олексій Білий і виконроб Олександр Хмелюк, будівельники. На жаль, не всі їхні імена
ми знаємо, але їх знає Бог,
а ми вдячні усім цим добродіям, молитимемося за їхнє
здоров’я та благополуччя.
Віримо в душевну щедрість наших людей. Сподіваємось
на
подальшу
допомогу благодійників у
розбудові храму, облаштуванні паркової зони на його
території. Для цієї праці ми
уклінно запрошуємо дизайнерів парків і ландшафтів,
які мають сучасне цікаве бачення проблеми, з ентузіазмом відгукнутися, адже цей
маленький парк слугуватиме
всім вишгородцям.
Реквізити:
р/р
26006301187
у
Вишгородському від. №
8151 Ощадбанку України, МФО 320155, код
22204654
Нехай Господня любов
благословляє всіх нас на добрі справи!

Облаштовуємо дев’ятий округ
Є й так звані
«гарячі точки», де
збираються групи ризику. Цим
займатимуться
правоохоронці,
а адмінкомісія та
депутат
округу
триматимуть руку
на пульсі.
Мешканці
з Київської, 20
попросили
облаштувати
«наЗаступник міського голови Олександр Ростовцев,
родну стежку» від
депутат міськради Валерій Виговський, власник магаїхнього будинку
зину «Санат» Наталя Іванко, провідний спеціаліст ападо магазину «Нарату міськради Тетяна Доброхотова оглядають теритогорний», зробити
рію поряд із магазином (вул. Київська, 20-а)
металеві
перенальники відремонтували козирки над
кладини для вибивання килимів.
під’їздами.
Дещо уже зроблено. Дерев’яним
Захаращена сміттям приватна тепарканом огороджено частину дитяриторія за Київською, 18 не прикрашає
чого майданчика поряд із буд. 4-а на
мікрорайону. Тож прохання до власнивул. Ю. Кургузова та газон біля другого
ків будинку …. на вул. Т. Шевченка рапід’їзду. До Дня захисту дітей роботи
зом із усіма вишгородцями долучитися
закінчать повністю, так обіцяє Валерій
до прибирання рідного міста. Самим
Виговський. А слова свого він завжди
же приємно бачити навколо себе чидотримує.
стоту!

Плити біля буд. 18 на вул. Київській лежать
уже 16 років

Київська, 18: протікає дах над входом до
двох під’їздів
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30 квітня

Календар

Цей день в історії
30 квітня
1918
—проголошено
створення Кримської республіки
Іменини: Адріан, Ананій,
Зосим, Семен, Олександр
1 травня – День міжнародної солідарності трудящих
1707 — Англія, Уельс та
Шотландія об’єдналися в
одну державу – Велику Британію
1948 — проголошено
створення Народно-Демократичної Республіки Корея
Іменини: Аксен, Антон,
Віктор, Юхим, Зинон, Ізот,
Іван, Кузьма, Фелікс
2 травня
1817 — в Одесі засновано
Рішельєвський ліцей
1848 — у Львові створено
першу українську політичну
організацію — Головну руську раду
1892 — у Києві пустили
електричний трамвай, перший в Російській імперії
Іменини: Антонін, Георгій
(Юрій), Іван, Никифор, Пафнутій, Христофор
3 травня – Всесвітній
день свободи преси; День
Сонця
1494 — Христофор Колумб відкрив Ямайку
1880 — пущено перший
в Україні львівський кінний
трамвай
1991 — у столиці Намібії підписано «Віндхукську
декларацію», що закликала
уряди усіх держав світу забезпечувати свободу преси
і її демократичний характер.
За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи друку
Іменини:
Анастасій,
Гаврило, Григорій, Микита,
Олександр, Федір
4 травня
1838 — діячі культури викупили з кріпацтва Тараса
Шевченка
1904 — в Англії Генрі Ройс
і Чарльз Роллс стали випускати автомобілі «Роллс-Ройс»
1979 — Маргарет Тетчер стала прем’єр-міністром
Великобританії – першою
й поки що єдиною жінкоюпрем’єром Великобританії.
Іменини: Денис, Кіндрат,
Федір
5 травня – Всесвітній
день акушерки; Міжнародний день боротьби за права інвалідів
1581 — в Острозі (на Волині) друкар Іван Федоров
видав перший руський календар
1836 — у Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця
1949 — створено Раду Європи
1988 — перша телетрансляція з вершини Евереста
1992 — Верховна Рада
Криму проголосила суверенітет Криму і призначила на
серпень референдум про
підтвердження цього статусу
Іменини: Віталій, Всеволод, Климент, Лука, Федір
6 травня
1833 — у США виготовили
перший стальний плуг
1872 — в Англії засновано
футбольний Кубок
1889 — у Парижі завершено будівництво Ейфелевої
вежі
1994 — урочисто відкрито
тунель під Ла-Маншем між
Францією й Англією — Євротунель
Іменини: Анатолій, Афанасій, Георгій (Юрій), Олександра

Дата
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25-ій річниці присвячується…

Виставки

Сонячно й ясно було в цю квітневу
п’ятницю – як і у вихідні 25 років тому – у
день страшної катастрофи…
На честь пам’яті загиблих під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у Вишгородському історичному музеї Вишгородського історико-культурного заповідника
відкрилась виставка «Чорнобиль-86».
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО автора та з архіву музею

У приміщенні музею зібралися ті, на чию
долю випало ліквідовувати страшну техногенну аварію, зводити саркофаг, першими кинутись у бій з радіацією. В маленькій залі сиділи
й зажурені жіночки – евакуйовані з Чорнобиля
та Прип’яті. У серці назавжди залишився дім,
до якого немає вороття…
На стінах – численні стелажі з фотографіями: пожежні, будівельники, вертольотчики,
лікарі…

В автобусі, який прямує на ЧАЕС

ФОТОмить

Вишгород

Поряд – архівні матеріали, біографії ліквідаторів,
хронологія подій…
Зустріч
почалася із захопливої, проникаючої в
душу розповіді про
аварію на ЧАЕС та
її наслідки наукового співробітника
музею Любові Ніколенко. На очах у
Затамувавши подих, слухають Любов Ніколенко школярі, із
багатьох присутніх захопленням дивляться на ліквідаторів аварії
з’явилися сльози.
Про свою праденьких солдат (лише в касці й металевій жицю, надлюдські зусилля на ліквідації аварії летці поверх форми) заганяли в приміщення
розповіли будівельники. На відміну від ін- реактора з відром піску для зведення стінки.
ших людей (наприклад, рядових солдатиків) Перед цим наливали по 100 грамів. А після –
– вони знали, на що йдуть і чим ризикують. вони вже йти не могли – виносили бідолах на
Проте це їх не зупиняло – почуття відпові- носилках…
дальності за долю інших, патріотизм, любов
Увагу всіх привернула жінка, яка не відводо рідної землі вело героїв нашого часу в дила сумного погляду від фотографії на односаме пекло аварії.
му із стелажів. Як з’ясували потім, на знімку
Вони будували захисну стіну над ава- – вікна її квартири у Прип’яті…
рійним блоком (саркофаг), виконували
Ось у такій атмосфері спогадів відкрито
інші роботи у радіаційній зоні. Із Вишгоро- виставку. Напевно, не випадково, що саме у
да тоді завезли майже чотири тисячі кубів страсну п’ятницю вшановували пам’ять загибетону. А щоб довести будівництво до кін- блих під час аварії на ЧАЕС – пом’янули тих,
ця, потрібно було зробити безліч прийомів кого вже немає, хто власним життям заплатив
його укладання, і кожен – від 12 до 27 го- за безвідповідальність і халатність тодішніх
дин при рівні радіації від 10 мкР/сек до 100 посадовців.
мкР/сек.
Для усіх охочих дізнатися більше про траЯк кажуть самі будівельники, не за гро- гедію Чорнобиля двері історичного музею
ші тоді працювали! Першу зарплату лікві- відкриті за адресою: вул. М. Грушевського,
датори отримали тільки в липні 1986-го.
1, тел: (04596)5-62-19. Не забувайте минуле
Згадують і страшні випадки: коли моло- країни, пам’ятайте її героїв!

Нагороджені орденами
Української Православної Церкви

ФОТО — Валентина ВАСИЛЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

З нагоди 5-річчя Благодійного фонду святої Ольги, за вагомий
внесок у справи благодійництва та
меценатства Митрополитом Володимиром Київським і всієї України
нагороджені орденами Української
Православної Церкви активісти
фонду:
орденом святителя Димитрія
— Володимир Малишев, президент фонду святої Ольги,
орденом ікони Почаївської
Божої Матері:
Марія Дем’янчук, радник голови Вишгородської РДА,
Надія Зайцева, начальник відділу Київської ОДА,
Анатолій Гальчук, голова Громадської ради при Вишгородській
РДА,

Наталія Клебан, керівник апарату Вишгородської РДА,
Сергій Лагуненко, заступник голови ради ветеранів м. Вишгорода,
Анатолій Лук’яненко, голова громадської благодійної спілки
«Онкочорнобиль»,
Валентина Яковенко, перший
віце-президент Благодійного фонду святої Ольги,
Алла Студзинська, виконавчий
директор цього фонду,
Олександр Малишев, депутат
Абрамівської сільської ради, директор ТОВ «ДАГАЗ»,
Віктор Шамота, підприємець і
громадський кореспондент «Вишгорода».
Щирі привітання від редакції газети «Вишгород» і побажання й надалі працювати на благо громади й
кожної людини. Хай вам щастить у
вашій шляхетній роботі!

За старовинними
традиціями

Протоієрей церкви свв. Бориса і Гліба Дмитро Денисенко (у центрі) вітає нагороджених

Великдень у Вишгороді
Тетяна ЖИЛІНА
ФОТО —
Василь КАРПЕНКО,
спеціально для
«Вишгорода»

Переможці конкурсу писанок
Ось і розпочалися звичні робочі будні
зі своєю метушнею та клопотами.
А лиш нещодавно наші голови були зайняті турботами, пов’язаними з приємною подією – святом Христового Воскресіння – Великоднем!

Пасха не проходить
без родинного кола та
смачного столу на свіжому повітрі. Але є у Вишгороді місце, де Великдень
супроводжується народними гуляннями за старовинними українськими
традиціями.
Щорічно під егідою
Собору Вишгородської
Богородиці
організовується ВЕЛИКДЕНЬ у
Вишгороді. Цього року
вишгородські пластуни та
парохіяни Собору покликали всіх охочих, аби
разом поспівати гаївок, потанцювати та похристосуватись.
Багато років тому біля храмів збиралися
всім селом чи містом, щоби співати, танцю-

вати, ярмаркувати. Сьогодні, не зраджуючи
багатовіковим традиціям, біля Київського
моря на зеленій галявині греко-католицького
Собору зібрались і малі, і дорослі для спільної
забави.
Спортивні та митецькі конкурси, співи,
приємні розмови привертали все нові і нові
обличчя… Фішкою свята стали автентичні
танці під музику джаз-бенду «Транс Карпатіян», народні забави з катання крашанок, конкурс писанок та ярмарок з домашніми смакотами і цікавими поробками. Під ласкавим
сонцем та приємним «морським» вітерцем
гості свята мали нагоду не лише відпочити в
колі рідних і друзів і розговітися, а й поринути
в історію, відчути весь колорит цього багатовікового свята та почерпнути для себе багато
цікавого!
Божим Благословенням цьогорічний Великдень відкрив теплий сезон у нашому (і не
тільки) місті, і його відзначення стало доброю
традицією для кожного свідомого українця.
Тож з радістю чекаємо всіх друзів та друзів
друзів на наступному Великодні у Вишгороді!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Від редакції.
ФОТОрепортаж див. у наступному номері

Телепрограма
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09.00 Підсумки тижня
09.45 Друга смуга
10.00 Легко бути жінкою
10.45 Шеф-кухар країни
11.40 Право на захист
12.00 Армія
12.15 Вікно в Америку
12.35 Х/ф «Мерседес тікає
від погоні»
13.50 Х/ф «Зустріч перед
розлукою»
15.10 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
16.05 Друга смуга
16.15 Х/ф «Дума про
Ковпака»
19.25 В гостях у Д. Гордона
20.25 Сільрада
20.40 На добраніч, діти
21.00 Підсумки дня
21.25 Л. Гурченко. «Пісні
війни»
22.05 Наша пісня
22.50 Трійка, Кено
23.00 ТРК “ЕРА”
01.18 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ. НІЧНИЙ
КАНАЛ

06.15 Мультфільми

05.50 Х/ф “Остін Паверз.
Шпигун, котрий мене
спокусив”
пінгвін»
07.30 Факти тижня з
08.40 М/ф “Правдива історія Оксаною Соколовою
кота у чоботях”
08.15 Х/ф “Загублені у
космосі”
10.10 Х/ф “Спортлото-82”
11.00 Х/ф “Кенгуру Джек”
11.50 Х/ф “Остання зустріч”
12.55 Х/ф “Зоряні війни-3:
17.35 Концерт Стаса
Помста ситхів”
Михайлова у Кремлі. Між
15.55 Х/ф “Зоряні війни-5:
Імперія наносить удар у
небом і землею
відповідь”
19.30, 05.55 “ТСН”
18.45 Факти. Вечір
20.00 “Зірка+зірка-2”
19.15 Надзвичайні новини з
22.20 “Велика різниця”
Костянтином Стогнієм
23.20 Х/ф “Бар “Бридкий
20.10 Х/ф «Slove. Просто у
серце”
койот”
22.05 Х/ф “Тиха застава”
01.05 Т/с “Одружені. З
00.00 Надзвичайні новини з
дітьми”
Костянтином Стогнієм
02.15 Т/с “Принцеса цирку” 01.05 Х/ф “Зоряні війни-6:
04.30 Х/ф “Я, божевільний” Повернення джедая”

06.00, 07.00, 09.00 «СТНтижневик»
06.30 «У центрі уваги»
07.30, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
08.00 «СТН-спорт-тижневик»
09.30 «Столиця»
10.15 «Файна садиба»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 Х/ф «Алеко»
14.50 «Від травня до травня»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
Б.Брильська
16.10 «У центрі уваги»
17.00 Х/ф «Весна»
19.00 Х/ф «Концерт фронту»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
О.Булдаков
21.00, 23.00 «Столичні
телевізійні новини»
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
А.Дементьєв
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 Х/ф «Алеко»
00.30 Х/ф «Весна»
02.00 «В гостях у Д.Гордона»
О.Булдаков

06.20 «Документальний

05.40,0.10, 02.30 Твій хіт
06.00 Журфікс
06.30 Переможний голос
віруючого
06.55 Створи себе
07.00 Увага - їжа!
07.25, 20.10 Третя планета
08.00 УПА. Третя сила
09.00, 20.45 Хіт-парад дикої
природи
11.10 Жителі Гімалаїв
12.15 Погляд у майбутнє
16.10 Х/ф «Надати звання
Героя»
18.00 Чому ми воюємо
19.00 На перехрестях
планети Земля
21.50 Генеза здоров’я
22.45 Бойовий план
23.45, 05.45 Сильні світу
сього
00.00 Таємниці долі
03.00 Красень Київ
03.15, 05.20 Диваки
03.45 Провісники
незалежності
04.30 Трипільці

05.35 Х/ф «Чекай мене»

06.00 Срібний апельсин
06.45, 19.00, 03.30 Події
07.15 Т/с “Сімнадцять
08.40 Х/ф «ДОТ»
миттєвостей весни”
10.30 Т/с «17 миттєвостей
08.50 Т/с “Глухар”
09.50 Т/с “Відділ. Страшні
весни»
лейтенанти”
13.25 Т/с «Небо у вогні»
11.45 Т/с “Відділ. По праву”
16.20 «Жди мене»
13.45 Т/с “Відділ.
17.55 Х/ф «Снайпер. Зброя П’ятницький”
16.00, 03.00, 03.50 Х/ф
розплати»
“Антиснайпер - 3: Новий
20.00 «Подробиці»
рівень”
20.30 Т/с «1942»
18.00 Т/с “Єфросинія.
23.20 Концерт М.Баскова
Продовження”
19.20 Т/с “Маруся.
«Корабель долі»
Повернення”
01.30 «Подробиці»
20.15 Т/с “Глухар.
02.00 Х/ф «Смертельний
Продовження”
22.15 Х/ф “Ред”
контакт: Пташиний грип в
00.50 Х/ф “Нас прийняли!”
Америці»
02.25 Щиросердне зізнання
03.25 Д/ф «Ударна хвиля-2»
04.50 Срібний апельсин

7.00 М/ф «Історія кохання

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 «Контекст, або
Мистецтво бути щасливим»
07.05 Х/ф «Тридцять три»
08.25 «Служу Вітчизні!»
09.10 «Здоров’я»
10.10 «Непутні нотатки»
10.30 «Доки всі вдома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Одиночне
плавання»
13.55 Х/ф «Щирі друзі»
15.50 Церемонія вручення
народної премії «Золотий
грамофон»
18.55 Х/ф «Водій для Віри»
21.00 «Час»
21.15 Х/ф «Сестричка»
23.05 Х/ф «Приватний
детектив, або Операція
«Кооперація»
00.45 Х/ф «Біля цих вікон...»
02.15 Х/ф «Шалені гроші»
03.40 Х/ф «Червоне, синє,
зелене»

05.10 Х/ф «Переступити
межу»
06.40 Х/ф «Гладіатор за
наймом»
08.20 «Правда життя»
Фанати. Зворотний бік
футболу
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 «Ланцюг»
13.30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15.20 Х/ф «Вихід»
17.00 Х/ф «Потрійний
стрибок «Пантери»
18.30 «Агенти впливу»
19.00 Т/с «Свідок»
19.20 Т/с «Ланцюг»
20.20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21.30 Т/с «Свідок»
22.00 Т/с «NCIS: полювання
на вбивцю»
23.00 Т/с «Закон і порядок»
00.00 Т/с «Детективи»
00.30 Т/с «Свідок»

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”
23.00 “Дім-2”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
09.50 Друга смуга
10.00 Легко бути жінкою
10.45 Х/ф “Невідомий
солдат”
12.00 Хай щастить
12.25 Темний силует
12.45 Х/ф “Дума про
Ковпака”
16.00 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.00 Друга смуга
18.05 Х/ф “Дума про
Ковпака”
20.40 На добраніч, діти
21.00 Підсумки дня
21.30 Концертна програма
“Я - українець”
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК “ЕРА”
01.18 ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ. НІЧНИЙ
КАНАЛ
01.20 Підсумки дня
01.40 Т/с “Атлантида”
02.30 Х/ф “Винищувачі”

06.40 М/ф “Правдива історія 07.20 Х/ф “Якби краса

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
21.00, 23.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
09.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 Х/ф «Травнева ніч»
14.50 «Від травня до травня»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
А.Дементьєв
16.10 «У центрі уваги»
16.55 «Від травня до травня»
17.15 Х/ф «Сталінградська
битва»
19.00 Х/ф «Бойовий
кінозбірник №2»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
О.Булдаков
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
А.Дементьєв
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 Х/ф «Травнева ніч»

06.00 “Документальний

22.20 Х/ф “Старі шкапи”

07.45 Х/ф “День радіо”
09.50 Х/ф “Поїздка до
Америки”
12.10 Х/ф “Знайомство з
батьками”
14.20 Х/ф “Знайомство з
Факерами”
16.55 М/с “Три богатирі та
Шамаханська цариця”
18.20 Х/ф “Хто я?”
21.05 Х/ф “Чого хочуть
жінки?”
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф “Будь крутіший”
02.10 Зона ночі. Культура
02.15 Костянтин Степанков.
Спомин після життя
03.05 Зона ночі
03.10 Моя адреса - Соловки.
Навіщо перекладати Вергілія
03.30 Моя адреса - Соловки.
Западня
03.50 Кохання всього життя
04.05 Зона ночі
04.10 Скіфи (свідчення І
версії)
04.30 Упертий українець
04.45 Зона ночі

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”

3.55 НТВ вранці

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.10 «Модний
вирок»
13.10, 00.55 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.25 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.30, 01.30 «Хочу знати»
16.00 «Завжди ваш,
товариш Сухов»
17.00 «Федеральний суддя»
18.15, 00.20 «Слід»
18.55, 04.05 «Давай
одружимося!»
19.55, 03.05 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
21.25 Т/с «Балада про
бомбера»
22.35 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинів»

05.35 Х/ф “Переступити
межу”
07.05 Х/ф “Потрійний
стрибок “Пантери”
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 “Ланцюг”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
15.20 Х/ф “Привал
мандрівників”
16.40 Х/ф “Потерпілі
претензій не мають”
18.30 “Речовий доказ”
Невиконане замовлення
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Кріт”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 Т/с “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”

06.30 «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”
23.00 “Дім-2”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

07.30 М/ф «Кришталик і

07.05 Х/ф «Люди добрі»

вбивала”
кота у чоботях”
08.10 Х/ф”Спортлото 82”

06.30 Переможний голос

11.05 Х/ф “Зоряні війни-5:
Імперія наносить удар у

відповідь”
09.50 Х/ф “Остання зустріч “ 13.55 Х/ф “Зоряні війни-6:
19.30 «ТСН»
20.00 «Міняю жінку - 3»
21.20 Х/ф «Іронія кохання»
23.00 Х/ф “Я люблю

Повернення джедая”
16.50 Х/ф «Slove. Просто у
серце”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Десантура”
22.40 Х/ф “У смертельній

неприємності”

небезпеці”

01.15 Т/с “Одружені. З

Костянтином Стогнієм

дітьми”

маленькому Токіо”

00.40 Надзвичайні новини з
01.35 Х/ф “Розбірки у
02.50 Х/ф “Якби краса

02.25 Т/с “Принцеса цирку” вбивала”

05.10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
06.45 Х/ф “Карасі”
віруючого
08.40 Т/с “Повернення
07.00 Створи себе
Мухтара-2”
07.05, 21.45 Генеза
09.40 Т/с “17 миттєвостей
весни”
здоров’я
12.25 Т/с “Небо у вогні”
08.00,8.05 Чому ми воюємо
15.20 Т/с “Вулиці розбитих
09.00, 20.45 Хіт-парад дикої ліхтарів 6”
природи
17.15 Т/с “Штрафбат”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
10.15,6.00, 02.30 Твій хіт
“Всі свої”
11.10, 22.40 Бойовий план
19.05 Т/с “Обручка”
12.15 Погляд у майбутнє
20.00 «Подробиці»
15.00, 03.00, 05.45 Сильні
20.30 Т/с «1942»
23.20 Д/ф «Третій рейх.
світу сього
16.45 Х/ф “Варіант “Омега” Операція НЛО»
00.15 «Подробиці»
19.00 На перехрестях
00.55 Х/ф “Напад
планети Земля
шаблезубих”
02.30 Телевізійна Служба
20.05 Третя планета
розшуку дітей
23.40 Світські хроніки
02.35 Д/с “Ударна хвиля-2”
00.05 Таємниці долі
03.20 Д/с “Походи в дикий
03.15, 05.20 Диваки
світ-4”
03.40 Трипільці
03.45 Д/с “Повітряні бої-2”
06.00 Обличчя купюр

09.10 Х/ф “Тиха застава”

06.00 Срібний апельсин
06.30, 19.00, 03.30 Події
06.55, 03.50 Т/с
“Сімнадцять миттєвостей
весни”
08.40, 00.50 Х/ф “Лісовик”
11.00 Х/ф “Лісовик - 2”
13.35 Х/ф “Лісовик - 3.
Продовження історії”
15.50 Х/ф “Лісовик - 4.
Продовження історії”
18.00 Т/с “Єфросинія.
Продовження”
19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
21.30 Футбол. Ліга
чемпіонів. 1 / 2 фіналу.
“Барселона” (Іспанія) “Реал” (Іспанія)
23.50 “Ніч Ліги чемпіонів”
03.00 Щиросердне зізнання
05.00 Срібний апельсин

однієї жаби»
7.20 Х/ф «Поїзд іде на схід»
9.00, 18.00 Сьогодні
9.25 Т/с «Повороти долі»
16.25 «Ти не повіриш!».
Спецвипуск
17.00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.30 Година суду
19.15 Т/с «Мент у законі-4»
22.55 Т/с «Подружжя»
0.55 Д/с «Вівтар перемоги»

7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.35, 17.35, 2.30
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Золотий пил
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Справи сімейні
19.25 Т/с «Мент у законі-4»
23.05 Т/с «Подружжя»
0.00 Таємнича Росія
0.55 Д/с «Вівтар перемоги»

05.35 Х/ф «Хлопчик у
смугастій піжамі»
детектив. Справа честі»
07.00 М/с «Принцеса-лебідь
- 3»
06.45 Т/с «Кулагін та
08.25 Зроби мені смішно
09.20 Хто проти блондинок?
Партнери»
10.40 Мрії збуваються
11.35 Інтуїція
07.10 Т/с «Комісар Рекс»
12.50 Співай, якщо можеш
09.10 «Танці з зірками»
14.10 Зроби мені смішно
15.05 Хто проти блондинок?
11.25 «Танці з зірками.
16.40 Мрії збуваються
17.40 Інтуїція
Підсумки голосування»
18.50 Зроби мені смішно
12.05 Х/ф «Велика перерва» 22.40 Х/ф «День радіо»
00.50 Спортрепортер
18.00 «Неймовірна правда
02.30 Служба розшуку дітей
02.35 Зона ночі. Культура
про зірок»
02.40 Сумний П’єро
03.05 Врятованій любов’ю
19.00 «Національне талант03.15 Сонячна людина
03.30 Зона ночі. Культура
шоу «Танцюють всі!-3»
03.35 Невгамовний
Пантелеймон
21.45 Х/ф «Ас»
04.05 POETA MAXIMUS
23.50 Х/ф «Оксамитові
04.20 Кличу тебе
04.30 Зона ночі
ручки»
04.35 Українці. Віра

детектив. Передчуття
смерті”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
07.55 Х/ф “Два капітани”
18.00 “Неймовірна правда
про зірок”
19.00 “Ванга повертається!
Секретний архів віщунки”
20.10 “Правила життя.
Битва дієт”

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, 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» (рос.)
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»
03.40 “Велика політика”
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09.00 Підсумки дня
09.25 На звязку з урядом
09.50 Друга смуга
10.00 Легко бути жінкою
10.45 Х/ф “Невідомий
солдат”
12.00 Новини
12.20 Х/ф “Дума про
Ковпака”
15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.35 Д/ф “Тунелі у
невідоме”
16.05 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.50 Д/ф “Київські мости”
19.30 Х/ф “Від Бугу до
Вісли”
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.45 Досвід
22.45 Мегалот

Телепрограма

2011 року
06.50 «Служба розшуку
дітей»
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”
12.45 “Анатомія слави”
13.35 Т/с “Виклик - 4”
14.30 Т/с “Виклик - 4”
15.25 Т/с “Іронія кохання”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.00 “Пекельна кухня”
21.15 Х/ф “Гітлер капут”
23.25 Х/ф “Арн - лицартамплієр”
01.10 Т/с “Одружені. З
дітьми”
02.20 Т/с “Принцеса цирку”
04.35 Т/с “Виклик - 4”

Вишгород

04.45 Руйнівники міфів
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с “Нові пригоди
Корлеоне”
Скубі Ду”
06.55 Kids ‘Time
06.40 Т/с “Кулагін та
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
Партнери”
07.05 Смішарики
07.05 Х/ф “Маша і море”
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
09.05 Х/ф “Велика перерва” Репортер
15.00 “Давай одружимося” 09.10 Х/ф “Назад на Землю”
11.10 Т/с “Курсанти”
17.00 “Паралельний світ”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
18.00 “Вiкна-Новини”
14.50 Teen Time
18.10 “Неймовірна правда
14.55 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
про зірок”
15.55 Т/с «Друзі»
19.05 “Зіркове життя. Заміж
16.55 Т/с “Бальзаківський
за іноземця”
вік або Всі чоловіки сво...”
20.05 “Російські сенсації. Їм 17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
прописали вбивство”
19.35 Здрастуйте, я - ваша
21.05 “Російські сенсації.
мама!
Гості із сутінку”
20.40 Т/с “Ластівчине
гніздо”
22.00 “Вікна-Новини”
21.45 Зроби мені смішно
22.25 “Очна ставка.
22.40 Т/с “Щасливі разом”
Непотрібна дитина”
23.40 Т/с “Бальзаківський
вік або Всі чоловіки сво...”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.30, 03.00
“Час новин”
10.30, 11.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Вільна гавань»
18.30, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Акцент»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

05.15 Служба розшуку дітей
05.25 Факти
05.50 Світанок
06.50 Світанок
07.35 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Провокатор
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Десантура”
16.35 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
20.10 Т/с “Десантура”
22.40 Факти. Підсумок дня
22.55 Х/ф “Розбірки у
маленькому Токіо”
00.35 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.00, 21.00, 23.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50 «Від травня до травня»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
А.Дементьєв
16.10 «У центрі уваги»
16.55 «Від травня до травня»
17.15 Х/ф «Сталінградська
битва»
19.20, 23.25 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
О.Булдаков
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
А.Дементьєв
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Громадська
приймальня»

06.10 “Документальний

05.20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 6»
06.30 Переможний голос
06.55 Х/ф “Жіноча дружба”
віруючого
08.45 Т/с “Повернення
07.00 Створи себе
Мухтара-2”
07.05, 21.45 Генеза
09.45 Т/с “17 миттєвостей
весни”
здоров’я
12.25 Т/с “Небо у вогні”
08.00,7.55 Чому ми воюємо
15.20 Т/с “Вулиці розбитих
09.00, 20.45 Хіт-парад дикої ліхтарів 6”
природи
17.15 Т/с “Штрафбат”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
10.10,5.45, 02.25 Твій хіт
11.10, 22.40 Бойовий план “Всі свої”
19.05 Т/с “Обручка”
12.15 Погляд у майбутнє
20.00 «Подробиці»
16.30 Х/ф “Варіант “Омега” 20.30 Т/с «1942»
23.20 Д/ф “Портрети.
19.00 На перехрестях
Михайло Кононов. Світ
планети Земля
проти мене”
20.05 Третя планета
00.20 “Подробиці”
23.45, 02.55, 05.40 Сильні
01.05 Х/ф “Біомутант”
02.30 Телевізійна Служба
світу сього
розшуку дітей
00.00 Таємниці долі
02.35 Д/с “Ударна хвиля-2”
03.10, 05.10 Диваки
03.20 Д/с “Походи в дикий
03.35 Трипільці
світ-4”
04.25 Ольвія
03.45 Д/с “Повітряні бої-2”

06.00 Срібний апельсин

3.55 НТВ вранці ‘

07.00, 17.00, 19.00, 03.30

7.40 Квартирне питання

Події

8.35, 14.35, 17.35, 2.25

07.20, 18.00 Т/с

Надзвичайна подія

“Єфросинія. Продовження”

9.00, 12.00, 15.00, 18.00

05.10 Срібний апельсин

0.50 Д/с «Вівтар перемоги»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.10 «Модний
вирок»
13.10, 01.00 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.25 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.30, 01.30 «Хочу знати»
16.00, 21.30 Т/с «Балада
про бомбера»
17.00 «Федеральний суддя»
18.15, 00.25 «Слід»
18.55, 04.05 «Давай
одружимося!»
19.55, 03.05 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
22.40 Х/ф «Таємниця
«Черних дроздів»

05.40 Х/ф “Потерпілі
претензій не мають”
07.15, 15.30 Х/ф “Привал
мандрівників”
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”
12.30 Т/с “Кріт”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
16.50 Х/ф “Лисиця Аліса”
18.30 “Правда життя”.
Психи серед нас
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Кріт”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 Т/с “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»
01.30 «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”
23.00 “Дім-2”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

09.30 Книга.ua
09.50 Друга смуга
10.00 Легко бути жінкою
10.45 Х/ф “Невідомий
солдат”
12.00 Новини
12.20 Х/ф “Машенька”
13.35 Х/ф “Якщо ворог не
здається”
15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.35 Д/ф “Київські доти”
16.05 Т/с “Чотири танкісти
і собака”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.40 Х/ф “Від Бугу до
Вісли”
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.40 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
22.00 Глибинне буріння
22.45 Щоденник
Євробачення-2011

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, 00.20 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
10.00 «Сімейні драми»
10.55 «Не бреши мені»
11.55 Т/с “Тільки кохання”
12.45 “Шість кадрів”
13.25 “Розкішне життя”
14.20 Т/с “Виклик - 4”
15.15 Х/ф “Гітлер капут”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.10 Х/ф “Брат”
22.00 Х/ф “Брат-2”
00.45 Х/ф “Арн - об’єднане
королівство”
02.35 Т/с “Одружені. З
дітьми “
03.45 Т/с “Принцеса цирку”
05.15 Т/с “Виклик - 4”

05.35 Факти
05.50 Світанок
06.50 Світанок
07.30 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.30 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Під прицілом
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.05 Т/с “Десантура”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
19.55 Х/ф “Біла стріла”
22.00 Футбол. Ліга Європи.
Півфінал
00.05 3-й тайм
01.05 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
01.45 Покер після опівночі

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
19.00, 21.00, 23.00 «Столичні
телевізійні новини»
06.30 «У центрі уваги»
07.25, 08.40, 10.05, 03.00
«Музична програма»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.15 «Повнота радості
життя»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50 «Від травня до травня»
15.10 «В гостях у Д.Гордона»
А.Дементьєв
16.10 «У центрі уваги»
16.55 «Від травня до травня»
17.15 Х/ф «Падіння Берліна»
19.20, 23.25 «Міська варта»
20.00 «В гостях у Д.Гордона»
Є.Шифрін
21.25 «В гостях у Д.Гордона»
А.Джигарханян
22.25 «Дзеркало історії»
23.30 «Громадська
приймальня»
00.30 Х/ф «Падіння Берліна»

06.05 “Документальний
детектив. Пасажир на той
світ”
06.30 Т/с “Кулагін та
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
07.55 Х/ф “Ас”
10.00 Х/ф “Оксамитові
ручки”
12.05 Х/ф “Старі шкапи”
15.00 “Давай одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Моя правда.
Серьога. Життя під грифом
“секретно”
20.10 “Холостяк”
22.00 “Вікна-Новини”
22.35 “Холостяк”
22.55 “Холостяк. Як вийти
заміж”

04.40 Руйнівники міфів
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, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Глава держави”
11.20 Т/с “Курсанти”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Друзі»
16.55 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Смішно, до болю
20.35 Т/с “Ластівчине гніздо”
21.40 Мрії збуваються
22.45 Т/с “Щасливі разом”
23.40 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
01.00 Спортрепортер
01.10 Служба розшуку дітей

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 00.30 “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, 03.00 “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 «Акцент»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.30 «Територія
закону»
23.55, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

05.20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів-6»
06.10 Т/с «Вулиці розбитих
віруючого
ліхтарів-7»
07.00 Створи себе
06.55 Х/ф “Суджений ряджений”
07.05, 21.40 Генеза
08.45 Т/с “Повернення
здоров’я
Мухтара-2”
08.00,7.55 Чому ми воюємо 09.45 Т/с “17 миттєвостей
09.00, 20.45 Хіт-парад дикої весни”
12.20 Т/с “Небо у вогні”
природи
15.15 Т/с “Вулиці розбитих
10.15,5.45, 02.30 Твій хіт
ліхтарів-6”
11.10, 22.40 Бойовий план
16.15 Т/с “Вулиці розбитих
ліхтарів-7”
12.15 Погляд у майбутнє
16.30 Х/ф “Варіант “Омега” 17.15 Т/с “Штрафбат”
18.10 Шоу Дмитра Нагієва
19.00 На перехрестях
“Всі свої”
планети Земля
19.05 Т/с “Обручка”
20.00 «Подробиці»
20.05 Третя планета
20.30 Т/с «1942»
23.40, 03.00, 05.45 Сильні
23.20 Д/ф “Клара Лучко.
світу сього
Три зустрічі”
00.20 “Подробиці”
00.00 Таємниці долі
01.05 Х/ф “Спаун”
03.10, 05.15 Диваки
02.35 Телевізійна Служба
03.40 Ольвія
розшуку дітей
04.30 Феодоро
02.40 Д/с “Ударна хвиля-2”

06.00 Срібний апельсин
06.50, 17.00, 19.00, 03.30
Події
07.10, 18.00 Т/с
“Єфросинія. Продовження”
08.20, 14.00, 22.15 Т/с
“Слід”
09.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Квиток в гарем”
13.00 “Нехай говорять.
Олександр Барикін: на
згадку про мене”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10, 17.15, 02.40, 03.50
Вечір з Максимом Галкіним
23.50 Х/ф “Травма”
00.50 Х/ф “Лісовик - 3.
Продовження історії”
04.30 “Нехай говорять”
05.15 Срібний апельсин

3.55 НТВ вранці

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго рануку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.45 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.10 «Модний
вирок»
13.10, 00.45 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.25 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.30, 01.30 «Хочу знати»
16.00, 21.30 Т/с «Балада
про бомбера»
17.00 «Федеральний суддя»
18.15, 00.15 «Слід»
18.55, 04.05 «Давай
одружимося!»
19.55, 03.05 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
22.40 Х/ф «Серпень»

05.45 Х/ф “Лисиця Аліса”
07.15, 15.35 Х/ф “Привал
мандрівників”
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 “Кріт”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
16.55 Х/ф “Ти пам’ятаєш”
18.30 “Легенди карного
розшуку” Тонькакулеметниця
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Кріт”
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»
01.30 «Свідок»
02.00 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”
23.00 “Дім-2”
00.00 Т/с “Реальні пацани”

06.00 Обличчя купюр

05.55 Обличчя купюр

06.30 Переможний голос

08.20, 14.00, 22.15 Т/с
“Слід”
10.00, 20.15 Т/с “Глухар.
Продовження”
11.00, 19.20 Т/с “Маруся.
Повернення”
12.00 Т/с “Квиток в гарем”
13.00 “Нехай говорять.
Ванга: 100 років чудес”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10, 17.15, 03.00, 03.50
Вечір з Максимом Галкіним
23.50 Х/ф “Травма”
00.50 Х/ф “Лісовик - 2”
04.30 “Нехай говорять”

Сьогодні
9.25 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Живуть же люди!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Мент у законі-4»
23.00 Т/с «Подружжя»
23.55 Д/с «Справжній
італієць»

7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.35, 17.35, 2.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 Золотий пил
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40 Давайте миритися!
15.30 Перша передача
16.00 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.45 Справи сімейні
19.35 Т/с «Мент у законі-4»
23.15 Т/с «Подружжя»
0.10 Школа лихослів’я
1.00 Д/с «Вівтар перемоги»
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09.35 Х/ф “Два бійці”
10.50 Легко бути жінкою
11.10 «Віра. Надія. Любов”
12.00 Новини
12.15 Х/ф “Чекай на мене”
13.50 Х/ф “Від Бугу до
Вісли”
15.00 Новини (із
сурдоперекладом)
15.15 Euronews
15.35 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
16.10 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
16.30 Магістраль
16.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Металург” (Запоріжжя) “Кривбас” (Кривий Ріг)
17.45 В ПЕРЕРВІ: Новини (із
сурдоперекладом), Погода
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»
01.18 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 Т/с “Тільки кохання”
12.50 «Гроші»
13.45 Т/с «Виклик - 4»
14.40 Д/ф «Брат-2»
17.15 «Шість кадрів»
17.50 «Сімейні драми»
18.40 “Не бреши мені”
20.15 “Україна: історія
катастроф. Останній спуск”
21.05 Х/ф “Леон - кілер”
23.10 Х/ф “Її звали Нiкiта”
01.25 Т/с “Одружені. З
дітьми”
02.35 Т/с “Принцеса цирку”
05.35 Т/с “Виклик - 4”

05.25 Служба розшуку дітей
05.35 Факти
05.50 Світанок
06.50 Світанок
07.35 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.00 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
12.05 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Стоп-10
14.00 Анекдоти поукраїнськи
14.10 Х/ф “Біла стріла”
16.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Т/с “Група “Zeta”
23.05 Х/ф “Остання
таємниця Гітлера”
01.30 Покер після опівночі
02.20 Факти
02.50 Х/ф “Виклик”
05.00 Т/с “Загін”

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

06.00 Обличчя купюр

06.50 Х/ф “Горобиновий
вальс”

06.00 Срібний апельсин
06.50, 17.00, 19.00, 03.45
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 Т/с “Квиток в гарем”
13.00 “Нехай говорять.
Дуель”
15.40 Щиросердне зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.15 Щиросердне зізнання
20.15 Т/с “Екстрений
виклик. Зайвий свідок”
00.10 Х/ф “Травма”
01.10 Х/ф “Лісовик - 4.
Продовження історії”
03.00 Ласкаво просимо
04.10 “Нехай говорять”
05.00 Срібний апельсин

3.55 НТВ вранці

06.30 Переможний голос

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
8.35, 14.30, 17.35, 2.40
09.15 «Контрольна
закупівля»
Надзвичайна подія
09.45 «Жити здорово!»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
10.55 «ЖКГ»
Сьогодні
12.15 «Модний вирок»
13.10 «Детективи»
9.25 О. Журбін. Мелодії на
14.00 Інші новини
згадку
14.25 «Зрозуміти.
Пробачити»
10.00 До суду
15.30 «Хочу знати»
11.00 Суд присяжних
16.00, 21.30 Т/с «Балада
12.45 Х/ф «Алегро з вогнем» про бомбера»
17.00 «Чекай мене»
15.30 Рятувальники
18.15 «Поле чудес»
16.00 Таємниці розвідки
19.05, 05.15 «Давай
одружимося!»
16.35 Т/с «Повернення
19.55 «Нехай говорять»
Мухтара-2»
21.00 «Час»
18.35 Т/с «Адвокат»
22.40 Х/ф «Одна війна»
00.15 Х/ф «Оптимістична
22.15 Музичний ринг
трагедія»
23.35 Х/ф «Полювання на
02.15 Х/ф «Дві стріли.
однорога»
Детектив кам’яного віку»
1.05 Д/с «Вівтар перемоги» 03.45 Х/ф «Історія однієї
більярдної команди»

05.45 Х/ф “Ти пам’ятаєш”
07.10 Х/ф “Привал
мандрівників”
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 “Кріт”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
15.35 Х/ф “Тести для
справжніх чоловіків”
16.50 Х/ф “Гра всерйоз”
19.00 «Свідок»
19.20 Т/с “Кріт”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
21.30 “Свідок”
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і порядок”
00.00 Т/с “Детективи”
00.30 “Свідок”
01.00 Х/ф “Подвійний
дракон”
02.30 «Свідок»
03.00 «Правда життя»

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 “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 Т/с “Реальні пацани”
22.00 «Теорія зради»
23.00 «Дім-2»
00.00 Т/с “Реальні пацани”

05.30 «Наші улюблені
мультфільми»
06.15 Х/ф “Особистої
безпеки не гарантую”
07.55 “Караоке на Майдані”
08.55 “Їмо вдома”
10.00 “ВусоЛапоХвіст”
10.45 М/ф “Пінгвіни
Мадагаскару”
11.45 “Україна має
талант!-3”
14.40 “Україна має
талант!-3” Підсумки
голосування
15.10 “Україна має
талант!-3” Другий шанс
16.50 Х/ф “Ворошиловський
стрілець”
19.00 “Танці з зірками”
21.10 “Неймовірна правда
про зірок”
22.10 “Танці з зірками.
Підсумки голосування”
22.50 “ВусоЛапоХвіст”

05.40 Х/ф “Загадка
вбивства в Манхеттені”
07.20 Х/ф “Голий пістолет-2
1/2. Запах страху”
09.00 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
09.40 Клуб Disney: М/с
“Дональд Дак”
10.05 Інтуїція
11.15 Мрії збуваються
12.15 Співай, якщо можеш
13.30 Файна Юкрайна
15.15 Даєш молодь
16.15 Скеч-шоу “Красуні”
17.40 Зроби мені смішно
18.35 М/с “Шрек-4. Різдво”
18.55 Х/ф “Поцілунок на
удачу”
21.00 Хто проти блондинок?
22.15 Х/ф “Чорний лицар”
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф “Ніхто не знає про
секс-2”
02.10 Зона ночі. Культура
02.15 Обожнювана
02.40 Янгол - Демон
02.55 Неприборкана
03.10 Зона ночі

07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00 “Час новин”
07.20 «Клуб 700»
07.50, 08.50, 21.40, 23.30,
04.15 «Бізнес-час»
08.20, 21.50, 01.50 “Тема
тижня”
08.30 “Рекламна кухня”
09.25 “Своїми очима”
09.50, 00.30 “Досягти мети”
10.35 “Не перший погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Європу”
13.35 «Драйв»
14.25 “Гра долі”
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.25, 01.20 “Я там був не з
власної волі” (Окупація)
19.25, 02.20 “Я там був не з
власної волі” (Остарбайтер)
20.25, 03.40 “Я там був не з
власної волі” (Концтабори)

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 «Генії та лиходії»
06.40 Х/ф «Доля»
09.40 «Слово пастиря»
10.15 «Смак»
10.50 «Смак життя»
12.15 Середовище
проживання. «У саду, чи у
городі»
13.10 «Микола Рибников.
Хлопець із Зарічної вулиці»
14.15 Х/ф «Висота»
16.00 Х/ф «Єгер»
17.45 Т/с «Загальна
терапія»
19.40, 21.15 «Фабрика
зірок. Повернення»
21.00 «Час»
22.25
«Прожекторперісхілтон»
23.05 Х/ф «Ідеальна втеча»
00.50 Х/ф «Валентина»
02.25 Х/ф «Пам’ятай ім’я
своє»
04.05 Х/ф «Сутичка»

05.45 “Легенди
бандитського Києва”
06.10 М/ф “Бременські
музиканти”
06.35 М/ф “Слідами
бременських музикантів”
07.00 Т/с “Суто англійські
вбивства”
09.15 Х/ф “Гра всерйоз”
11.30 “Речовий доказ”
Невиконане замовлення
12.00 Х/ф “Від Бугу до
Вісли”
14.45 Х/ф “Десять років без
права листування”
16.50 Т/с “Сищики”
19.00 Х/ф “Роби - раз!”
21.00 Х/ф “Кармен”
23.20 Х/ф “Молодий
Ганнібал”
01.50 Х/ф “Без вини
винуватий”
03.30 “Речовий доказ”
04.35 “Агенти впливу”
05.30 “Правда життя”

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 «Їж та худни»
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.50 “Одна за всіх”
12.45 “Єралаш”
13.00 “Знайомство з
батьками”
13.55 «Теорія зради»
14.50 «Твою маму!»
15.20 Т/с “Хто у домі
господар”
16.15 “Дім-2”
17.10 Х/ф “Едвард рукиножиці”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.00 Т/с “Універ”
22.00 «Теорія зради»
23.00 «Дім-2»

віруючого
07.00 Створи себе
07.05 Генеза здоров’я

08.45 Ювілейний вечір
Л.Якубовича

08.00 Чому ми воюємо

11.10 Т/с “Московський

09.00, 20.45 Хіт-парад дикої

двір”

природи

19.05 Т/с “Обручка”

10.15,5.45, 02.30 Твій хіт
11.10, 22.50 Бойовий план

20.00 «Подробиці»

12.15 Погляд у майбутнє

20.30 Т/с «1942»

16.20 Х/ф “Варіант “Омега”

00.15 Х/ф “Ідеальний

19.05 На перехрестях

шторм”

планети Земля
20.10 Третя планета
21.50 Полігон

02.40 Х/ф “Операція:
Смарагд”

00.00 Таємниці долі

04.10 “Подробиці”

03.00, 05.25 Сильні світу

04.40 Д/с “Ударна хвиля-2”

сього

06.05 Д/с “Походи в дикий

03.10, 05.05 Диваки
03.30 Феодоро
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30 квітня

світ-4”
06.35 Д/с “Повітряні бої-2”

08.00 Шустер-Live
12.10 After Live
12.30 Глибинне буріння
13.05 В гостях у Д. Гордона
14.00 Формула-1. Гран-прі
Туреччини. Кваліфікація
15.40 Х/ф “Повітряний
візник”
16.55 Феєрія мандрів
17.20 Королева України
17.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Шахтар” (Донецьк) “Металург” (Донецьк)
18.45 В ПЕРЕРВІ: Погода
20.00 Концертна програма
ансамблю МО Росії ім.
Олександрова
21.00 Підсумки дня
21.50 Концертна
програма ансамблю МО
Росії ім. Олександрова
(продовження)
22.35 Щоденник
Євробачення-2011
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено

06.20 М/ф «Царівна-жаба»
06.55 М/ф «Смурфи «
07.20 «Справжні лікарі»
08.10 «Світське життя»
09.05 “Хто там?”
10.00 “Велике
перевтілення”
10.45 “Анатомія слави”
11.40 “Шість кадрів”
11.55 “Мій зможе”
13.20 “Пекельна кухня”
14.45 Х/ф “Леон - кілер”
16.50 Т/с “Вольф Мессінґ.
Людина, що бачила крізь
час”
19.30 “ТСН”
20.00 Т/с “Вольф Мессінґ.
Людина, що бачила крізь
час”
22.50 “Зірка+зірка-2”
01.10 Т/с “Вольф Мессінґ.
Людина, що бачила крізь
час”
05.55 “Справжні лікарі”

06.00 Факти

таємниця Гітлера”

06.00, 07.00 «СТН»
06.30 «У центрі уваги»
07.25 «В гостях у Д.Гордона»
О.Булдаков
09.10 «Бізнес-ситуація»
09.45 «Столиця. Підсумки
тижня»
11.00 «Файна садиба»
11.30 «Мультляндія»
12.10, 02.30 «Музична
програма»
12.55 «Повнота радості
життя»
13.25 «Голос Перемоги»
13.45 «Час відповідей»
14.30 «Мультляндія»
16.10 «Мультляндія»
17.00 Х/ф «Перемога на
Правобережній Україні»
18.15 «В гостях у Д.Гордона»
21.00, 01.00 «СТН-тижневик»
21.30 Х/ф «Секретна місія»
23.20 «Столиця. Підсумки
тижня»
00.30 «Мультляндія»
01.30 «Файна садиба»
02.00 «Повнота радості
життя»

05.40 Ольвія
06.30 Блага звістка з Ріком
Реннером
07.00 Полігон
07.50, 05.10 Зелена варта
08.30, 09.05 М/ф
08.40,5.20, 02.25 Твій хіт
09.00 Створи себе
10.10 За сім морів
10.35 Японія очима гурмана
з Нардою
11.15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
11.35,9.40 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 Дорога до щастя
21.00 Сталін
22.10 Х/ф “Крізь вогонь”

07.30 «Найрозумніший»
09.25 М/с «Маша та
Ведмідь»
10.00 “Україно, вставай!”
10.35 “Попелюшка для
Баскова”
11.10 “Вирваний з натовпу”
11.45 “Позаочі”
12.40 Х/ф “Летять журавлі”
14.35 Т/с “Наказано
знищити. Операція
“Китайська скринька”
18.10 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.05 “Розсмішити коміка”
20.00 «Подробиці»
20.30 «Майдан’s»
23.00 «Що? Де? Коли?»
00.05 «Розбір польотів»
01.00 Х/ф “Спеціаліст”
02.50 “Подробиці”
03.20 Д/ф “Ударна хвиля-2”
04.05 Д/с “Походи в дикий
світ-4”

06.00 Срібний апельсин

7.00, 9.00, 18.00 Сьогодні

07.25 Real Comedy
08.05 Козирне життя
08.45 Х/ф “Людина
президента-2”
10.40 Велика різниця
11.45 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
12.05 Квартирне питання
13.10 Х/ф “Вторгнення”
15.30 Д/ф «Москва. Осінь.
Сорок перший”
16.55 Д/ф “Ржев. Невідома
війна Г.Жукова”
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Х/ф “Операція
“Горгона”
22.55 Х/ф “Врятування
рядового Райана”
02.20 Х/ф “Остання

07.00, 19.00, 03.30 Події
07.20, 03.50 Т/с
“Сімнадцять миттєвостей
весни”
09.00 “Життя на смак”

7.20 У зоні особливого
ризику
7.50 Їхні звичаї

10.00 Т/с “Екстрений

8.30 Російська начинка

виклик. Зайвий свідок”

9.25 Кулінарний поєдинок

12.00 Оголена красуня.
Другий сезон
13.00 Т/с “Диверсант”
17.00, 19.20 “Народна зірка.
Четвертий сезон”
19.35, 21.35 Т/с “Заєць,
смажений по-берлінськи”
23.30 Х/ф “Антиснайпер - 4:
Постріл з минулого”
01.30 Х/ф “Мовчун”
03.00 Щиросердне зізнання
05.00 Срібний апельсин

04.40 Руйнівники міфів
05.25 Служба розшуку дітей
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с «Нові пригоди
06.35 Т/с “Комісар Рекс”
Скубі Ду»
07.35 Х/ф “Приступити до
06.55 Kids ‘Time
07.00, 07.10, 07.40 «Підйом»
ліквідації”
07.05 Смішарики
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
10.15 Х/ф “Протистояння”
Репортер
17.40 “Вiкна-Новини”
09.10 Х/ф “Голий пістолет-2
1/2. Запах страху”
17.50 Х/ф “Ворошиловський 11.10 Т/с “Курсанти”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
стрілець”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «АйКарлі»
20.00 “Україна має
15.25 Т/с “Дрейк і Джош”
талант!-3”
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Друзі»
22.40 “Вiкна-Новини”
16.50 Т/с “Бальзаківський вік
або Всі чоловіки сво...”
23.25 “Україна має
17.55 Т/с “Вороніни”
талант!-3” Підсумки
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
голосування
мама!
21.35 Інтуїція
23.50 “Україна має
23.50 Зроби мені смішно
талант!-3” Другий шанс
01.05 Спортрепортер
Партнери”

7.40 Бенкет на увесь світ

04.20 Боспорське царство

06.35 Мультфільми

06.10 Т/с “Кулагін та

10.25 Квартирне питання
11.25 Наші
12.15 Т/с»Катя»
18.30 Х/ф «Ми оголошуємо
вам війну», с. 1-4
22.05 Х/ф «Справа честі»
23.55 Концерт — фронту
0.55 Д/с «Вівтар перемоги»

06.01, 22.30 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.25, 03.30 “Автопілотновини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30, 03.00 “Час
новин”
10.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
11.15 «Сканер»
15.20, 17.25 «Своїми очима»
16.20, 04.40 “Не перший
погляд”
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»
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Телепрограма

2011 року

09.00 СВЯТКОВІ
БОГОСЛУЖІННЯ (під
проводом Святійшого
Патріарха Кирила)
10.40 Х/ф “Був місяць
травень”
12.30 Х/ф “Хлопець із
нашого міста”
13.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єрліга. “Севастополь”
(Севастополь) - “Оболонь”
(Київ)
14.45 В ПЕРЕРВІ: Погода
16.00 Формула-1. Гран-прі
Туреччини
17.55 Спецпроект “Про що
кіно?” Х/ф “Фанати”
20.20 Л. Гурченко. “Пісні
війни”
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.45 Щоденник
Євробачення-2011
22.55 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК “ЕРА”

06.40 М/ф “Кошеня на

05.35 Факти

ймення “гав”

05.45 Мультфільми

07.05 Х/ф “Аскарі”

06.35 Квартирне питання

08.35 М/ф “Дім кішки”

07.35 Люди, коні, кролики

09.05 «Лото-забава»

і...домашні ролики

10.00 «Ремонт +»

08.35 Анекдоти по-

10.50 «Смакуємо»

українськи

11.25 «Розкішне життя»

08.55 Т/с “Група “Zeta”

12.20 «Міняю жінку - 3»

12.55 Х/ф “Операція

13.45 Д/ф “Рівень

“Горгона”

секретності -18”

16.50 Д/ф “Друга ударна.

16.55 Т/с “Вольф Мессінґ.

Зраджена армія Власова”

05.50 Обличчя купюр
06.20 PRO Читання
06.40,5.30, 02.25 Твій хіт
07.10 Клуб Суперкниги
07.30 Клуб 700
08.00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх тварин
08.35 Японія очима гурмана
з Нардою
09.00 Створи себе
09.20 М/ф
09.50 Практичний порадник
екстремального туриста
10.15,9.00 Сталін
11.20 Няньки дикої природи
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.25 Жива енциклопедія
16.50 Скромна чарівність
сучасних технологій
17.15 Х/ф “Крізь вогонь”
20.10 Х/ф “Піаніст”
23.20, 04.00 Загибель
“Антарктики”
00.00 Таємниці долі
02.55, 05.20 Сильні світу
сього
03.10 Красень Київ

06.40 “Доки всі вдома”
07.50 “Формула любові”
08.45 М/с “Маша та
Ведмідь”
09.00, 09.55, 10.30, 11.30,
13.15, 18.00 Неділя з
“Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою та Галкіним”
10.35 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.35 “Орел та Решка”
12.25 “Розсмішити коміка”
13.30 Т/с “Соло на мінному
полі”
17.05 Д/ф “Месія темних
сил. Окультні таємниці
Третього рейху”
18.10 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.10 “Гаряче крісло”
20.00 “Подробиці”
20.30 Х/ф “Край”
23.05 Концерт «Любе» Свої.
20 років”

СДАЕМ в
АРЕНДУ
ул. Межигорского Спаса 6

- под магазин
- под салон
- под склад
- под офис
- под кафе
м. (050) 462-11-43

Людина, що бачила крізь
час”
22.20 “Світське життя”
23.15 Х/ф “Підривники”
01.20 Х/ф “Велика втеча”
04.20 Т/с “Вольф Мессінґ.
Людина, що бачила крізь
час”

СТО потрібні:

-автоелектрик
-спеціаліст з ремонту
ходової частини авто
-спеціаліст з розвалсходження
(067) 366-4117
-автомаляр
-рихтувальник
-майстер-приймальник
(098) 304-68-72
- автомийник
Вул. Межигірського Спаса, 6

Тел: (044) 392-82-72

Запрошуємо на роботу майстрів
перукарів, манікюру-педикюру,
косметолога, масажиста.
Тел.: (067) 611-23-45
Ресторану на постійну роботу
потрібен охоронець.
Режим роботи з 12.00 до 24.00, через день.
Звертатись за тел: (067) 440-58-02
Спадкова знахарка Анелія
Якщо ви стомилися від невдач,
Вас переслідує чорна смуга
в житті, не впадайте у відчай,
зверніться за допомогою до
Анелії, яка передбачить майбутнє, знімає вінець
безшлюбності, поверне чоловіка в сім’ю, лікує
безпліддя, екзему, псоріаз, алкогольну залежність.
Довідки за тел.: (098) 372-20-88, (093) 917-54-44
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
АНЕКДОТ
Учителька скаржиться батькові Вовочки:
— Ваш син намалював на парті муху, і я відбила об
неї всю руку.
— Овва! Він недавно крокодила у ванній намалював, то я через намальовані двері вискочив!

18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Х/ф “Без права на
помилку”
23.35 Х/ф “Список
Шиндлера”
02.50 Інтерактив. Тижневик
03.05 Х/ф “Втеча до
перемоги”

06.10 “Життя на смак”
07.00, 19.00 Події
07.20, 03.50 Т/с
“Сімнадцять миттєвостей
весни”
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Т/с “Екстрений
виклик. Зайвий свідок”
12.00 Т/с “Диверсант”
12.40 Т/с “Диверсант - 2:
Кінець війни”
16.00, 19.30 Т/с “Заєць,
смажений по-берлінськи”
22.20 Футбольний уїк-енд
23.30 Х/ф “Ворог № 1”
01.30 Х/ф “Піаніст”
05.00 Срібний апельсин

Металопластикові
вікна, сантехніка,

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

Вишгород

06.00, 07.00, 23.00 «СТНтижневик»
06.30 «Файна садиба»
07.40 «В гостях у Д.Гордона»
А.Дементьєв
09.30 «Навчайся з нами»
09.50, 12.10, 03.00 «Музична
програма»
10.25 «Мультляндія»
11.00 «Смак успіху»
11.30 «Актуальна тема»
11.45 «Студентський квиток»
12.55 «Блага звістка з
Р.Реннером»
13.30 «Актуально - насущно»
13.45 «Голос Перемоги»
14.30 «Мультляндія»
16.10 «Студента потрібно
любити»
17.10 Х/ф «У мирні дні»
19.00 «Столиця. Підсумки
тижня»
20.25 «Гаряча лінія «102»
21.00 «СТН-спорт-тижневик»
21.25 Х/ф «Зігмунд
Колосовський»
23.30 «Громадська
приймальня»

05.30 “Наші улюблені

7.00 ,9.00, 18.00 Сьогодні

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.15 Х/ф «Контрольна за
фахом»
07.40 «Армійський магазин»
08.10 Х/ф «Гарячий сніг»
10.10 «Непутні нотатки»
10.30 «Доки всі вдома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Таємні дороги війни»
13.00 Х/ф «Люся»
14.25 Х/ф «Двадцять днів
без війни»
16.15 «Пісні Весни та
Перемоги»
17.45 Х/ф «Загородзагін»
21.00 «Час»
21.15 Х/ф «Ніч завдовжки у
життя»
23.00 Х/ф «Живі та мертві»
02.15 Х/ф «Весна на Одері»

7.20 Оглядини
7.50 Головна дорога
8.25 Їхні звичаї
9.20 Бенкет на увесь світ
10.20 Дачна відповідь
11.20 О. Журбін. Мелодії на
згадку
12.00 В. Висоцький. Пісні,
монологи
12.20 Т/с»Катя»
18.30 Т/с»Катя.
Продовження»
22.10 Т/с «Повернення

05.45 Кліпси
06.10 Х/ф “Острів Нім”
07.45 Церква Христова
07.10 Х/ф “Міцний горішок” 08.00 Запитайте у лікаря
08.50 “Їмо вдома”
08.35 Клуб Disney: М/с
“Доброго ранку, Міккі!”
10.00 “Неймовірні історії
09.15 Клуб Disney: М/с
кохання”
“Дональд Дак”
11.00 “Караоке на Майдані” 09.40 Х/ф “Поцілунок на
удачу”
12.00 “Холостяк”
11.45 Хто проти блондинок?
14.35 “Холостяк. Як вийти
12.55 Шоуманія
заміж”
13.50 Відеофанія
15.50 “Зіркове життя. Заміж 13.55 Ексклюзив
14.45 Аналіз крові
за іноземця”
15.25 Info-ШОК
16.50 “Моя правда.
16.15 Т/с «Вороніни»
Серьога. Життя під грифом 18.00 Х/ф “Чорний лицар”
20.00 Співай, якщо можеш
“секретно”
21.10 Х/ф “Паросток”
17.50 “Ванга повертається! 23.50 Скеч-шоу “Красуні”
00.30 Спортрепортер
Секретний архів віщунки”
00.35 Х/ф “Двадцять баксів”
19.00 “Битва екстрасенсів. 02.10 Зона ночі Культура
Боротьба континентів”
02.15 Де ти, Україно?
03.10 Зона ночі
21.00 Х/ф “Єгорушка”
03.15 Богдан Хмельницький
23.05 Т/с “Доктор Хаус”
04.10 Зона ночі
мультфільми”

Мухтара-2»
0.00 Концерт «Ми чекаємо
вас із Перемогою!»
0.40 Д/с «Вівтар перемоги»
2.15 Футбольна ніч

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

ПРОФ. ПОЛІРУВАННЯ
та
ХІМЧИСТКА АВТО
БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ
АЕРОХІМЧИСТКА ЗА 2 ГОД.
Вул. Межигірського Спаса, 6

(063) 349-48-88
Терміново потрібна няня для жінки
похилого віку в м. Вишгороді.
Оплата 100 грн за добу.
Тел: 5-22-48, 5-48-61

Манікюр, педикюр на ІІ поверсі
ресторану «Беназір»
у косметичному салоні.
ВІТАЄМО з днем народження
Юрія Григоровича ЮРОВА,
Олександра Дмитровича РУДЕНКА!
Хай буде добра вам багато й надовго,
Хай щастя зоріє у долі ясній,
Щоб гріло вас щире і людяне слово
У сонячнім сяєві світлих надій.
З днем народження 3 травня
ВІТАЄМО дорогу маму, дружину, подругу
р
Ніну Василівну ЛІСОВУ з Нових Петрівець!
Бажаємо миру, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад, на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все множиться, вміється і удається.
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм.
З повагою, син Володимир,
чоловік Петро, подруги Оля, Ліда, Валя

Підприємству в м. Вишгороді терміново потрібний:
— маляр із порошкового фарбування металевих
виробів. Досвід роботи, з/п від 4 500 грн.
Тел: (044) 361-97-21, (067) 659-54-57

06.40, 03.20 “Технопарк”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 “Час новин”
07.20 «Клуб 700»
07.50, 08.50, 21.45, 23.30,
04.15 «Бізнес-час»
08.25, 15.20 “Рекламна
кухня”
09.50 “Досягти мети”
10.15 «Яппі»
10.35 «Феєрія мандрів»
11.15 «Трансмісія»
11.30 «ДМБ»
12.20 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор-ТБ»
14.10 “Страва від шефа”
14.25 “Гра долі”
16.20 “Фактор безпеки”
17.20 “Палата”
17.30 “Не перший погляд”
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”

06.30 «Мультик з Лунтіком»
07.05 «Малята-трійнята»
07.30 Мультфільм
06.25 М/ф “Канікули
07.40 «Байдиківка»
Боніфація”
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-трійнята»
06.45 М/ф “Дюймовочка”
07.10 Т/с “Інспектор Деррік” 09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоофактор”
09.25 Т/с “Сищики”
10.00 Т/с “Хто у домі
11.30 “Легенди карного
господар”
10.55 Т/с “Моя прекрасна
розшуку” Тоньканяня”
кулеметниця
11.50 “Одна за всіх”
12.00 «Агенти впливу»
12.20 “Єралаш”
12.35 “Comedy Woman”
12.30 «Бушидо. Східні
13.30 Т/с “Хто у домі
єдиноборства”
господар”
14.55 Х/ф “Роби - раз!”
14.25 Х/ф “Едвард руки16.40 Х/ф “Кармен”
ножиці”
16.15 “Дім-2”
19.00 Х/ф “Справжня
17.10 Х/ф “Відчайдушні
МакКой”
шахраї”
21.10 Х/ф “Земля
19.10 Т/с “Моя прекрасна
няня”
динозаврів”
20.10 Х/ф “Чикаго”
23.00 Х/ф “Хижі води”
22.20 “Теорія зради”
00.45 Х/ф “Справжня
23.20 “Дім-2”
МакКой”
00.20 Т/с “Реальна кров”
06.00 “Легенди

бандитського Києва”

Київська філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» проводить прилюдні
торги з реалізації іпотечного майна
Лот № 1 2-кімнатна квартира № 53, що розміщена на 2 поверсі
2-поверхового будинку за адресою: Вишгородський р-н., смт Димер,
вул. Леніна, 65-а. Загальна площа 69,9 кв.м; житлова 41,8 кв.м, холодне
та тепле водопостачання – централізоване, від міських мереж. Характеристика квартири: кімнати – 27,8 кв.м, 14,0 кв.м (підлога - лінолеум, стіни
та стеля оздоблені шпалерами), кухня-їдальня – 14,8 кв.м (підлога - лінолеум, стіни та стеля оздоблені шпалерами, санітарно-технічні прилади
наявні), ванна - 4,6 кв.м, вбиральня – 1,6 кв.м (оздоблені облицювальною плиткою), коридор – 6,3 кв.м, балкон – 0,8 кв.м Вікна металопластикові, двері дерев’яні. Технічний стан квартири задовільний. Квартира
належить боржнику на підставі договору купівлі-продажу.
Стартова ціна – 355 057,83 грн ( без ПДВ) (договір № 11-0008/11).
Гарантійний внесок у розмірі 8 876,45 грн ( без ПДВ) вноситься
на п/р 26005215346750 «АТ «ОТП Банк» в м. Києві», МФО 300528, код
ЄДРПОУ 35911358, одержувач ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» .
Посилання в платіжних документах: гарантійний внесок за лот №1
згідно з договором № 11-0008/11 від 25.02.2011р.
Торги призначені на 27.05.2011 р. о 12:00 за адресою: м. Вишгород,
вул. Шолуденка, 6
Остаточний термін подачі заяв 27.05.11р. об 11:00.
Ознайомитися з майном можна щодня за його місцезнаходженням,
звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 до 18-00.
Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Київ, вул.
Протасів Яр, 2-а. Тел. (044) 393-30-99.

ПОЗИКА на нерухомість, зем. ділянки,
авто, с/г техніку та її комплектуючі.
Тел: (096) 423-13-09
АНЕКДОТИ
— Чим відрізняється програміст Раніше я читав анекдоти безплатвід політика?
но, а тепер нам на роботі поста— Програмісту платять гроші за вили Інтернет – і я почав отримупрограми, що працюють.
вати за це зарплату!

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М

великий 3-рівневий гараж, кооператив «Лісний».
Тел: (067) 904-80-55

І Н Ш Е
АВТОелектрик. Генератори, стартери, комп’ютерна діагностика тощо.
Тел: (067) 760-66-90
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ, гіпсокартон, ламінат.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

КОЛО жінки

Вишгород

30 квітня

ТРК «ВишеГрад» — фабрика зірок, або НІКА Ірини Опрі
Щойно в Інституті журналістики та телемистецтва Київського міжнародного
університету відбувся VI Всеукраїнський
(III Міжнародний) Фестиваль імені В. Л.
Чубасова «Молоде телебачення». На номінації «Інформаційна», «Публіцистична»
та «Науково-пізнавальна» програми, «Відеокліп», «Рекламний ролик (соціальна,
комерційна реклама)» та «Студентська
відеоробота» відібрано 52 ефірні роботи
молодих професійних телевізійників із
різних регіонів України.

Молодіжний квартал

Катерина ЗУРМА

У фестивалі взяли участь Перший Національний канал, Перший діловий канал,
ТРК «Золоті ворота», Державна організація
«Київська державна регіональна телерадіокомпанія», Телерадіокомпанія «Бриз» Військово-морських сил України, Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України,
кіностудія «Воєн-ТВ» з республіки Білорусь, а
також Навчальна телестудія КиМУ, кафедра
кінотелемистецтва Інституту журналістики та
телемистецтва КиМУ.

Професійне свято

Берегиня нашого здоров’я

Дівчина із Білої Церкви після 10-річки
працювала санітаркою у операційному
блоці обласної лікарні. Сподобався не білий халат, а те, що бачила, як медики рятують людські життя.
Катерина ЗУРМА
ФОТО з родинного архіву ШАМОТ

Олена Шамота закінчила Макарівське
медучилище у березні 1987 року. А вже у
квітні прийшла до Вишгородської центральної районної лікарні (ЦРБ) — за направленням. У наше місто Олену привело одруження
із славним вишгородським хлопцем. (У їхній
родині вже виросла дочка Настя, що цього
року закінчує естрадно-циркову академію ім.
Л. Утьосова, поєднала у собі мамину ретельність і батькову артистичність і працює з провідними співаками української естради.)
Олена Шамота майже чверть віку працює

Урок-реквієм

На запрошення викладачів з Першої національної школи телебачення Ірина Опря — режисер ТРК «ВишеГрад» у 2009 році — надала
одну програму із серії «Сусіди», яка вийшла
в телеефір у Вишгороді, — про маленького
вишгородця Дмитрика Луканова.
У номінації «Публіцистична робота» журі
фестивалю на чолі із заслуженим діячем мистецтв України, кінорежисером Андрієм Бенкендорфом відзначило творчість ТРК «ВишеГрад» — колективу 2009 року (режисер і автор
сценарію Ірина Опря, директор і генпродюсер Олег Єршов, оператори Андрій Казаков
і Яна Гриценко, музичне та звукове оформлення Геннадій Кисельов, режисер монтажу
Віталій Коноваленко). Головними критеріями
оцінки на цьому конкурсі організатори назвали «фантазію та смак авторів, які подали свої
роботи».
Диплом лауреата фестивалю та фестивальна НІКА — красномовна відзнака діяльності нашої вишгородської телерадіокомпанії, яка іще у 2009-му році була спрямована не
тільки на створення якісної високопрофесійної телепродукції, а й, насамперед, — до залучення творчої молоді.

на посаді акушерки: спочатку — у жіночій консультації, а останні 5 років — у оглядовому
кабінеті поліклініки, з якого починається візит
до лікаря кожної жінки, незалежно від віку.
Із Оленою Леонідівною вітаються всі — від
молоденьких мам до стареньких пенсіонерок. І це не дивно. Скільки життів було врятовано, бо вчасно діагностували ту чи іншу
хворобу!
Двічі на рік кожна жінка просто зобов’язана
пройти медогляд у акушерки. Олена Шамота
ретельно обстежить молочні залози, візьме
аналізи на цитологію та повідомить пацієнтці
про результати.
Можна сказати, що акушерка оглядового кабінету дбає про здоров’я найкращої
частини Вишгородщини — жіноцтва. Тож у
Всесвітній день акушерки — 5 травня — побажаємо здоров’я Олені Шамоті, а жінкам
порадимо — не забувайте відвідати кабінет
№ 1 Вишгородської поліклініки!

Інна ШУБКО, директор гімназії
Надія КИСЛЯК, заступник директора

26 квітня… У пам’яті українського народу
це день чорнобильського лиха, болю і суму,
і забути цей день, викреслити його із нашої
пам’яті — неможливо. Саме про це говорили
учні Вишгородської районної гімназії «Інтелект» на уроці-реквіємі, куди були запрошені
учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Василь Іващенко та Григорій
Стаценко.
Заступник директора з виховної роботи Тетяна Нагородна розпочала урок хвилюючими
словами про те, що 25 незбагненно тяжких років відділяє нас від жахливої миті, коли літочислення в Україні почалося ДО Чорнобиля і ПІСЛЯ. Пекучі рани, заподіяні трагедією, болять і
досі. Болять вони і в солдата, що руками брав
смерть у 2000 рентген, і в сивого генерала, що
посилав у ядерну пащу своїх синів.
Анатолій Кургузов, Володимир Правик, Віктор Кібенок, Микола Ващук, Василь Ігнатенко
не думали про себе — на це не було часу. Вони
першими ступили на лінію вогню, власним
життям рятуючи людей і станцію.
Тремтить вогник свічки, запаленої в пам’ять
про тих, хто вступив у смертельну боротьбу не
за наказом командира, а за велінням совісті…
Не загоюються рани у матері, тієї чорнобильської мадонни, що дітей своїх віддала
смерті в ім’я життя! «Синочку! Відчуваю, що
тільки ти мене зрозумієш і простиш, що пишу

тобі на той світ. Бо не можу по-іншому. Ні плач,
ні волання не допомагають мені. Ніяк не можу
змиритись, що більше тебе не побачу. Скажу
тобі слово листом – і облегшу душу. Бо спливають мої літа, ось-ось і до того берега допливу. Ще живою хочу поговорити з тобою, як з
живим…», — ці рядки з листа Ганни Ходемчук,
яка так і не дочекалася свого сина Валерія,
прочитала учениця 10-А класу Катерина Цегельник.

Чорнобильські раритети
Ліна Костенко з експедицією
відшукувала речі старовини
у чорнобильській зоні

Ольга ДЯЧЕНКО
Згасає день в покинутім селі,
Лякають пустки чорними шибками,
Шугає на воронячім крилі
Тяжка жура уселюдської драми.
Не йде із пасовиська череда,
Журавлик не черпа глибінь прозору,
Кого самотня жінка вигляда,
Прославши рушники посеред двору?
Навколо — кропива і лопухи.
Де хазяї немазаної хати?
В чужих краях замолюють гріхи,
В душі Чорнобиль буде вік палати.
Молитви із покинутих церков,
Тисячі свіч в радіаційній зоні.
Ви, Ліно, раритет шукали знов,
Ще скільки бер добавили сьогодні?
Ступаєте по зболеній землі.
Отут вони — найголовніші теми.
Німує білий аркуш на столі,
Рвуть серце ненаписані поеми.

Немає сили, здатної втішити і заспокоїти
материнське серце. Сльози бринять у голосі
Григорія Стаценка, який «Чорнобиль знає не
за чутками», а сьогодні нагадує учням: «Доля
наша після чорнобильської катастрофи сумна
і нелегка, але все дається в порівнянні. Щастя
наше в тому, що ми живемо, і ті, що могли ніколи не народитися після 1986 року, — наро-
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Клубне життя

За чашкою чаю
У Вишгороді вирує жіноче клубне життя. Так, 10
квітня за чашкою чаю велися невимушені розмови
у «Щасливій жінці». Зібралися обговорити різні —
неоднозначні! — ситуації,
які трапляються у житті жінок. Одна голова — добре,
а дві — краще, тож гуртом
шукали розв’язання своїх
проблем.
Світлана ШЕВЧЕНКО

Спілкування в атмосфері любові, доброзичливості, довіри — цінність жінки в
суспільстві, в родині. Кожна
жінка має любити й поважати тих, що поруч, і розпочати
із любові та поваги до себе. І
цьому можна навчитися.
Час проминув дуже швидко. Для усіх спілкування було
цікавим і необхідним. На душі
був мир, спокій та радість,
що ми живемо у цьому дивному світі, що нас оточує.
Наступний вечір жіночого
клубу «Щаслива жінка» відбудеться 15 травня ц. р. Запрошуємо всіх охочих до змістовного спілкування. Конт.
тел.: (093) 582-11-58.

Репліка

Чорнобиля гіркий полин на серце
ліг незримо й тяжко…

Біда розпочалася у духмяному повітрі,
в біло-рожевому цвітінні яблунь та абрикосів, у воді сільських криниць, у всій красі
земній… Та хіба тільки в ній? Вона розчинилася в людях. Вона – ця трагедія – ввійде в історію, в усі хроніки людства як невигойна рана на тілі України. Надто дорого
ми заплатили і ще заплатимо за людську
недбалість

2011 року

дилися, живуть і вчаться творити прекрасне».
Хвилююче звучать спогади Василя Іващенка про перші дні трагедії: «Багато уроків
дав нам Чорнобиль: урок недбалості й безвідповідальності, урок милосердя та професійної чесності, урок людського героїзму та
відваги».
Схиляють голови у скорботній хвилині мовчання всі присутні. І линуть у душу кожного
дзвони Чорнобиля. Це стукає в серця трагедія,

Поліська хата
Віктор КУЧЕРУК
Мов бідолашна сиротина,
Сьорбнувши лиха на віку,
Стоїть покинута хатина
В радіаційнім вишняку.
Багато в нас на Україні
Осель, залишених людьми.
Як бадилинки кураїна,
По світу котимося ми.
Не уродила де селянам
Нічого зморена земля —
Пішли у світ заробітчани,
Щоб повернутись опісля.
А хто повернеться до тебе,
Печаль поліська і журба?
Тут від землі і аж до неба
Не спів пташиний — голосьба.
Людьми покинута хатина
В радіаційнім вишняку,
Немов хтось рідний на світлині
Уже у траурнім вінку.
що увірвалася в наше життя у квітні 1986-го, і
після мільйонних жертв 1933-го, Великої Вітчизняної стала найстрашнішою, найболючішою.
Чорнобиль — це засторога, що світ наш
треба берегти. І нехай земля квітне весною!
Нехай повертаються до нас журавлі й несуть
на своїх крилах мир і спокій!

Не шукай далеко
«Вдома і стіни допомагають», — каже народ. І не
помиляється. Бо коли шукаємо кращого деінде, життя
вносить свої корективи.
Марина КОЧЕЛІСОВА

І саме воно, життя, занесло мене до одного з провідних столичних медичних
закладів. Допомогу надали
вельми кваліфіковану, та от
умови півтораденного перебування там і вартість обстежень шокували. Мимоволі
порівнювала атмосферу київського центру та Вишгородської центральної районної
лікарні (поліклінічного відділення і стаціонару). І порівняння, безумовно, було на
користь Вишгорода.
Неозброєним оком видно багаторічні старання колишнього головного лікаря
району, нашого мера Віктора
Решетняка, нинішнього головлікаря ЦРЛ Віктора Павленка, завідувачів: поліклініки
— Ніни Оспанової, дитячого
відділення — Тамари Войтович. Окрім того, районна
влада, зокрема голова РДА
Олександр Приходько, знаходить кошти, постійно турбує область — і ремонтують
приміщення ЦРЛ, до лікарні
завозять нове обладнання.
У травні відкриють після
ремонту пологове відділення
ЦРЛ — і майбутнім мамам не
доведеться вирушати до столиці, а родичам — щодня до
них їздити. Бо рідні стіни —
поряд.
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30 квітня

Дім. Сад. Город

Народний
календар травня
У першій п’ятиденці травня — сіяти моркву й буряки, 5
травня садять цибулю.
Особлива дата — 6 травня. «Юрій на поріг весну приволік», — казали в народі,
святкуючи остаточну перемогу весни. Якщо до цього дня
листяний ліс не розів’ється,
то хліб не вродить.
Прилетіли ластівки —
сівбу треба закінчувати.
На Юрія роса — будуть
добрі проса.
Зацвіли терен і вишні —
можна сіяти кукурудзу.
Якщо 8 травня яблуні не
цвітуть — на неврожай.
13 травня ясний схід
сонця — на погоже літо. Теплий вечір і зоряна ніч — на
сухе літо.
15 травня — солов’їний
день. Доки не співав соловейко — не сій гречки, не
стрижи овечки.
18 травня висаджували
розсаду капусти.
19 травня — огірковий
день. Велика роса, ясна погода — на їх урожай. Сіяли
також цього дня боби і горох.
Велика роса на Іова — на врожай огірків.
22 травня — Миколин
день, Миколи літнього.
«Від Миколи до літа лишилося 12 приморозків».
24 травня, на Мокія, туман — буде мокре літо.
27 травня дме північний
вітер — літо буде холодне.
Якщо на Сидора холодно,
то й літо буде холодне.
31 травня на дубі маківка
з опушкою — будеш овес міряти діжкою.
Якщо початок травня холодний, то наприкінці місяця
буде тепло, і навпаки.
Якщо зозуля вперше
прокувала хмарного ранку,
рік буде врожайний, якщо ж
ясного вечора — на неврожай.
Якщо вишня пишно цвіте, то й жито добре цвістиме.
Бджоли літають допізна — на негоду.
Рясно цвіте горобина —
на добрий урожай льону.
Травнева роса коням
краще од вівса. Вона вельми
корисна й людям ходити по
ній босоніж. Колись був навіть обряд — «збирати росу».
Рясно цвіте біла акація — на врожай картоплі.
Кінець травня дощовий — буде мало плодів.

Спосіб життя

2011 року

Вишгород

До нових перемог
23 квітня в селі Лютіж на місцевому
стадіоні відбулася меморіальна зустріч з
футболу, присвячена 25-й річниці чорнобильської трагедії. Свою майстерність і
волю до перемоги продемонстрували ветерани.
Олена ПЛОТНІКОВА, Олександр ВОЛКОТРУБ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Організатор турніру — відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту Вишгородської районної державної адміністрації. На змагання запросили команди Бородянки, Іванкова, Вишгородської РДА та Вишгородської міськради,
що грали дві півфінальні зустрічі, матч за третє і четверте місце.
У півфіналі команда міської ради зустрілася із командою Бородянки. На гол, забитий
Андрієм Глущенком, бородянці змогли відповісти тільки наприкінці матчу. Основний час
закінчився з рахунком 1:1.
У серії післяматчевих пенальті влучнішими
були вишгородці. У другому півфіналі команда райдержадміністрації переграла команду
Іванкова з рахунком 3:1.
Отже, у фінал вийшли команди Вишгородських міськради (ВМР) та РДА. З перших хвилин зустрічі перевага була на боці команди
ВМР – Андрій Глущенко забив чудовий гол з
двадцяти метрів. Його почин підтримав нападник Олександр Слободянюк. А третій гол
забив у ворота суперника Олег Прусенок.
У другому таймі, передчасно задовольнившись таким великим розривом у рахунку,

ФізкультУРА

Олег КОВТУН, президент міського
баскетбольного клубу «Вишгород»
ФОТО надано автором

Усі учасники змагань — БК «Вишгород», команди з Лебедівки (вперше), Нижчої Дубечні,
Демидова — були налаштовані на перемогу.
Головний суддя Олександр Грачов провів жеребкування.
Першими зіграли за вихід у фінал Лебедівка – Демидів (рахунок — 17:29).
Другими — Н. Дубечня – БК «Вишгород»
(рахунок — 15:44).
Команди Демидова і БК «Вишгород» вийшли у фінал. За третє й четверте місце боролися Н. Дубечня і Лебедівка (рахунок — 14:23)

У комплексному лікуванні численних недуг та при підвищеній радіації
велике значення має вживання лікарських рослин як їстівних для приготування перших страв (борщ, юшки), а
також для салатів та пряносмакових
приправ.
Євген ТОВСТУХА

Ранньовесняні рослини: кропива дводомна, кульбаба лікарська, первоцвіт весняний, трава гравілату міського, барбарис
звичайний, талабан польовий, грицики
тощо багаті на вітаміни, насамперед вітамін С, каротин, мікроелементи, фармакологічно активні речовини первинного та
вторинного синтезу.
Перевага лікарських рослин як їстівних ще й у тому, що їх споживають без
переробки, денатурації, якої зазнає кожна рослина при тривалому зберіганні, висушуванні, перевезенні тощо. Особливо
корисні салати та приправи з рослин до

футболісти ВМР пропустили два м’ячі. Але
у підсумку все ж перемогли з рахунком 3:2.
Третє місце виборола команда Бородянки.
В урочистій атмосфері перший заступник
голови Київської обласної державної адміністрації Ярослав Москаленко вручив кубок і
пам’ятні медалі гравцям команди міськради:
Олегу Прусенку (капітан команди), Володимиру Пономаренку, Сергію Гаврилову, Андрію Глущенку, Валентину Нижнику, Олександру Слободянюку, Володимиру Кабаненку,
Валерію Попову, Валерію Лободенку та Юрію
Сіроштану. А також поздоровив тренерів, які

готували команду до турніру, – Олександра
Волкотруба та Василя Колобова.
Теплі слова привітання прозвучали й з
вуст голови Вишгородської районної держадміністрації Олександра Приходька.
А вже через декілька днів радісних переможців вітав у себе в кабінеті міський голова
Віктор Решетняк. Він щиро подякував команді та тренерам (НА ФОТО) й побажав успіхів у
футбольних баталіях.
Приєднуємося і зичимо команді ВМР нових перемог, нагород, сил і терпіння на тренуваннях.

Кубок «Дзвони Чорнобиля»

23 квітня у Вишгородській районній дитячо-юнацькій спортивній школі відбувся
черговий районний турнір із баскетболу
серед дорослих чоловічих команд на Кубок «Дзвони Чорнобиля». Ініціатор — МБК
«Вишгород», організація і призи (кубок
і медалі) — відділ сім’ї, молоді і спорту
Вишгородської РДА (начальник Микола
Горовий) та компанія «МТМ Вишгород»
(директор Віктор Біляєвський), за сприяння Вишгородської районної ДЮСШ (директор Валерій Золотухін).

ФІТОдієта

Знай наших!

— і Лебедівка
зайняла почесне
третє місце (непоганий початок
для новачка), а
Н. Дубечня —
четверте.
Фініш спочатку був напружений, з мінімальною перевагою
на користь БК
«Вишгород», але
після
першого тайму наші
гравці повністю
взяли ініціативу у
свої руки й з рахунком 45:20 перемогли команду з Демидова.
Кубок «Дзвони
Чорнобиля» — у
наших руках! (НА
ФОТО)
Усі команди
нагороджені медалями (золото, срібло, бронза), а за четверте
місце — учасника змагань відзначили грамо-

тою. Зичимо усім командам спортивних успіхів
і сподіваємося, що надалі такі змагання з баскетболу відбуватимуться частіше.

У зонах підвищеної радіації
м’яса, яєць, сиру, так би мовити, у натуральному вигляді (без консервації), цебто
щойно зірвані, помиті, подрібнені, заправлені олією і спожиті на сніданок, обід чи
вечерю.
Навесні та влітку конче необхідно готувати борщ та юшки з такими рослинами:
кропивою дводомною, листками первоцвіту весняного, листками барбарису
звичайного, стеблами гравілату міського,
стеблами квасениці, листками цикорію
дикого, стеблами талабану польового,
листками яглиці звичайної, стеблами медунки лікарської, молодими листками
ломикаменю, молодими гілочками спаржі лікарської, травою чаполочі запашної,
травою самосилу гайового, листками подорожника великого.
Приготування
М’ясо нарізають дрібними шматочками і заливають водою на 1-2 год., потім її
зливають і варять у новій 10 хв., знову зливають, додають нової води, солять і доводять до готовності.

Городину (столові буряки, капусту, горох, щавель тощо) відварити і вилити відвар, бо в нього переходить від 40 до 80 %
цезію-137.
Коли борщі та юшки готові (м’ясо, городина), до них додають подрібнені і ретельно помиті лікарські рослини (150-200
г), які мають кипіти не більше 1 хв.
Вживають при катарах шлунка зі зниженою та нульовою кислотністю, аденовірусних захворюваннях, зокрема при
весняних сезонних катарах, авітамінозах,
загальному нездужанні, кволості, при підвищеній радіації, променевій недузі.
Раціональне харчування передбачає
збалансованість за енергетичною цінністю. В ньому має бути достатньо білків,
жирів та вуглеводів, особливо незамінні
амінокислоти білків, зокрема сіркомісткі
— метіонін та цистин… Потреба білків для
дорослих становить 80-100 г на добу, з них
55 % — тваринного походження.
Жири краще обирати рослинні — у них
містяться поліненасичені жирні кислоти,

зокрема лінолева, ліноленова та арахідонова, що мають радіозахисні властивості.
В умовах підвищеної радіації важливо
зменшити споживання цукру та кондвиробів! Віддайте перевагу некрохмальним
вуглеводам (пектинові речовини, харчові
волокна, полісахариди, зокрема інулін,
альгінати).
Експериментальні дослідження свідчать, що пектини зв’язують у травному каналі радіоактивний стронцій та цезій-137.
Хліб же з додаванням альгінату натрію
зменшує відкладання радіоактивного
стронцію майже на 40 %. Добова потреба
пектину для дорослих становить 2-4 г, для
дітей — 1-2 г.
Отже, їжа, багата на білки, ненасичені
жирні кислоти, пектини, вітаміни, мінеральні речовини (зокрема калій, кальцій, магній, фосфор, йод, селен) ставить надійний
бар’єр згубній дії підвищеної радіації.
Загальна кількість садовини та городини для дорослих має бути не менше 400500 г щодня.

Вишгород
Сусіди

Людина

30 квітня

586 днів із життя Віктора Бабича

Прекрасне українське Полісся: ягоди,
гриби, овочі, молоко, риба… Унікальний
край: прабатьківщина слов’ян, давні городища, десятки говірок, сотні повір’їв,
звичаїв, пісень, обрядів. Сьогодні — це тисячі квадратних кілометрів мертвої зони
— від Прип’яті до Стиру.
Меланія БІЛЬКО
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Так із сумом і жалем згадує чорнобильську трагедію начальник водного транспорту
«Південатоменергобуду» Віктор Прокопович
Бабич, який працював на ЧАЕС з перших днів
будівництва.
За його ініціативою десятки тисяч тонн
збірного залізобетонного будматеріалу: блоки для фундаментів, лотки тощо завозили
водним транспортом під час паводка і розвантажували просто у воду. Коли вода спадала, будматеріал забирали на будівництво
АЕС. За участь у будівництві 1-го блоку ЧАЕС
і низку слушних раціональних пропозицій Віктора Бабича представили до нагороди орденом Жовтневої революції. Прийшла відповідь: «Він не комуніст, не положено».
У переддень аварії на ЧАЕС, 25 квітня
1986р., Віктор Прокопович був у Прип’яті. Навігація. Вантаж водою возили цілодобово. Люди
працювали на розвантаженні суден й у вихідні.
Із спогадів Віктора Бабича:
«Вранці, 26 квітня, по дорозі на дачу зустрів заступника начальника ТПО «Південатоменергобуд», від якого і дізнавсь про аварію на ЧАЕС. Поїхали в контору ТПО, чекали
наказу. Марно. На другий день так само.
Нервую, мені потрібно в Прип’ять, вода
спадає, там працюють люди. А мені наказують готувати людей до першотравневої демонстрації. Не витримую — і 28.04 на теплоході «Сильний» (капітан Петро Григорович
Буренок) вирушили на ЧАЕС.
Присутній був на планірках. На наші запитання не було відповіді. 8 травня повертаюсь
у Вишгород. Керуючий трестом «Південатом-

енергобуд» Олександр Дмитрович Яковенко,
видає розпорядження (воно збереглось): негайно повертатись у Чорнобиль. Із 12 травня
по 30 грудня 1986 р. і вдень, і вночі — у Чорнобилі. В години відпочинку, сну разом із робітниками перебував у каютах на місцях стоянки
суден, тобто в зоні підвищеної радіації 24 години на добу.
Із 30 грудня 1986 р. посилають у відпустку.
Але 10 січня 1987 р. за телеграмою замміністра енергетики СРСР відзивають з відпустки і направляють в м. Іллічівськ Одеської обл.
для монтажу плавкрана для ЧАЕС.
Плавкран пригнав водою на початку травня 1987 р. І знову Чорнобиль… до виходу на
пенсію в травні 1989 р. Усього на ліквідації
аварії на ЧАЕС відпрацював 586 діб.
Маю довідку про місяці і дні праці на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, маршрутний
лист з датами виконання і місцем роботи, документ, на основі якого відряджений у зону
Чорнобильської АЕС, та примітка, з якої видно, де знаходивсь плавсклад робочих під час
відпочинку. Є перепустки на право в’їзду в за-

криту зону. Фотографії на перепустках свідчать про стан здоров’я ліквідатора аварії».
А з нагородами, як кажуть, і сміх і гріх.
Представляли до нагороди орденами Дружби
народів і «Знак Пошани». Я сам відмовився,
щоб не повторилась історія з орденом Жовтневої революції. У 1987-му нагородили грамотою Профспілки України «За соцзмагання»,
а не за ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС.
Вручили грамоту міністра енергетики СРСР.
Нагороджений нагрудним знаком «Участнику
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
за активное участие в работах по ликвидации
последствий аварии». Отримав цю нагороду
в грудні 1989 р.
Маю заохочення у вигляді грошових премій і подяк, у трудовій книжці — більше 30 записів. Я — не інвалід Чорнобиля, я — інвалід
Великої Вітчизняної війни ІІ групи, та квартири відповідної не маю.
Хочу згадати про тих, хто працював на
водному транспорті під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Весь час був на ЧАЕС капітан теплохода
«Сильний» Петро Григорович Буренок. Інвалідом став у 2010 р., коли був дуже хворий.
Помер того ж року. Михайло Михайлович Дуденко помер 2010 р., який на одному і тому ж
крані пропрацював більше 40 років: на Каховській, Кременчуцькій, Київській ГЕС, Трипільській ГРЕС, Київській ТЕЦ-5, Чорнобильській
АЕС, де і залишив його. Говорять, що до цього часу його кран працює на ЧАЕС.
Колишні працівники водного транспорту,
більше 30 осіб, померли, і більшість із них не
мали встановленої інвалідності. Вони не були
обізнані із смертоносною ядерною енергетикою: не пече, не кусається, не вбиває… У
Вишгороді на той час проживало майже 1 000
відставних офіцерів, зокрема й з вищою медичною освітою, які добре розуміли наслідки аварії. А роз’яснювальну роботу вести не
було кому. Шкода…
Усім жителям Вишгородщини зичу
здоров’я, і щоб ніхто з нинішнього і майбутнього поколінь не знали такого лиха».

2011 року
Концерт
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Реквієм
по Чорнобилю
У Будинку культури
«Енергетик» – людно. Прийшли, аби згадати, воскресити в пам’яті – яким
було місто Чорнобиль до
трагедії і що сталося після неї — і діти, і старі – всі,
хто не байдужий до нашого
минулого та майбутнього…
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Ось прозвучав дзвін – тривожний і сумний – це початок
концерту-реквієму до 25-річчя чорнобильської трагедії.
Дзвін символізує печаль,
безвихідь, смуток, душевну
порожнечу, безнадійність…
Свої співчуття родинам
загиблих, побажання та підтримку
висловили
голова Вишгородської районної державної адміністрації
Олександр Приходько та
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк.
На церемонії нагородження вручали квіти та дипломи.
Більше сотні наших земляків були відзначені подякою
за заслуги перед Вітчизною
та рідним містом. Нагрудним
знаком «За заслуги перед
містом» нагородили Петра
Шаврея (ФОТО 1) та Григорія
Стаценка (ФОТО 2). Чимало
хто отримав почесні грамоти
та подяки від міського голови .

1

Коротко про різне

У світі
США в односторонньому порядку
спростили візовий режим для українців:
громадяни, які одержували візи менше року
тому, відтепер не проходитимуть співбесіди
для повторного отримання дозволів.
Туреччина побудує канал між Чорним
і Мармуровим морями. Його прокладуть у
європейській частині Стамбула, будівництво
стане одним з найбільших проектів XXI століття. Завглибшки «Стамбульський канал»
буде 25 метрів, а завширшки – 150.

В Україні
28 квітня розпочала роботу українськоросійська переговорна група (про створення
якої під час «чорнобильської» зустрічі у Києві
домовилися президенти України та Росії). Її
мета – оптимізувати існуючі домовленості у
газовій сфері. Українську сторону очолив міністр енергетики та вугільної промисловості
Юрій Бойко, російську – голова «Газпрому»
Олексій Міллер.
Комітет з питань фінансів, банківської
діяльності, податкової та митної політики
пропонує Верховній Раді України звільнити
від сплати єдиного соціального внеску пенсіонерів та інвалідів, які працюють на спрощеній та загальній системі оподаткування та
не використовують працю найманих працівників.
До роковин аварії на ЧАЕС за підтримки Національної академії мистецтв відкрито
плакатну виставку «25 х 25». У проекті взяли
участь художники та графіки з Чехії, Кореї,
Франції, Фінляндії, Словенії, Росії, Німеччини, Португалії та США. Кілька робіт представили і українці.
14 опозиційних сил — вперше за останній рік — провели спільну акцію щодо термінової денонсації “харківських угод”. П’ять тисяч
мітингувальників зібралися біля пам’ятника
Тарасу Шевченку у Києві. Опозиціонери пообіцяли, що «травень 2017 стане останнім
місяцем перебування російського Чорноморського флоту на території України».
В ЄС наполягають на переході України на альтернативне паливо. Про це заяви-

ла екс-комісар ЄС Міхаелє Шраєр у рамках
міжнародної конференції «Чорнобильська
катастрофа – 25 років потому».
Уряд посилить контроль за будівництвом. Передбачається збільшити розміри
штрафних санкцій, диференціювати розміри штрафів залежно від категорії складності
об’єктів, посилити персональну відповідальність окремих виконавців за правопорушення у сфері містобудування.
За результатами соціологічного опитування, проведеного фондом “Демократичні
ініціативи”, близько половини українців вважають зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
кращою системою вступу до вищих навчальних закладів, аніж випускні чи вступні іспити.
Лідер Комуністичної партії Петро Симоненко готує всеукраїнський референдум:
чи має російська мова стати державною, а
Україна приєднатися до Митного союзу із
Росією, Білоруссю та Казахстаном, чи треба заборонити продаж землі, зобов’язати
державу «жорстко контролювати ціни і якість
товарів і продуктів першої необхідності» та
ухвалити закон, що обмежує плату за ЖКГ не
більше 10% сукупного доходу сім’ї, чи повинна Україна співпрацювати з МВФ і СОТ?
Ініціюється об’єднання трьох містмільйонників Східної України – Харкова, Донецька і Дніпропетровська – в єдине швидкісне залізничне кільце.

У столиці
До 25-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС у Києві відкрили пересувну виставку «Вулиця ентузіастів», де українські письменники Ліна Костенко та Юрій Андрухович
проводять літературні читання. Виставка
діятиме до 3 травня. Фотознімки, плакати
та відеоінсталяції покажуть також у Берліні,
Брюсселі, Фрайбурзі та Гартові.
У столиці презентували екологічний
арт-проект «Захисні квіти»: 75-метрову інсталяцію з паперових квітів, що імітує об’єкт
«укриття» над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Більш ніж із 30 країн світу
протягом року група художників отримала
близько 20 000 власноруч намальованих квіток. Наймолодшому учаснику проекту зараз

2 роки, найстаршому – 94.

У районі
28 квітня на засіданні VII сесії Вишгородської районної ради VI скликання розглянули 22 питання життєдіяльності Вишгородщини, зокрема про роботу комунального
підприємства «Вишгородська центральна
районна аптека» та ВРКП «Вишгородтепломережа», та затвердили програми розвитку
системи освіти Вишгородського району на
2011-2014 рр. і соціальної інтеграції молоді,
позбавленої батьківського піклування «Впевнений старт» на 2011-2013 рр. Розглянувши
заяву директора комунального підприємства Вишгородської міської ради та Вишгородської районної ради Київської області
«Вишегір» Сергія Федотова, районна рада
вирішила звільнити його за власним бажанням та призначити директором цього підприємства Вадима Настиченка.

У Вишгороді
За інформацією начальника сантехнічної дільниці комунального підприємства
житлового і комунального господарства
Вишгородської міськради КГ Віктора Поліщука, працівниками КПЖ і КГ:
усунено протікання 120 кв. м дахового
покриття за адресами: просп. І. Мазепи, 1 і
12; вул. Набережна, 8, 12; Н. Шолуденка, 5;
просп. Т. Шевченка, 9;
старі труби опалення (після ремонту
в гуртожитку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 7) використовуються для ремонту огорож прибудинкових територій;
26 квітня закінчено весняне випробування зовнішніх систем опалення (добудинкової запірної арматури) житлового
фонду міста. Запірна арматура будинків у
справному стані, що дозволяє розпочати
підготовку до наступного опалювального
сезону; до осені необхідно перевірити внутрішньобудинкові мережі 86 багатоквартирних будинків, ревізувати дахові котельні, запірну арматуру на стояках і проаналізувати
сезонні скарги громадян на якість опалення
та скласти поквартирний графік поточних
робіт.

Концерт-реквієм розпочали учні музичної школи –
читаючи вірші. Проникали в
душу кадри на екрані, вони
були лейтмотивом до номерів концерту й доповнювали
його своєю драматичністю.
Заворожив усіх виступ
Ярослава Сидоренка, який
неймовірно чуттєво зіграв на
роялі відомий «Ноктюрн» Ф.
Шопена. Тріо «Мальви» виконали сумну пісню: скорботно плакали бандури, щеміло
серце…
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Учні музичної школи проспівали своїми скрипками
«Менует». Відлунням болю
прозвучав лист Анни Ходемчук своєму синові Валерію,
який 26 квітня в перші хвилини аварії загинув під уламками четвертого енергоблоку
ЧАЕС. «Саркофаг» став для
нього вічним пристанищем.
Засвітили свічки, прочитали молитву… І всі доземно
схилились у подяці ліквідаторам аварії. Перед пам’яттю
передчасно померлих від
радіаційного смерчу…Перед
живими, які потребують нашої уваги.

а-Фішка

1994 року Європейське відділення
Міжнародного товариства сонячної
енергії, щоб привернути увагу до відновлюваних джерел енергії, запровадило День Сонця. Відтоді прийнято його відзначати щороку третього
травня.
Та чи готове суспільство до використання альтернативних джерел
енергії?
Підготувала Олена ПЛОТНІКОВА

Зараз перед енергетикою – чимало
проблем, і найбільш гостра — поновлення її джерел. Нині 6 млрд населення
на Землі споживають понад 12 млрд кВт
енергії за рік. Її отримують за рахунок використання вугілля – 26%, нафти — 42%,
газу — 20%, гідроенергії — 4%, роботи
атомних станцій — 5%, інших джерел —
3%. Тобто близько 90% енергії ми отримуємо за рахунок органічних видів палива — нафти, вугілля, газу.
За різними оцінками, органічного па-

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)

лива нам вистачить
ще на 50 – 100 років.
Тому у світі все більше почали звертати
увагу на використання відновлюваних джерел енергії.
Одним із найбільш
перспективних
є
пряме
перетворення
сонячного
випромінювання в
електрику в напівпровідникових сонячних елементах.
Нині індустрія, яка
пов’язана з виробництвом сонячних
батарей, переживає

неабиякий бум.
Сонячна енергія не має собі рівних за
екологічністю і ресурсною базою, термін
роботи сонячних елементів практично необмежений і може сягати десятків років.
Єдине, що стримує поширення сонячної енергетики, — висока ціна енергії, яку
отримують від сонячних елементів, окупається вона за 20-30 років.
За підрахунками фахівців, на території
України кількість сонячної енергії складає
1000—1350 кВт/год на кв. м. За рівнем
впливу сонячного випромінювання країна
поділяється на чотири регіони. Найбільш
перспективний — південний.
Нині науковці досліджують цю галузь
енергетики. Адже застосування в Україні
альтернативних джерел, зокрема й сонячної енергетики, безсумнівно, буде корисним. Важливо, щоб кожен долучився до
збереження ресурсів нашої планети, для
початку не використовував аерозолі, що
руйнують озоновий шар Землі. Адже життя на планеті залежить від кожного з нас.

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-

30.04.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Альтернатива

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

P.S.

депутати міськради
2 — Дмитро В’ячеславович ПРОЗОРОВ,
5 — Олександр Олександрович СКОРОБОГАТИЙ,
14 — Олександр Іванович БАЛАНЮК,
19 — Микола Іванович КОВАЛЬ,
22 — Микола Миколайович КРАВЧЕНКО,
28 — Максим Валерійович МАКАРЕНКО,
29 — Валерій Павлович ВИГОВСЬКИЙ;
працівники апарату виконкому міськради
15 — заступник міського голови
Олександр Миколайович РОСТОВЦЕВ,
19 — спеціаліст ІІ категорії Оксана СТЕПАНИШИНА,
23 — начальник відділу з гуманітарних питань
Володимир Олексійович ТКАЧ,
27 — спеціаліст 1 категорії Лариса ГАВРИЛКО;
члени міськвиконкому
12 — Віктор Миколайович ФЕДОСЕНКО,
18 — Сергій Іванович ГОРІШНИЙ;
керівники міських комунальних підприємств
15 — директор КПЖ і КГ Михайло Павлович ШЕНЕНКО,
22 — завідуюча ДНЗ «Золотий ключик»
Світлана Анатоліївна ОМЕЦИНСЬКА.
Достатку, добра, довголіття!
У кожній справі хай завжди щастить!
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
В любові, щасті й радості прожить!
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

9 травня о 9:00 на
площі Т. Шевченка (перед
адмінбудинком)
– виступ оркестру «Водограй» з воєнними
піснями
о 10:00 – початок урочистої ходи по
просп. І. Мазепи від
адмінбудинку до стели
визволителям на набережній
Київського
водосховища
о 10:30 – 13:00
– урочистий мітинг і
святковий
концерт,
«солдатська» каша для
ветеранів і спортивні
змагання та конкурси
для молоді
о 22:00 – святковий феєрверк

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.
Після медичного огляду, згідно з планом профілактичних щеплень — ревакцинація
проти дифтерії та правцю, першочергово — молоді 23-річного віку. Всі обстеження
та щеплення безкоштовні. Закликаємо вас проявити турботу про своє здоров’я!

Репліка

АВТОчерги — година-півтори

Для реконструкції обмежили рух на
вул. Набережній. І одразу стало очевидно, наскільки важливою є ця автотраса. З лівого берега на Київ автотранспорт пішов через «Карат».
Віктор ЯРОСЛАВОВИЧ,
водій з 25-річним стажем
На відрізку 2 км від повороту на
МРЕО до повороту на автотрасу Київ—
Овруч суцільна черга машин займає з

Відповіді на кросворд «Великодній»,
надрукований у попередньому номері

На дозвіллі

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. Соловей. 6. Баронет. 9. Великдень. 12. Сатана. 13. Коралі. 14.
Короп. 16. Байкал. 17. Наведе. 18. Бурлак. 20. Октава. 21. Чорти. 24. Морква. 26. Тризна.
27. Посвистач. 28. Студить. 29. Білобог.
По вертикалі: 1. Коровай. 2. Лелека. 3. Часник. 4. Весілля. 7. Диявол. 8. Едісон. 10.
Балабушки. 11. Градівник. 14. Калач. 15. Паски. 19. Коливо. 20. Отпуск. 21. Почуття. 23.
Знайшов. 25. Асорті. 26. Трагік.

Людей псують гроші –
так що у нас в основному
народ хороший...

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 червня до кінця
року.
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

півгодини, якщо їхати з Вишгорода на
Київ. Із Києва на Вишгород у черзі автівок на цій ділянці доведеться стояти з
годину. Це у робочий день. Накиньте ще
півгодини у вихідний. У середньому виходить хвилин 40.
Вишгородці настійливо цікавляться збільшенням рейсів на дизель-потяг.
Двох рейсів уранці і двох увечері у робочі
дні явно замало, як і трьох вагонів.
Від редакції. Зміни у розкладі руху
дизеля див. на стор. 1 (а-Фішка).

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-

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

К

Сонячне майбутнє

9 ТРАВНЯ
у Вишгороді

У травні народилися

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

30.04.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «7» травня 2011р.

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

Ваші дані

О

Отже, православ’я вклало новий
зміст у язичницькі традиції. У церквах
правлять Вселенську панахиду. Люди
йдуть до могил своїх близьких, символічно христосуються з померлими родичами, залишають там великодні яйця,
шматок паски, пиріжок, кришать освячену паску птахам.
Поминальну чарку вина або горілки
виливають на могилу або залишають на
ній. Тут і закушують.
Ця традиція несе світло, радість, добро і мир у душу кожної людини, сприяє
неперервності пам’яті поколінь і роду
людського.

Вітаємо

(в газеті не друкуються)

З

Не забудьте пом’янути…

Протягом тижня після Світлого Воскресіння поминають усіх померлих.
Заупокійна тризна у древніх слов’ян
зазвичай відбувалася навесні.
Із цих язичницьких ритуалів виникли
сучасні весняні поминальні обряди у тиждень проводів. В Україні поминання померлих називають проводами, або гробками.
Вважають, що душі померлих, яких
Господь відпустить з того світу на Великдень, продовжують ходити на землі до
наступного понеділка.
Живі діляться своєю радістю з померлими, сподіваючись на воскресіння.

Вишгород

А

Традиції

Мозаїка

2011 року

Р

30 квітня

З
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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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