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Спартакіада переможців

Урочистості без пафосу
– від душі

Народна дата

Путівник

Нерозлучні

Віктор КУЧЕРУК
У Вишгороді стела на узвишші
Під кручею на березі Дніпра
У скверика охайного затишші
Здригається від вигуків: - Ура!..
І я кричу дзвінкіше якомога
За себе й невідомого бійця,
Який життя віддав за Перемогу,
Проте живим лишився у серцях…
Освітлена увечері салютом,
Уквітчана букетами гвоздик,
Святиня вишгородська не забута,
Вона живим до мертвих путівник.

Неначе ніч прямує за світанком,
Іде отак вона за ним услід,
Коли болять на тілі давні ранки
І корчиться від них у муках дід.
Сидить на ліжку, як на п’єдесталі
Присів у бронзі мертвий побратим,
На честь якого вулицю назвали
Й пишаються полеглим, неживим.
В однім бою йому — осколки в тіло,
А другу — куля просто у висок.
Тоді пліч-о-пліч за Дніпро робили
Бійці у листопаді марш-кидок.
Отримали свинцеві нагороди

а-Фішка

«Фестиваль мрій»
14 травня об 11:00 у ВРГ «Інтелект» — «Фестиваль мрій» для школярів міста Вишгорода. Організатор:
благодійний фонд «Джерело надії»
(почесний президент — перший заступник голови Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко).

День відкритих дверей
19 травня о 12:00 в Музеї гончарного мистецтва (м. Вишгород,
вул. Межигірського Спаса, 11-13,
конт. тел: 25-315, 54-556, 54-179)
— Свято майстрів.
З нагоди Міжнародного дня музеїв
— вхід вільний, надто — для дітей та їх
батьків.
Адміністрація Вишгородського
історико-культурного заповідника

Ювілейна виставка
18 травня у приміщенні виставкового залу НВО «Технопроект»
(м. Вишгород, вул. В. Симоненка,
3-а) — ювілейна виставка Олени
КОБЗАР (Спілка майстрів народного
мистецтва вишивки м. Вишгорода).
Найбільша колекція вишивок у колі

Усі у сорок
третьому сповна.
Тому ще досі за
солдатом ходить
І болями пече
йому війна.
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Робота «на відмінно»

Про скликання V сесії
Вишгородської
міської ради VI скликання
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Офіційно

Розпорядження від 11 травня 2011 р. № 4

Керуючись п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати V сесію Вишгородської міської
ради VI скликання 17 травня 2011 року о 10.00 у залі засідань
адмінбудинку, пл. Т. Шевченка, 1 з таким порядком денним:
1. Про затвердження звіту про виконання Вишгородського
міського бюджету за І квартал 2011 року.
2. Про затвердження рішень виконавчого комітету Вишгородської міської ради та розпоряджень міського голови.
3. Про погодження звіту про експертну грошову оцінку та
продаж земельної ділянки.
4. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу.
5. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради від 30.12.2010 р. №2/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2011 рік».
6. Про затвердження Порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
7. Про видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі,
сфери послуг та затвердження режимів роботи.
8. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської
ради від 09 березня 2010 р. №32/17.
9. Про розгляд протесту прокурора Вишгородського району Київської області на рішення Вишгородської міської ради №
3/5 від 16.02.2011 року «Про затвердження Порядку відрахування у 2011 році комунальними підприємствами комунальної
власності територіальної громади міста Вишгорода до Вишгородського міського бюджету частини прибутку (доходу)».
10. Про розгляд протесту прокурора Вишгородського району Київської області на рішення Вишгородської міської ради
№ 3/4 від 16.02.2011 року «Про встановлення єдиного податку».
11. Про розгляд протесту прокурора Вишгородського району Київської області на рішення Вишгородської міської ради
№ 3/2 від 16.02.2011 року «Про встановлення місцевих зборів».
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Ми живі. Ми вдома > 3

вишгородських майстринь, цікаве
спілкування, віншування іменинниці.
Усіх охочих привітати Олену Олексіївну з першим 70-літтям чекаємо о
16:00.
Спілка майстрів

Великий футбол
повертається

Міський голова В. РЕШЕТНЯК

Колонка редактора

Влада — дітям

«Любистку» —
тренажери,

21.05.2011 р. о 17:00 на ст.
«Енергетик» ФК «Чайка» грає з ФК
«Межигір’я».

Концерт для мам
22 травня о 17:00 у Церкві Бога
Живого (Берізки) відбудеться концерт з нагоди Дня матері. Запрошуємо всіх шанувальників хорового співу.

Вклонись Тарасу!
22 травня об 11:00 біля БК «Енергетик» вшанування світлої пам’яті
Тараса Шевченка (до 150-річчя з
дня перепоховання його в Україні).
Оргкомітет

Усі на «Муху-Цокотуху»!
24 травня о 18:00 у БК «Енергетик» (м. Вишгород, просп. І. Мазепи)
звітний концерт творчих колективів ЦТ
«Джерело»

www.vyshgorod.osp-ua.info

переможцям —
>2
путівки до «Артеку»
Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Соціум

2011 року

Вишгород

Влада — дітям
«Любистку» — тренажери,
переможцям — путівки до «Артеку»
1

Діти – це квіти життя. Кожна квіточка прагне притулку, затишку й догляду. Всім у дитинстві необхідна материнська любов та ніжність. Проте
інколи трапляється, що замість мами
малюка доглядають вихователі. А замість отчого дому у нього – дитячий
будинок.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО автора

Дощового холодного ранку 6 травня
у новопетрівському районному дитячому
будинку змішаного типу (ДБЗТ) «Любисток» було затишно й метушливо. До ви-

Вишгородщина

хованців приїхав високий гість
– Президент України Віктор
Янукович. А з ним – міністри,
урядовці й журналісти. Керівники нашої області й району — голова Київської обласної
держаної адміністрації (КОДА)
Анатолій Присяжнюк, перший
заступник голови КОДА Ярослав Москаленко, голова Вишгородської районної державної адміністрації Олександр
Приходько — також приїхали
привітати діточок із спортивними перемогами.
Такі візити для мешканців
«Любистку» вже традиційні, бо
Президент відвідує цей дитячий будинок не вперше.
Кожного року у Київській області навесні відбувається обласний турнір з футболу серед дитячих будинків Київської
області, приурочений Дню Перемоги. І
минулого року Віктор Янукович приїздив
привітати переможців.
Цього ж року перше місце отримали
вихованці Васильківського дитячого будинку, друге – команда Бородянки, третє
– Броварський дитячий будинок. Новопетрівський «Любисток» (Вишгородський
район) посів четверте місце.
Президент особисто привітав капітанів команд, вручивши їм кубки та дипломи. За усталеною традицією, гравці

команд, які вибороли
перше й друге місця,
цього літа поїдуть на
відпочинок до оздоровчого табору «Артек» (у
минулому році володарі
першого й другого місця також відвідали дитячу республіку Криму).
Глава держави запевнив, що всі інші мешканці дитячих будинків стовідсотково відвідають
літні бази відпочинку.
Вихованці «Любистку» були дуже раді зустрічі з Віктором Януковичем, на обличчях
сяяли посмішки. Адже
Президент привіз безліч подарунків: кошики з фруктами, солодощі, а головне –
сертифікат на отримання тренажерного
обладнання (НА ФОТО 1).
Гарант теж отримав подарунки — музичні. У виконанні зразкового ансамблю сопілкарів «Рум’янок» (НА ФОТО 2)
пролунали віночок українських пісень
та авторська композиція «Зірковий тік».
«Любисток» з дитячою щирістю виконав
пісеньку фронтового шофера.
Після концерту Віктор Янукович запевнив, що всі дитбудинківці навчатимуться у вищих навчальних закладах (за
минулорічною статистикою більшість
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хлопчиків (80 %) хочуть навчатись у військовому училищі імені Івана Богуна, інші
діти – в Національному технічному університеті «КПІ», медичному та аграрному університетах тощо).
Президент зауважив, що сімейна політика держави спрямована на те, щоб
кожна сім’я отримувала гроші на розвиток дитини і з кожним роком ця сума
зростала. Він підписав законопроект,
який передбачає введення фінансової
допомоги малозабезпеченим сім’ям і дітям-сиротам.
Наостанок Віктор Янукович побажав дітям творчих перемог і надбань,
здоров’я і віри у світле майбутнє.

Наша земля була свідком запеклих боїв
Минулого року пошуківці знайшли на місцях боїв майже 70-літньої давнини останки
солдат — визволителів Вишгородщини. Їх
поховали у Лютежі (деяких вдалося ідентифікувати). 9 травня ц. р. на братській могилі лютізька громада відкрила зворушливостриманий пам’ятник.
Право перерізати червону стрічку надали
почесним гостям — віце-губернатору Київщини Ярославу Москаленку, голові Вишгородської РДА Олександру Приходьку та голові райради Олександру Носалю.

«Вшановуючи пам’ять загиблих, зберігаючи історію, ми
подаємо добрий приклад нашим дітям»

Приклад для сина

Владислава ДРАГУН
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Звертаючись до ветеранів, молоді, усіх меш-

У партіях і рухах

і вручив продуктові пакети до свята (+ іще
25 ветеранам у Синяку, де розташоване
підприємство Вадима Геращенка). Когось
не було вдома. Хтось уже помер — тоді
святковий подарунок отримувала удова. У
когось діти — у сусідньому під’їзді, а в хаті
волає забута старість…
Стара гвардія не скаржилася. Зустрічали радо. Не через продукти до святкового
Катерина ЗУРМА
столу. Раділи увазі: що вислухали. ГовоФОТО з родинного архіву Геращенків
рили про лікування, житло і про інше — від
цін до розміру пенсій. Про те, що їх згадуІз своїм помічником обійшов 120 адрес ють тільки раз на рік — букетом квітів. Помічник депутата записував
номери телефонів. Береться
принаймні раз у місяць дзвонити, дізнаватися: як живуть
старенькі, чим допомогти.
Син Микита також ходив
із батьком-депутатом. Із захватом слухав розповіді про
бойові дороги ветеранів.
Цьому хлопцеві не треба
пояснювати, що таке війна,
перемога і що таке пам’ять,
увага до старших. Йому за
88-річний ветеран радий гостям — батьку і сину
взірець — Вадим ОлексіГеращенкам, які прийшли його привітати з Днем Перемоги
йович Геращенко, депутат
та побажати мирного неба над головою, здоров’я. Микола
Вишгородської міської ради.
Пилипович Чорний воював у Німеччині, а потім — ще й у
Приклад, гідний наслідуванЯпонії. Має орден Великої Вітчизняної війни, грамоту від
Верховного Головнокомандуючого СРСР
ня.
Вадим Геращенко — дисциплінований партієць, який сумлінно виконує
доручення. Штаб Вишгородської районної організації Партії регіонів надав
йому список інвалідів, ветеранів і учасників Великої Вітчизняної війни — і Вадим Олексійович особисто привітав 120
наших земляків із 66-м Днем Перемоги.

канців села, Ярослав Москаленко сказав: «Наша
земля була свідком запеклих боїв, і цей комплекс
— наша дяка загиблим».
Лютізький сільський голова Тамара Савенок
від імені громади поклала квіти до могили загиблих і побажала здоров’я та довголіття односельчанам, які пережили страхіття війни. Настоятель
місцевого храму о. Ігор освятив пам’ятник і відслужив поминальну літургію за всіх загиблих на
війні.
Потім ветеранів чекала музично-театралізована програма у виконанні школярів, вчителів
школи та учасників художньої самодіяльності
села (найгучніше вітали колектив «Лютізької левади»), квіти, традиційна воєнно-польова кухня. А
ввечері все село зібралося на Співочому полі —
на концерт до Дня Перемоги.

Скільки ще воюватимуть
діти війни та ветерани?

Події однієї з найжорстокіших війн, які
знало людство, з кожним роком усе далі
віддаляються від нас… Все менше залишається тих, хто своїм життям ризикував
заради нашого майбутнього. Багато хто з
фронтовиків не дійшов до Перемоги, але
історія їх подвигу не забуде ніколи.
Костянтин БОНДАРЄВ,
народний депутат України,
голова Київської обласної організації
політичної партії «ВО «Батьківщина»
А чи не забуде їх держава? З кожним роком
дітей війни залишається все менше, а надія на
виплату їм компенсацій державою — згасає.
Лише з початку року понад 15 тисяч дітей війни
подали позови до суду, тоді як за весь минулий
рік – 33 тисячі. Щомісяця держава не доплачує
їм близько 175 гривень.
Рішенням Конституційного Суду України
від 09 вересня 2010 року визнано неконституційними положення Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвідомчості справ, пов’язаних
із соціальними виплатами» від 18 лютого минулого року. З того часу тисячі пенсіонерів, що
мають статус дітей війни, оббивають пороги
Пенсійного фонду та судів. Нічого дивного не
сталось, як і зазвичай: влада декларує одне, а
робить інше, але все проти власного народу.
Я не раз порушував питання про те, що кошти можна виділити з тих сотень, які йдуть на
утримання Банкової чи Верховної Ради. Таку
ініціативу планую й надалі виносити на сесіях
Верховної Ради України, хоча, перебуваючи в
опозиції, важко достукатися до влади.
Держава взяла на себе зобов’язання виплачувати соціальну допомогу дітям війни і

повинна безумовно його виконувати. Я переконаний: діти війни, ветерани Другої світової
потребують справжнього, а не декларованого
соціального захисту та належної підтримки з
боку держави, поваги й розуміння з боку молодших поколінь.
Стало відомо:
За ініціативи Костянтина Бондарєва представникам організацій Ради ветеранів України з
Бородянського, Вишгородського, Іванківського, Обухівського, Васильківського та Поліського районів (а це понад 6000 осіб) до свята Перемоги передано аптечні набори. Тонометри,
термометри та іншу медичну апаратуру, препарати найпершої необхідності та ліки отримали
згадані вище ветеранські організації. Можливо,
це невелика допомога, але принаймні найнеобхідніше — валідол, аналгін та інші медикаменти
усі ветерани та діти війни зможуть отримати у
своїх ветеранських організаціях уже сьогодні.

Наше місто

Вишгород
ФОТОмить

14 травня

Із любов’ю та повагою до вас

ФОТО – Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»
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Упродовж тривалого часу
жінки могли зайти в медицину лише з чорного ходу.
Однак нині уявити цю галузь
без представниць прекрасної статі практично неможливо. Вони успішно штурмують медичний Олімп – від
медсестри до Нобелівського
лауреата – віддано служать
своїй справі.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО автора

Із любов’ю і турботою за
здоров’я людей ось уже 48 років медичною сестрою працює
Лідія Пироженко. Закінчила Білоцерківське медичне училище. Із 1963-го — медсестра у
Вишгородській середній школі

Адмінкомісія
повідомляє

Про дозвіл
на гаражі
Володимир СТЕФАНІВСЬКИЙ,
секретар адмінкомісії
при виконавчому комітеті
Вишгородської міськради

З метою упорядкування
розміщених металевих гаражів на прилеглій території між будинками № 5 і 7 по
вул. Дніпровській просимо
їхніх власників надати дозвільні документи в міську
раду, каб. 96 (ІІІ поверх) до
17.05.2011 р.
Ненадання документів
вважатиметься їхньою відсутністю. Тому металеві
гаражі будуть демонтовані. Всі затрати за рахунок
власника гаража.

Колонка редактора

Ми живі.
Ми вдома

Марина
КОЧЕЛІСОВА

Урочистості без пафосу

Медсестра

3

Шістдесят
шостий
День Перемоги. Для когось — ціле життя. Та, попри всі його моменти, як і
шість з половиною десятиліть тому, — безмежжя
людей біля
пам’ятників
і братських
могил.

Традиційно з нагоди 9 травня інваліди Великої Вітчизняної війни отримали продуктові
набори (НА ФОТО 2) від міського голови Віктора Решетняка. Віктор Олександрович зазначив, що це лиш невеличка часточка безмежної подяки за здобуту Перемогу.
Загалом мер та спеціалісти гуманітарного відділу (НА ФОТО 1 — депутат міськради
Ольга Мельник) привітали близько сорока
п’яти ветеранів. Попіклувались і про тих, хто
за станом здоров’я не зміг прийти, за них подарунки отримували рідні. Вісьмох відвідали
особисто.

Очолює колону державна і місцева влада

2011 року

– від душі
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Все робить легко і щиро...
№ 1, потім – у дитячому садочку «Золотий ключик». Нині —
старша медсестра Вишгородської районної поліклініки.
Колеги відгукуються про
неї, як чуйну та вірну подругу,
кваліфікованого спеціаліста і
просто чудову людину.
Лідія Василівна разом із чоловіком Андрієм Яковичем ось
уже понад сорок років у міцному шлюбі. Виховали трьох
чудових дітей. Старша Алла
– пішла стежкою матері – медсестра, сини-двійнята, Владислав та Віталій, – за фахом
інженери. Радують і онуки, їх у
родині Пироженків також троє.
Добродушність, чесність та
волелюбність Лідія Василівна
отримала із молоком матері. Її
батько Василь та дядьки Степан і Терентій – славнозвісні
Науменки, які завжди були на
передовій, під час Великої Вітчизняної командували партизанським загоном «Перемога».
Тому і не дивно, що ця щира,
але скромна жінка обрала передову здоров’я.
Двері у її кабінет завжди відчинені. Лідія
Василівна відповідально ставиться до своїх
обов’язків, під її керівництвом працює злагоджена команда – шість
медрегістраторів та десять молодших сестер.
– Лідіє Василівно, як гадаєте, у наш
складний політичний,
економічний, екологічний час можливо
зробити людину здоровою і щасливою?
– Проблемне запитання. Тут треба пра-

цювати довго у комплексі: і
політикам, і медикам, і самій
людині. Політикам – створити
гідні матеріальні і психологічні
умови, медикам – якісно лікувати і основне – попереджати
хвороби, людям – вести здоровий спосіб життя, адже це –
основа довголіття.
– Бажання бути медичною сестрою – дитяча мрія
чи так склались обставини?
– Мені з дитинства імпонували професії, пов’язані із
медичною сферою. Тому, коли
прийшов час обирати професію, твердо вирішила вступати
до медичного.
– У народі кажуть, що
професія медсестри наймилосердніша. І це ви довели на практиці. У Вишгороді
вас люблять та поважають
за високий професіоналізм,
відповідальність, чуйне і толерантне ставлення до пацієнтів. Ви нікому не відмовили
надати сестринську допо-

могу. І все це робите легко,
щиро, від душі, з любов’ю. А
ви ще й любляча мати, дружина, бабуся, маєте власний будинок, город. Як вам
вдається скрізь встигати?
– Я дуже люблю свою професію. Можна сказати, що мені
пощастило – улюблена робота,
дружна родина, яка завжди розуміє і підтримує.
Колектив у нас хороший,
злагоджений.
Щороку з настанням весни залюбки їду до батьківської
хати у с. Пірново. Та і вдома під
балконом міні-оранжерея. Квіти піднімають настрій, допомагають розслабитись.
– Лідіє Василівно!
Із нагоди вашого професійного свята — Міжнародного дня медичної
сестри — прийміть щирі вітання вам і вашим колегам
та безмежну вдячність за
ваші чуйні серця, врятовані
життя, повернуте здоров’я!
Професія
медичної
сестри
поєднує в собі
надзвичайну відповідальність
і
високий професіоналізм, лишаючись при цьому
не завжди помітною, але вкрай
значущою.
Зичимо всім
медичним
сестрам здоров’я,
невичерпної
енергії,
доброти, любові та
справжнього
людського щастя!
На варті здоров’я

Що
це?
Генетична пам’ять поколінь? Чи,
справді, упродовж другої
половини минулого століття БІЛЬШОЇ перемоги не
було?
Хоча… другу половину
двадцятого століття для
людей, які нині себе ідентифікують народом України,
можна назвати півсторіччям
післявоєнних перемог.
Перемога над розрухою, над голодом. Цілина.
Космос. Перше подолання
внутрішнього рабства, покори диктатурі. Хіба це не
були перемоги народу?
А потім — хай не такі гучні, та все ж перемоги — над
дефіцитом, конформізмом,
над штампами.
Наші люди мужньо подолали синдром чорнобильської аварії. Розпад Союзу.
Нестабільність, матеріальні
нестатки, сповнені небезпеки лихі дев’яності. Подолали хміль свободи, з якою
не одразу навчилися управлятися (дехто й дотепер не
знає, що з нею робити). Навчилися не тільки мандрувати — «човниками» і довготривалими заробітчанами,
— а й повертатися.
Пройшли (схоже, що не
всі — зважаючи на підкинуту
політиками тему прапора)
спокуси «народовладдя»,
вихиляси наліво і направо.
Навалу нових, з усіх усюд,
свят, шоу і фестивалів. Почули — а дехто й відчув на
собі! — колись далеке поняття «тероризм».
Навчилися не тільки відмовлятися, а й приймати:
гуманітарну допомогу, секонд хенд, міжнародні квартали на ринках і кафе з багатонаціональною кухнею.
Стали більш терпимими до
незвичних, несхожих людей, понять і предметів.
Нові свята давно стали
своїми. Прибували й вибували вірування й переконання. Професійні та
корпоративні свята. Та два
дні залишилися значимими для людей багатьох
країн. 8-9 травня називають «Днями пам’яті та примирення,
присвяченими
пам’яті жертв Другої світової війни», «Днем Європи»,
«Днем Перемоги у Великій
Вітчизняній війні».
Слово «війна» у цих назвах не ключове. Жодного
мілітаризму, жодної демонстрації сили, попри загальнонародну любов до
видовищних парадів, не
вкладає проста людина у
ці слова. Ключове тут: «Ми
пам’ятаємо», «Ми у своїй
країні», «Ми живі».
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Вишгород

Урочистості без пафосу – від душі

Хіба що на День міста збирається у Вишгороді стільки людей. Не
за рознарядкою, за покликом душі
цілими родинами старі і малі, друзі
і сусіди, колеги і знайомі, підприємства і трудові колективи установ і
організацій міста й району стікалися
на площу імені Тараса Шевченка у
центрі міста.
Усіх наче закликали вальси й
марші давньої вогняної пори. Квіти (сотні червоних гвоздик і тюльпанів), повітряні кульки, прапорці,
святкові банти. Привітання, обійми,
сльози давніх друзів, що не бачилися, може, з рік, а може — і декілька
років…
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Ольга ДУМАНСЬКА

Вишгородський
муніципальний
оркестр-студія «Водограй» (керівник
Ярослав Глєбович) заграв урочистий
марш, ансамбль барабанщиць чіткими
ритмами згуртував людей у колону — і
урочиста хода попрямувала проспектом І. Мазепи, вулицями Дніпровською
й Набережною до Співочого поля, на
берег Дніпра, який у 1943-му зросили
своєю кров’ю воїни 167-ї стрілецької
дивізії 1-го Українського фронту.
На чолі колони — керівники міста,
району й області, шановані у Вишгороді
люди. Попереду — бойова техніка часів
Другої світової і байкери на сучасних
мото- і тетрациклах. Ветеранів, яким
важко подолати такий шлях, везуть автобуси. А Вишгород вітає усіх — тротуари заповнені людьми. Вони приєднуються до колони — вона росте, огортає
вулиці та вихлюпує на дніпровські простори.
Мітинг-реквієм біля стели визволи-

телям на набережній Київського водосховища пройшов «на одному диханні».
Не виступали, а наче проживали частинку життя вихованці міського Центру
творчості «Джерело». Нікого не залишили байдужими зворушливі ліричні рядки, пісенні попурі у виконанні вокальної
студії «Полузір’я» (керівник – заслужена
артистка України Тетяна Халаш) і танцювальні композиції хореографічного
гуртка під керівництвом Катерини Барладян. До небесної блакиті злітали жіночі голоси хору «Ветеран» (керівник Анна
Покровська) низько до землі прихилили
пісню баритони чоловіків. Акорди «Водограю» проникали у душі кожного, пробуджували патріотичні почуття. Ведучі
(директор ЦТ «Джерело» Наталія Кисіль
та вихованці Вишгородської гімназії «Інтелект»), надавали слово для виступів і
оголошували концертні номери.
Вітали присутніх із знаменним святом перший заступник голови Київської
обласної державної адміністрації Ярослав Москаленко, голова Вишгородської
районної державної адміністрації Олександр Приходько, голова Вишгородської районної ради Олександр Носаль.
Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк звернувся до фронтовиків і
героїв тилу зі словами вдячності та підкреслив значущість цього знаменного
для українського народу дня: «66 років
відділяють нас від війни. Все менше на
це свято приходить фронтовиків. Тому
ми в першу чергу вітаємо їх зі святом
Перемоги. Пам’ять про героїчні роки
вони передали нам, і наш обов’язок
передати її вже нашим онукам, нашим
правнукам. І до тих пір, доки буде жити
ця пам’ять, День Перемоги буде одним
із найбільших свят нашого народу».
Вітали ветеранів і протоієрей церкви
св. Бориса і Гліба Димитрій Денисенко,
голова Київської обласної ради ветера-

нів Георгій Чекерда, голова Вишгородської районної ради ветеранів Петро
Головко, його заступник та заступник
голови міської ради ветеранів Сергій
Лагуненко, голова Спілки офіцерів Радянської армії Анатолій Козак.
Низько схилили голови вишгородці у
хвилині мовчання. Пам’ятник потонув у
квітах. По закінченні урочистої частини
сивочолих воїнів запросили до наметів. Усі охочі мали змогу пригоститися
солдатською кашею та смачними солодощами. Спонсорували свято Спілка
підприємців Вишгородщини (керівник
Олександр Семенов), Асоціація роботодавців Вишгородщини (керівник Юрій
Колодзян), ФОП Микола Литвиненко,
супермаркет «Вишневий (директор
Світлана Пономаренко), ПАТ «Кредобанк» (керівник Людмила Корінь), ПП
«Дальній кордон» (директор Оксана Пещеріна), ФОП Ніна Піддубна.
Звитяжного настрою додала і військово-патріотична спартакіада, організована КП «УФКС» (директор Василь
Колобов) та Громадською організацією «Молода країна» (керівник – Андрій
Пещерін, заступник – Віктор Баранов),
учасників та переможців якої відзначили медалями та пам’ятними призами.
(Читайте на 11-й стор.)
Завершилось дійство святковим феєрверком.
Свято Перемоги у місті Вишгороді пройшло у дусі патріотизму та
вдячності визволителям рідної землі. Сотні вишгородців взяли участь у
покладанні квітів до обеліску Слави
на березі Дніпра.
Давно стихли залпи гармат та канонади грізних боїв. Багато років минуло від незабутнього травня 1945
року, але й сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом па-

тріотизму, вірного служіння своєму
народу. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна,
низько вклоняємося ветеранам, які
на своїх плечах винесли тягар війни
та підняли країну з руїн у повоєнні
роки, висловлюємо глибоку шану
тим, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога.
Ми у вічному боргу перед тими,
хто віддав життя за рідну землю. Їх
обірвана війною юність, мужність,
сила духу говорять нам: «Будьте гідними нашої пам’яті! Любіть неньку
Україну так, як ми. Цінуйте кожну секунду мирного життя!»
Враження:
Анна, 25 років: – Треба відзначити організаторів свята. Це було справді гарно: люди не втомилися, сценарій
продумали до найменших дрібниць. Не
забули про лавки і навіс від сонця для
літніх людей.
Максим Анатолійович, 58 років:
– Перемога була, перемога була нелегкою. Вона здобута завдяки надзвичайній мобілізації духовних, фізичних
і матеріальних ресурсів. Тому для всіх
свідомих, розумних і мислячих людей День Перемоги – це свято. І якщо
наша влада сприяє проведенню подібних дійств і бере у них безпосередню
участь, то це просто чудово.
Денис, 15 років: – Мені сподобалось. Я брав участь у змаганнях і отримав медаль. Це було круто.
Неоніла Василівна, 84 роки: –
Пам’ятаю, як ми раділи, коли закінчилася війна. Стільки всього було потім, а
ПЕРЕМОГА така – одна.
Петро Данилович, 60 років: – Вже
вп’яте у Вишгороді відзначають цей
день усім містом – без високих слів, гідно, тепло, по-сімейному. Вишгородці і
міська влада по-справжньому єдині.

Тема

Вишгород
Депутатська трибуна
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Навіщо прибирати, коли інші смітять?

Двомісячник благоустрою активно пройшов по всьому місту. Гімназисти радо долучилися: старшокласники під керівництвом вчителя
праці Михайла Чабарая та заступника директора з господарчої роботи Марії Носихіної прибрали всю
територію навчального закладу від
минулорічного сміття (опалого листя, сухих гілок і трави), обкопали
кущі, побілили дерева, причепурили
клумби.
Нарешті зробили яму для стрибків у довжину! Фізрук Євгенія Ускова
разом із старшокласниками фарбувала дерев’яні бруски та встановлювала їх у власноруч підготовлену
площину і засипала піском.

Хтось вигулює собаку (?!), мами з немовлятами та маленькими дітьми радо
бавляться на сонечку.
Надихавшись свіжим повітрям, ідуть
додому. А після себе залишають школі
обгортки від шоколадок, пакетики від
соку, целофанові упаковки від печива.
Після уроків на спортмайданчик приходять пограти в футбол не лише учні гімназії, а й молодь і старші за віком люди.
Після цих «спортсменів» школі залишаються пивні пляшки та зім’яті пачки
з-під цигарок.
Вранці знову прибирає територію
шкільний двірник, виходять старшокласники разом із учителями…
Та ж ситуація у місті: на суботнику
колектив нашої гімназії прибирав узбіччя вул. Н. Шолуденка — від ринку до

Інна ШУБКО,
директор гімназії «Інтелект»,
депутат Київоблради від м. Вишгорода

Під вікнами гімназії зацвіли весняні квіти. Восени, сподіваємося, буйно
жовтітимуть чорнобривці — насіяли їх
чимало.
Синтетичне покриття на футбольному майданчику прибирали спеціальною
шваброю. А це — заняття не з легких,
непризвичаєна людина сама не зможе
як слід зчистити пил і сміття.
Глянули на чисте подвір’я школи і, як
моя бабуся колись говорила: «Так чисто, наче все сміється» — гарно, любо,
затишно… Та недовго так тривало. За
день-два картина змінилася. Чому? Ось
про це я й хочу сказати.
Територією школи вдень проходять
не тільки сотні учнів та їхніх батьків, вчителів і працівників гімназії, а й мешканці гуртожитку та навколишніх будинків.

На контролі в прокуратурі
Прокуратура району перевірила
дотримання місцевими органами
державного контролю, виконавчої
влади та місцевого самоврядування
вимог законів України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в
Україні», «Про реабілітацію інвалідів
в Україні», «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам».
Наталя ВАСИЛІВА,
помічник прокурора району

Перевіряли діяльність за 2010 рік і
початок 2011-го Управління праці і соціального захисту населення (УПСЗН)
Вишгородської РДА (спільно з районним контрольно-ревізійним відділом
(КРВ), управління Пенсійного фонду
України у Вишгородському районі,
Вишгородського районного центру зайнятості, Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста
України, Вишгородської ЦРЛ, спеціалізованої школи «Надія», Катюжанського
ВПУ, транспортних підприємств, що діють на території району.
За даними УПСЗН, кількість інвалідів в районі складає 2498 осіб, із
них: 699 інвалідів – учасників ліквідації чорнобильської катастрофи, 1253
– потерпілі внаслідок чорнобильської
катастрофи, 378 – інваліди війни, 42
– інваліди з дитинства, 7 – інваліди по
зору, 119 – інваліди загального захворювання.
У 2010 році державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітямінвалідам призначено та виплачено на
суму 3904,1 тис. грн; за січень 2011
року допомогу на суму 356,4 тис. грн
отримали 394 інваліди.

... і прикрашаємо

Саджаємо дерево щастя...

«Карату». А з відкритого вікна «крутої»
автівки на охайно складені нами мішки
полетіли недоїдки, шкірки від фруктів
і пляшка. На наше обурення водій лиш
весело помахав рукою.
Як навчати наших дітей охайності,
якщо вони щодня бачать безглуздий
цикл «прибирати—смітити—прибирати»? Обкопані на території гімназії кущі
вже затоптані так, що й сліду від лопати
не помітиш. Розірвали сітчасту огорожу футбольного майданчика зі штучним
покриттям, виламали хвіртку навпроти
гуртожитку… Я не знаю, що відповісти
на запитання: «А навіщо прибирати,
коли інші тут же смітять?» Уже кілька
років, як наше місто вибралось із зане-

паду. То що ж, знову туди повернутися?
Необхідно постійно, щодня: вчителям — у школі, батькам — вдома, дорослим — на вулиці чи подвір’ї НЕ повчати,
а добрим словом і власним прикладом
заохочувати до чистоти. Ми, вчителі,
щиро вдячні батькам, які допомагали
облаштовувати подвір’я гімназії: саджали квіти, привезли пісок, принесли
лопати і обкопали кущі.
Не треба карати порушника чи кричати на нього, краще із посмішкою підняти папірець і неголосно сказати тому,
хто його кинув: «Урна для сміття — ось
тут, ви, мабуть, не помітили». Може, хоч
на 20-й раз почує та зрозуміє, що жити
у чистоті — зручніше і приємніше!

Як на Вишгородщині дбають про людей
з особливими потребами
На 2011 рік заплановано оплатити
транспортне обслуговування 165 особам, бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля — 84 інвалідам.
Перевіряли законність видачі санаторно-курортних путівок та компенсаційних виплат за невикористані
путівки, технічних засобів реабілітації,
коштів на виплату державної соціальної допомоги інвалідам тощо. Ініційовано проведення засідання комітету
забезпечення доступності інвалідів та
інших маломобільних груп населення
до об’єктів соціальної інфраструктури,
створюється перелік цих об’єктів, облаштованих відповідними засобами, і
таких, що цього потребують.
Із чотирьох інвалідів, що перебували на обліку у Вишгородському районному центрі зайнятості, працевлаштовані троє. Підприємства, установи,
організації про наявність вакансій для
інвалідів для виконання роботи вдома
не повідомляли, інваліди-випускники
спеціальних, професійно-технічних та
вищих навчальних закладів з питань
працевлаштування не звертались. Дотацій роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів,
зареєстрованих у державній службі
зайнятості, в 2010-2011 році не надавали.
У Вишгородській ЦРЛ для покращення реабілітації інвалідів видано накази щодо виконання заходів «Програми із реабілітації інвалідів з ураженням
опорно-рухового апарату, центральної
та периферичної нервової системи,
захворюваннями на психічну, розумову відсталість з патологією зору, з патологією органів слуху, онкологічними
хворобами та з ураженнями внутрішніх
органів» та затверджено заходи щодо
медичної реабілітації інвалідів-спи-

нальників та їхнє санаторно-курортне
оздоровлення на 2010-2012 роки.
На обліку в лікарні перебуває 280
дітей-інвалідів. На всіх складені індивідуальні програми реабілітації. Дітей,
позбавлених батьківського піклування,
та дітей-сиріт двічі на рік оглядають
медичні працівники.
Діти, що проживають у дитячих будинках різного типу, протягом 2010
року оздоровлювались в середньому
3-4 рази в санаторіях Київської області
та України, і крім того, одноразово —
за кордоном (Італія, Іспанія, США, Німеччина).
Крім районної комплексної програми «Турбота» (що діє з 2006 року),
з 2009 року в районі діє програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей
«Назустріч дітям».
Відшкодування за пільгові перевезення на автотранспорті за 2010 рік
здійснювались відповідно до розпорядження голови Вишгородської РДА про
пільговий проїзд громадян. Але транспортні засоби досі не переобладнані
для потреб інвалідів, і перевізники посилаються на те, що без погодження з
виробниками це неможливо зробити.
У Вишгородській районній організації Товариства Червоного Хреста України на обліку перебуває 199 неповнолітніх інвалідів, яким призначається та
виплачується допомога в розмірах 750,
933 та 1013,50 грн.
В управлінні Пенсійного фонду
України у Вишгородському районі на
обліку — 64 дитини. Державна соціальна допомога профінансована за
січень 2011 року в повному обсязі. Забезпечення дітей-інвалідів спеціальними засобами пересування та іншими

засобами реабілітації здійснюється
відповідно до поставок цих засобів з
Головного управління праці та соціального захисту населення Київської ОДА.
У спеціалізованій ЗОШ «Надія»
(єдина в районі), де за індивідуальною
програмою навчається 43 дитини, облаштований пандус.
Міська рада ініціює перед Київською обласною державною адміністрацією виділення бюджетних коштів
для облаштування вільного доступу дітей-інвалідів до закладів позашкільної
освіти на наступні роки.
У Катюжанському ВПУ бракує коштів на підвищене стипендіальне забезпечення дітей-інвалідів по слуху.
НЕОБХІДНО:
* передбачити та провести додаткові заходи із поновлення прав осіб з
обмеженими фізичними можливостями щодо житлового, пенсійного та
медичного забезпечення, при працевлаштуванні, трудовій та соціальній реабілітації;
* визначити терміни здійснення
заходів, джерела та порядок їх фінансування, про виконання кожного пункту відповідних програм інформувати
прокуратуру;
* вирішити питання про доцільність
створення на теренах району спеціалізованої служби для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, врахувавши досвід міст
Білої Церкви та Броварів.
Стан захисту прав осіб з обмеженими фізичними можливостями розглядали на колегії Генеральної прокуратури України та прокуратури Київської
області. Робота в цьому напрямку визнана такою, що потребує значного поліпшення. Тож перевірки триватимуть.
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ФОТОмить

Бадьора планета

Захист від раку
У чашці зеленого чаю — половина дози кофеїну, що має філіжанка кави.
Випиваючи за день одну-дві
чашки зеленого чаю, можна знизити
ризик захворювання раком.
Із ним борються катехіни, на які
багатий напій. Вони не тільки знижують рівень холестерину в крові,
а й борються із вільними радикалами (нестабільними молекулами,
які руйнують клітини), що сприяють
розмноженню злоякісних клітин.
Катехіни у сотню разів ефективніші вітаміну С і в 25 разів — вітаміну
Е в протистоянні клітинам, які призводять до утворення ракових пухлин.
Чашка зеленого чаю дає організму стільки ж оксидантів, скільки мають дві порції овочів.
Максимально корисна така технологія приготування цілющого напою. Закип’ятити воду і залити пакетик із зеленим чаєм.
Настояти три хвилини, не більше. Якщо тримати довше, то чай
стане гірким (антиоксиданти із зеленого чаю звільняються протягом
перших п’яти хвилин заварювання).
Не додавайте в чай молока, бо
його білки нейтралізують антиоксиданти чаю. А мед – можна.

Сигнали служби 101

Будьте обережні під
час грози!
Електричні розряди під час
грози постійно загрожують людям. Блискавки, в яких зосереджена величезна руйнівна
енергія, можуть влучати в різні
об’єкти, збудовані людьми. Але
якщо на великих спорудах є можливість нейтралізувати їх удари
через блискавковідводи, то житлові помешкання залишаються
зовсім не захищеними від ударів
блискавок.
Олексій КРИЖАНІВСЬКИЙ,
інспектор ВДПН Вишгородського РУ
ГУ МНС України в Київській області,
лейтенант служби цивільного
захисту

Особливо небезпечні блискавки
для людей, зовсім не захищених під
час стихії. Потужний електричний
розряд проникає через тіло і в деяких випадках викликає короткочасне
припинення дихання. Та найчастіше
це закінчується миттєвою смертю
через термічне ураження внутрішніх
органів. Жахливий випадок стався 9
серпня 2010 року приблизно о 15-й
годині в с. Раківка. Мешканець села
під час грози перебував на відкритій
місцевості. Грозовий розряд влучив
у нього, і він загинув.
Щоб зберегти своє життя, необхідно дотримуватись елементарних
правил поведінки під час грози:
не ховатися в невеликих спорудах;
не скупчуватися в укриттях, а ховатися окремо на відстані один від
одного;
негайно позбавитися металевих
предметів (лопати, сокири, ножів
тощо);
під час грози не торкатися металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож
і подібних об’єктів з металу;
користуватися телефоном лише
в крайньому випадку; не ховатися
під одинокими деревами.
Знати, як заховатися від стихії,
має кожен, тому що життя — найцінніше, що є у людини.

Вишгород

Найкращі медсестри
у нашій лікарні
ФОТО – Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Із нагоди Міжнародного дня медичної сестри активісти Спілки підприємців Вишгородщини під керівництвом Олександра Семенова вітали прекрасних
представниць цієї відповідальної професії. Віктор Добровольський, Володимир Шелест та Світлана Свистун висловили найкращі побажання медпрацівницям та
вручили грошові винагороди і, звісно ж, квіти.
У свою чергу головний лікар Вишгородської ЦРЛ Віктор Павленко приєднався до теплих привітань та подякував за проявлену увагу.

а-Фішка

До привітань приєдналися колеги по лікарні
(читайте на стор. 3)

Паломництво
до Вишгородської Богородиці

28-29 травня 2011 р. паломники
з усієї України прибудуть до нашого
міста, щоб поклонитися копії однієї
з найдавніших ікон Київської Русі –
Вишгородської Богородиці. За переданням, її написав ще апостол і євангелист Лука.
З давніх-давен люди приходили до
Вишгородської Богородиці по заступництво та допомогу. Цьогорічна молитовна мандрівка стане вже третім великим
паломництвом до Собору Вишгородської Богородиці. Взяти участь у прощі
може кожен.

За словами пароха о. Сергія Прудка,
до Собору приходить щораз більше паломників. Люди приносять до Богородиці свої радості й страждання, і Вона
вислуховує тих, хто приходить з вірою.
Цього року на прочан чекає насичена дводенна духовна програма. Піші
прочани вирушать із Києва о 7-й ранку,
подолають 30 км і вже о 16-й годині прийдуть до Собору Вишгородської Богородиці. Велосипедисти перебуватимуть
у дорозі близько 4 годин (48 км). Обидві
групи прочан кілька разів зупинятимуться в дорозі для богослужінь і відпочинку.

У Вишгороді відбудеться прикладання до копії чудотворної ікони Вишгородської Богородиці, ламання хліба,
Велика Вечірня з Литією, нічні чування,
Хресний хід вулицями міста, а завершиться все Архиєрейською Літургією за
участю єпископів УГКЦ.
Усіх, хто зацікавлений взяти
участь у прощі як учасник чи волонтер, просимо звертатись до Оргкомітету: т/ф. (044) 254 56 10, моб. (098)
57 77 331 або на сайт Київської архиєпархії УГКЦ
http://www.kyiv.ugcc.org.ua.

На дозвіллі

Кросворд «Жіночий»
Склав Борис РУДЕНКО
1. Молочний соус. 2. — Для жінок з некрасивими
ногами єдиний порятунок — велике ... . (К. Патачкувна). 3. Маленькі закусочні бутерброди. 4. Величається, як ... на весіллі. 5. З гарної дівчини — гарна й . . . .
6. ... — це жінка, що керує державою, коли немає короля, і керує державою, коли король є. (Ю. Тувім). 7.
Морська риба з ніжним рожевим м’ясом. 8. Жіноча
планета. 9. — Офелія, Джульєтта й ... — передають
серце крізь всі часи. (Коротич). 10. Артистка балету.
11. Страва з борошна й пшона. 12. Богиня права і
закону у давньогрецькій міфології. 13. Вироби з підсмажених кусочків булочки. 14. Особливим способом приготовлена свинина. 15. Чемодан. 16. Поручні
(рос.). 17. Виріб з кислого тіста у вигляді кульки. 18.
Страва з тушкованого обсмаженого м’яса і тушкованої картоплі. 19. Вільні селяни-воїни у Візантії. 20.
Мати Лесі Українки. 21. Гарна молодиця — чорноброва, .... 22. Маленька ... каже: — Як я сьогодні дуже
обсварилася. 23. Заклик, гасло. 24. Період теплої і
сухої погоди в кінці вересня, «... літо». 25. Велике ...
однієї худорлявої та миршавої дами банкір Л. назвав
непокритим дефіцитом. (Ю. Тувім). 26. Жіноче ім’я.
27. Афіна — ... мудрості. 28. Губний барвник.

Народні рецепти

Проти циститу
Журавлину подрібнити на блендері й їсти по 3-4 столові ложки в
день. Це чудовий засіб проти циститу.
Річ у тім, що хвороботворним бактеріям,
які живуть у сечі, потрібне лужне середовище, а кислота, що міститься у журавлині, для них — несприятлива.
Чай з молоком — рецепт наших бабусь. Вчені так і не змогли пояснити,
чому цей напій допомагає при циститі.
Але підтверджують: рецепт надійний.

Цілюща ОЛІЯ
Рослинну олію, котра призначена
не для смаження, а в салати чи соуси, можна перетворити на смачні
ліки. Для цього її не можна зберігати на
світлі, а треба перелити у декілька скляних пляшечок з натуральною пробкою.
Настоювати олію на різних рослинах:

влітку — на шавлії, ромашці, тисячолиснику; взимку — на цибулі, часнику, сухих
морських водоростях, прянощах.
Свіжі рослини і цибулю з часником
опускають в олію на ниточці і виймають
через 2-3 години, а приправи і сухі трави можна залишити у пляшечці до тих
пір, поки не закінчиться олія. Від спецій
і трав олії передаються всі корисні властивості рослин, окрім того, вона набуває незвичного аромату

Дрібок знань про МЕД
Консистенція зрілого меду має
бути не надто густою. За кімнатної
температури мед повинен намотуватися на ложку складками або нитками,
які зрештою обриваються. Якщо мед
рідкий — отже, незрілий, містить багато
води, а як наслідок, швидко закисне.
Чим менше води містить мед, тим
він густіший. Зазвичай місяців через два
після збирання мед густішає. Тож якщо
взимку вам пропонують рідкий мед, це

означає, що він прогрітий.
Коли мед надто білий, можна припустити, що він цукровий. Якщо ж надто
темний, а мед має слабкий аромат карамелі, значить, це розплавлений мед.
Літрова банка меду важить 1420 г.
Зберігати мед необхідно в герметично закритому і захищеному від світла
посуді (не вивітрюються ароматичні
речовини і не псуються ферменти) за
температури від 5 до 10 градусів. За
температури, що перевищує 40 градусів, мед втрачає лікувальні властивості.

Розчинимо
каміння в нирках
Змішати порівну квасолю карликову, кукурудзяні рильця, подорожник, петрушку і розім’яті плоди шипшини. Запарити в термосі дві столові
ложки суміші двома склянками окропу,
настояти півтори години і процідити.
Настоянку випити потрошку протягом доби.
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Вишгород

Телепрограма

14 травня

09.00 Підсумки тижня
09.45 Друга смуга
10.00 «Легко бути жінкою»
11.00 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.30 Право на захист
12.50 Армія
13.00 Т/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи «
15.00 Новини
15.30 Т/с “Сімнадцять
миттєвостей весни”
18.00 Вікно в Америку
18.20 Новини (із
сурдоперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.35 В гостях у
Д.Гордона
20.25 Сільрада
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Футбольний код
22.55 Трійка, Кено

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, 16.10,
19.30, 23.35, 03.00 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
09.25 Х/ф
“Куленепробивний
чернець”
11.20 Х/ф “Закон
зворотного чаклунства”
15.05 Д/ф “Екстрасенси
серед нас”
16.30 Х/ф “Туди, де живе
щастя”
18.30 “Суперняня”
20.10 “Велика різниця поукраїнському”
21.40 Х/ф “Не треба
сумувати”
00.00 Х/ф “Перевізник”
01.40 Х/ф “Перевізник - 2”
03.15 Х/ф “Чудова сімка”
05.20 Т/с “Принцеса
цирку”

05.25 Служба розшуку
дітей
05.35 Світанок
06.25 Ділові факти
06.40 Світанок
07.35 Ділові факти
07.40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.30 Т/с “Опери. Хроніки
відділу убивств”
11.35 Т/с “Група “Zeta”
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.20 Т/с “Група “Zeta”
16.20 Т/с “Убивча сила”
18.45 Факти. Вечір
19.15, 02.15 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
20.15 Т/с “Десант є
десант”
22.30 Факти. Підсумок дня
22.45, 03.35 Свобода
слова з Андрієм Куликом

09.30, 19.30 «Столиця»
10.05 «Музична програма»
10.15 «Файна садиба»
11.05 «Дзеркало історії»
11.40 «Мультляндія»
13.20 «Громадська
приймальня»
14.50 «Міська варта»
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 «Столичні телевізійні
новини»
15.10 «В гостях у
Д.Гордона» О.Лазарєв
16.10 «У центрі уваги»
16.55 «Світ бізнесу»
17.15 Х/ф «Велика земля»
19.20 «Міська варта»
20.00 «В гостях у
Д.Гордона» І.Алферова
21.25 «В гостях у
Д.Гордона» О.Аросєва
22.25 «Дзеркало історії»
23.20 «Світ бізнесу»
23.25 «Міська варта»
23.30 «Громадська
приймальня»

07.05 «Танці з зірками»
10.10 «Танці з зірками.
Підсумки голосування”
10.55 Х/ф “Максим
Перепелиця”
12.55 “Битва
екстрасенсів. Боротьба
континентів”
15.00 “Давай
одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.10 “Національне
талант-шоу “Танцюють
всі!-3”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Очна ставка. Чорні
ревнощі”

07.00,8.40, 23.25 24
години Бізнес
07.25 Створи себе
07.30 «Життя зі знаком +»
08.00 Няньки дикої
природи
08.30 Світ тварин з
Джеродом Міллером
09.00, 21.10 Хіт-парад
дикої природи
11.10 Мисливці
12.15 Погляд у майбутнє
15.00, 03.05, 05.15 Диваки
16.20 Жива енциклопедія
17.15 Африканські королі
18.30, 20.30, 23.15, 02.55
«24 години»
18.45, 20.50, 23.30
«Життя»
18.55 На перехрестях
планети Земля
20.15, 05.40 Сильні світу
сього
22.15 Генеза здоров’я
00.00 Таємниці долі
03.35 Правда окопів

04.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-7»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 «З новим ранком»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10.05 Т/с «Джокер»
12.15 «Знак якості»
12.55 «Здоровенькі були»
13.50 «Детективи»
14.30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 7»
16.35 «Жди мене»
18.10 Дмитра Нагієва «Всі
свої»
19.00 Т/с «Обручка»
20.00 «Подробиці»
20.30 Т/с «Краплі крові на
квітучому вересі»
21.30 Т/с «Закрита школа»
23.45 «2 кінські сили»
00.10 Д/ф «2012
Апокаліпсис»
01.00 «Подробиці»

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події тижня
7.20 Т/с «Єфросинія-2»
8.30 Т/с «Слід»
9.10 Т/с «Заєць, смажений
по-берлінськи»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Заєць,
смажений по-берлінськи»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне
зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критично точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Продовження»
22.15 Х/ф «Час відьом»
0.20 Х/ф «Ні живий, ні
мертвий»

09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
09.55 Друга смуга
10.05 “Легко бути жінкою”
11.00 В гостях у Д.
Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует
13.20 Т/с “Слідство ведуть
ЗнаТоКи “
15.00 Новини
15.40 Т/с “Сімнадцять
миттєвостей весни”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.35 Чоловічий клуб
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.30 Діловий світ
21.50 Концертна
програма “Подвигом
вашим живем...”

06.00 «Служба розшуку
дітей»
06.05 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
09.55 «Сімейні драми»
10.50 «Не бреши мені»
11.50 Д/ф «Зцілення
дивом»
12.30 Х/ф “Туди, де живе
щастя”
14.30 “Особиста справа.
Без вини винуваті”
15.25 Х/ф “Невловимi
месники”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.10 “Міняю жінку - 3”
21.30 Т/с “Інтерни”
22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 Д/ф “Ілюзія безпеки.
Пиляйте, Шуро, пиляйте”

06.00,8.45, 23.30 «Життя»
06.20, 07.50 М/ф
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
02.55 “24 години”
07.10,8.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00 Генеза здоров’я
09.00, 21.10 Хіт-парад
дикої природи
10.10,5.50, 02.25 Твій хіт
11.10,8.55 На перехрестях
планети Земля
12.15 Погляд у майбутнє
16.45, 22.10 Вода - лінія
життя
17.25 Природні дива
Європи
20.15, 05.40 Сильні світу
сього
20.50 Головне питання
22.50 Світські хроніки
00.00 Таємниці долі

04.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів 7»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Джокер”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.50 Т/с “Вулиці
розбитих ліхтарів-7”
16.55 Т/с “Штрафбат”
18.10 Дмитра Нагієва “Всі
свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Краплі крові на
квітучому вересі”
21.30 Т/с “Закрита школа”
23.45 Д/ф «Моя країна»
00.10 Д/ф “Алтайський
самородок. Олександр
Панкратов - Чорний”
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04.45 Руйнівники міфів
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с “Нові пригоди
Бетмена”
06.40 Kids ‘Time
06.45, 07.05, 07.40
«Підйом»
06.50 М/с “Стюарт Літл”
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Кейт і Лео”
12.00 Т/с “Стройбат”
14.25 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк і Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Друзі»
16.50 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Батьки і діти
20.35 Т/с “Вороніни”
22.45 Новий погляд
23.45 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”

06.01, 23.00 «Час-Тайм»
06.30 «Ранок на 5-му»
09.10, 23.30, 03.24, 04.15
«Бізнес-час»
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»
19.25, 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”

3.55 НТВ вранці
7.40 Ти не повіриш!
8.35, 14.35, 15.30, 2.20
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Їх вдачі
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40, 0.35 Давайте
миритися!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
17.35 Надзвичайна подія.
Розслідування
18.35 Година суду
19.20 Т/с «Гончі»
20.20 Т/с «Демони»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.40 Чесний понеділок
1.30 Слідство вели...

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 «Доброго ранку»
09.15 «Контрольна
закупівля»
09.40 «Жити здорово!»
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.10 «Модний
вирок»
13.15, 01.25 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55 “Смак життя”
16.55 “Федеральний
суддя”
18.15, 00.50 «Слід»
18.50, 04.05 «Давай
одружимося!»
19.55, 03.05 «Нехай
говорять»
21.00 «Час»
21.30 Т/с «Виходжу тебе
шукати»
23.45 Нічні новини

05.50 Х/ф «Зелений
фургон»
08.30 «Легальний дохід»
08.40 «Правда життя»
Руйнівники сімейних
стереотипів
09.10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10.05 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»
15.35 Т/с «Транзит для
диявола»
16.40 Х/ф «Очікування
полковника Шалигіна»
18.30 «Агенти впливу»
19.00, 21.30, 00.30, 02.35,
05.15 «Свідок»
19.20 Т/с “Кріт”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”

06.30 «Гола правда»
07.00 «Телепузики»
07.30 «Мультик з
Лунтіком»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з
Лунтіком»
09.10 Т/с «Хто у домі
господар»
10.05 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11.00 «Домашній ресторан»
12.00 «Звана вечеря»
13.00 «Давай одружимося»
13.55 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
14.50 «Твою маму!»
15.20 «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”

05.20 Факти
05.35 Світанок
06.20 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Під прицілом
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.15, 01.50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Убивча сила”
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.10 Т/с “Таємниці
слідства”
14.10 Т/с “Десант є
десант”
16.25 Т/с “Убивча сила”
18.45 “Факти”
20.15 Т/с “Десант є
десант”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Х/ф “Надмірне
насилля”
00.30 Факти
01.05 Покер після опівночі

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
08.40 “Музична програма”
08.55 «Світ бізнесу»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.05 “Музична програма”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у
Д.Гордона” О.Аросєва
16.10 “У центрі уваги”
16.55 “Світ бізнесу”
17.15 Х/ф “Джульбарс”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у
Д.Гордона” І.Алферова
21.25 “В гостях у
Д.Гордона” О.Аросєва
22.25 “Дзеркало історії”

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.30 Т/с “Кулагін і
Партнери”
06.55 Т/с “Комісар Рекс”
10.00 Х/ф “Лабіринти
кохання”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва
екстрасенсів”
14.00 “Очна ставка. Чорні
ревнощі”
15.00 “Давай
одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.55 “Правила життя. Дім
- убивця”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Правила життя. Дім
- убивця”
23.25 Т/с “Доктор Хаус”

04.45 Руйнівники міфів
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с «Нові пригоди
Бетмена»
06.40 Kids ‘Time
06.45, 07.05, 07.40
«Підйом»
06.50 М/с “Стюарт Літл”
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Як
перевиховати тата”
11.50 Т/с “Стройбат”
13.55 Т/с “Татусеві дочки”
14.50 Teen Time
14.55 Т/с «Дрейк і Джош»
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 Знову разом
20.40 Т/с “Вороніни”
21.45 Хочеш? Співай!
22.45 Т/с “Щасливі разом”

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.35, 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”
18.45, 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”

6.15 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10Т/С «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Продовження»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Заєць,
смажений по-берлінськи»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне
зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Продовження»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Травма»
0.50 Х/ф «Час відьом»

і 3.55 НТВ вранці
7.40 Кулінарний поєдинок
8.35, 14.35, 17.35, 2.25
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сьогодні
9.25 Їмо вдома!
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40, 0.35 Давайте
миритися!
15.30 Головна дорога
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Справи сімейні
19.25 T/с «Гончі»
20.20 Т/с «Демони»
22.40 Т/с «Подружжя»
23.40 Д/с «Справжній
італієць»
1.30 Очна ставка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.10 «Модний
вирок»
13.15, 01.25 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15.20 «Хочу знати»
15.55, 21.30 Т/с “Виходжу
тебе шукати”
16.55 “Федеральний
суддя”
18.15, 00.50 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 «Час»
22.40 «Свідки»
23.45 Нічні новини

06.00 Х/ф “Очікування
полковника Шалигіна”
07.25 Т/с “Транзит для
диявола”
08.30 «Легальний дохід»
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
02.45, 05.15 «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, 01.00 Т/с “Суто
англійські вбивства”
15.40 Т/с “Транзит для
диявола”
16.45 Х/ф “Поїзд поза
розкладом”
18.30 “Речовий доказ”
Банда Мальборо
19.20 Т/с “Кріт”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Телепузики»
07.30 «Мультик з Лунтіком»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
10.05 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.00 “Домашній ресторан”
12.00 “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”
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09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з урядом
09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.00 В гостях у Д.
Гордона
12.00 Новини
12.30 Крок до зірок.
Євробачення
13.25 Прем’єра. Д/ф
“НАНО”
13.50 Т/с “Слідство ведуть
ЗнаТоКи “
15.00 Новини
15.40 Т/с “Сімнадцять
миттєвостей весни”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини
19.00 Про головне
19.35 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.45 Досвід
22.45 Мегалот

06.00 «Служба розшуку
дітей»
06.05 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.30 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
09.55 «Сімейні драми»
10.50 «Не бреши мені»
11.50 Д/ф «Ілюзія безпеки.
Пиляйте, Шуро, пиляйте..”
12.50 Д/ф “Життя на тому
світі”
13.45 “Шість кадрів”
14.30 “Анатомія слави”
15.25 Х/ф “Нові пригоди
невловимих”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.10 “Пекельна кухня”
21.25 Т/с “Інтерни”
22.05 Т/с “Інтерни”
22.30 Д/ф “Ілюзія безпеки.
Ворожіння на кавовій гущі”

05.35 Світанок
06.20 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Провокатор
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.15 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
10.30 Т/с “Убивча сила”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.15 Т/с “Таємниці
слідства”
14.15 Т/с “Десант є
десант”
16.30 Т/с “Убивча сила”
18.45 Факти. Вечір
20.20 Т/с “Десант є
десант”
21.40 Футбол. Ліга
Європи. Фінал:
23.45 3-й тайм
00.45 Факти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
08.40 “Музична програма”
08.55 «Світ бізнесу»
09.30, 19.30 «Столиця»
10.05 “Музична програма”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у
Д.Гордона” О.Аросєва
16.10 “У центрі уваги”
16.55 “Світ бізнесу”
17.15 Х/ф “Нерозлучні
друзі”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у
Д.Гордона” І.Алферова
21.25 “В гостях у
Д.Гордона” Т.Догілєва

06.00 “Бізнес+”
06.05 “Документальний
детектив”
06.35 Т/с “Кулагін і
Партнери”
07.00 Т/с “Комісар Рекс”
10.05 Хф “В зоні особливої
уваги”
11.55 “Правила життя. Дім
- убивця”
15.00 “Давай
одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Зіркове життя.
Шлюбні рекордсмени”
20.05 “Російські сенсації.
Гірка правда великих
жінок”
21.00 “Російські сенсації.
Залізний Йосип”
22.00 “Вікна-Новини”
22.25 “Очна ставка.
Знедолені”

04.45 Руйнівники міфів
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с “Нові пригоди
Бетмена”
06.40 Kids ‘Time
06.45, 07.05, 07.40
«Підйом»
06.50 М/с “Стюарт Літл”
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Ненсі Дрю”
11.25 Т/с “Стройбат”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк і Джош»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Друзі»
16.55 Т/с “Бальзаківський
вік або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
20.50 Т/с “Вороніни”
21.55 Зроби мені смішно
22.50 Т/с “Щасливі разом”

06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.35, 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 “Пресконференції у прямому
ефірі”
12.15 «Cканер»
15.20 «Здорові історії»
16.20 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Вільна
гавань»
18.15 «Українська
незалежність»
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 «Акцент»

06.00,8.45, 20.50, 23.30
«Життя»
06.20 М/ф
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
02.55 “24 години”
07.10,8.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
07.50,7.25 Природні дива
Європи
09.00, 21.10 Хіт-парад
дикої природи
10.10,5.50, 02.25 Твій хіт
11.10,8.55 На перехрестях
планети Земля
12.15 Погляд у майбутнє
16.45 Вода - лінія життя
20.15, 05.45 Сильні світу
сього
22.15 Генеза здоров’я
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.20 Диваки
03.40 Козацтво

04.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-7»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Джокер”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.50 Т/с “Вулиці
розбитих ліхтарів-7”
17.00 Т/с “Штрафбат”
18.10 Дмитра Нагієва “Всі
свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Краплі крові на
квітучому вересі”
21.30 Т/с “Закрита школа”
23.45 Д/ф “Катерина
Фурцева. Жіноча доля”
00.30 Подробиці
01.00 Х/ф “Тюрма ОЗ”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с»Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Продовження»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Заєць,
смажений по-берлінськи»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне
зізнанні
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19,00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Продовження»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Травма»

3.55 НТВ вранці
7.40 Квартирне питання
8.35, 14.35, 17.35, 2.30
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 Російська начинка
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.35 Прокурорська
перевірка
13.40, 0.40 Давайте
миритися!
15.30 Живуть же люди!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Година суду
19.25 Т/с «Гончі»
20.25 Т/е «Демони»
22.20 Надзвичайна подія.
Розслідування
22.45 Т/с «Подружжя»
23.45 Таємнича Росія
1.35 І знову здрастуйте!

05.00, 09.00, 15.00, 18.00,
04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 “ЖКГ”
12.00 Прес-конференція
Президента Російської
Федерації Дмитра
Медведєва
14.00 Інші новини
14.20 «Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Виходжу
тебе шукати”
16.55 “Федеральний
суддя”
18.15, 00.50 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 Середовище

06.00 Х/ф “Поїзд поза
розкладом”
07.25 Т/с “Транзит для
диявола”
08.30 «Легальний дохід»
08.40, 19.00, 21.30, 01.25,
03.25, 05.10 «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, 01.45 Т/с “Суто
англійські вбивства”
15.40 Т/с “Транзит для
диявола”
16.45 Х/ф “Каїр-2”
викликає “Альфу”
18.30 “Правда життя”
Яблуко від яблуні
19.20 Т/с “Кріт”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Телепузики»
07.30 «Мультик з Лунтіком»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
10.05 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.00 “Домашній ресторан”
12.00 “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”

09.45 Друга смуга
10.00 “Легко бути жінкою”
11.00 Здоров’я
12.00 Новини
12.30 Аудієнція. Країни від
А до Я
12.55 Д/ф “Шедевр”
13.20 Т/с “Слідство ведуть
ЗнаТоКи “
15.00 Новини
15.35 Т/с “Сімнадцять
миттєвостей весни”
18.20 Новини
19.00 Церемонія
нагородження
Всеукраїнського рейтингу
“Сумлінні платники
податків 2010”
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Церемонія
нагородження
Всеукраїнського рейтингу
“Сумлінні платники
податків 2010”

06.00 «Служба розшуку
дітей»
06.05 Т/с “Тільки кохання”
06.55, 07.10, 07.40, 08.05,
09.10 «Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 17.00,
19.30, 23.35, 01.30 «ТСН»
07.25 М/ф «Смурфи»
09.55 «Сімейні драми»
10.50 «Не бреши мені»
11.50 Д/ф «Ілюзія безпеки.
Ворожіння на кавовій гущі”
12.50 “Гроші”
13.50 “Шість кадрів”
14.30 Х/ф “Корона
росiйської iмперiї”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.10 Х/ф “Діамантова
рука”
22.10 Т/с “Інтерни”
22.35 Д/ф “Ілюзія безпеки.
Повстання чайників”
00.00 Х/ф “Нові пригоди
невловимих”

05.35 Світанок
06.20 Ділові факти
06.40 Світанок
07.25 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.15, 01.50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.35 Т/с “Убивча сила”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.15 Провокатор
14.10 Т/с “Таємниці
слідства”
15.30 Т/с “Десант є
десант”
16.30 Т/с “Убивча сила”
18.45 Факти. Вечір
20.10 Т/с “Десант є
десант”
22.25 Факти. Підсумок дня
22.40 Х/ф “Надмірне
насилля-2”

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
08.40 “Музична програма”
09.30, 19.30 «Столиця»
10.05 “Музична програма”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у
Д.Гордона” Т.Догілєва
16.10 “У центрі уваги”
16.55 “Світ бізнесу”
17.15 Х/ф “Тимур та його
команда”
19.20 “Міська варта”
20.00 “В гостях у
Д.Гордона” Л.Дуров
21.25 “В гостях у
Д.Гордона” Т.Догілєва
22.25 “Дзеркало історії”

06.10 “Документальний
детектив”
06.35 Т/с “Кулагін і
Партнери”
07.00 Т/с “Комісар Рекс”
10.05 Х/ф “Хід у відповідь”
11.55 “Нез’ясовно, але
факт”
13.00 “Битва
екстрасенсів”
14.00 “Очна ставка.
Знедолені”
15.00 “Давай
одружимося”
17.00 “Паралельний світ”
18.00 “Вікна-Новини”
18.10 “Неймовірна правда
про зірок”
19.05 “Моя правда. Ірина
Алегрова. Вірте в кохання,
дівчата…”
20.10 “Холостяк”
22.00 “Вікна-Новини”
22.35 “Холостяк”
23.05 “Холостяк. Як вийти
заміж”

04.45 Руйнівники міфів
05.30 Kids ‘Time
05.35 М/с “Нові пригоди
Бетмена”
06.40 Kids ‘Time
06.45, 07.05, 07.40
«Підйом»
06.50 М/с “Стюарт Літл”
07.30, 09.00, 19.00, 00.40
Репортер
09.10 Х/ф “Джо проти
вулкана”
11.25 Т/с “Стройбат”
13.50 Т/с “Татусеві дочки”
14.45 Teen Time
14.50 Т/с «Дрейк і Джош»
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 “Вороніни”
21.40 Мрії збуваються
22.45 Т/с “Щасливі разом”

06.01, 23.00 «Час-Тайм»
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24, 04.15
“Бізнес-час”
09.25, 00.30, 03.30
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.30 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
15.20 “Життя в
задоволення”
16.20 «Драйв»
16.40 «Трансмісія»
17.25, 04.40 «Акцент»
18.30, 23.40, 04.30
«Київський час»
19.25, 02.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 03.00 «Час»
21.30, 01.00 Суспільнополітичне ток-шоу

06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 23.15,
02.55 “24 години”
07.10,8.40, 23.25 24
години Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 22.15 Генеза
здоров’я
09.00, 21.10 Хіт-парад
дикої природи
10.10,5.50, 02.25 Твій хіт
11.10,8.55 На перехрестях
планети Земля
12.15 Погляд у майбутнє
16.45 Вода - лінія життя
17.25 Природні дива
Європи
20.15, 05.40 Сильні світу
сього
20.50 Головне питання
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.10 Диваки
03.40 Українська
революція

04.50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-7»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Т/с “Джокер”
12.15 “Знак якості”
12.55 “Здоровенькі були”
13.55 “Судові справи”
14.50 Т/с “Вулиці
розбитих ліхтарів-7”
18.10 Дмитра Нагієва “Всі
свої”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Краплі крові на
квітучому вересі”
21.30 Т/с “Закрита школа”
23.45 Д/ф “Брама часу”
00.30 Подробиці
01.00 Х/ф “Тюрма ОЗ”
03.00 Телевізійна Служба
розшуку дітей

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с «Глухар.
Продовження»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Заєць,
смажений по-берлінськи»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне
зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Продовження»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Травма»
0.50 Х/ф «Козирні тузи»

3.55 НТВ вранці
7.40 Дачна відповідь
8.35, 14.35, 17.35
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, 0.35 Давайте
миритися!
15.30 Увага, розшук!
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.30 Справи сімейні
19.20 Т/с «Гончі»
20.20 Т/с «Демони»
22.15 Професія —
репортер
22.40 Т/с «Подружжя»
23.40 Справа темна
1.30 Розлучення поросійськи

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 04.00 Новини
05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 «ЖКГ»
12.15, 02.10 «Модний
вирок»
13.15, 01.25 «Детективи»
14.00 Інші новини
14.20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55, 21.30 Т/с “Виходжу
тебе шукати”
16.55 “Федеральний
суддя”
18.15, 00.50 “Слід”
18.50, 04.05 “Давай
одружимося!”
19.55, 03.05 “Нехай
говорять”
21.00 “Час”
22.40 “Людина і закон”
23.45 Нічні новини

06.00 Х/ф “Каїр-2”
викликає “Альфу”
07.25 Т/с “Транзит для
диявола”
08.30 «Легальний дохід»
08.40, 19.00, 21.30, 01.30,
03.30, 05.15 «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, 01.50 Т/с “Суто
англійські вбивства”
15.35 Т/с “Транзит для
диявола”
16.40 Х/ф “Циклон”
розпочнеться вночі “
18.30 “Легенди карного
розшуку”
19.20 Т/с “Кріт - 2”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Телепузики»
07.30 «Мультик з Лунтіком»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
10.05 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.00 “Домашній ресторан”
12.00 “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”
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09.00 Оголошення
завдань державної
підсумкової атестації
з української мови
(переказ)
09.40 Д/ф “Містичний
пряник Лібермана” із
циклу “Загублене місто”
10.05 “Легко бути жінкою”
10.50 After Live
11.10 “Віра. Надія. Любов”
12.00 Новини
12.25 “Надвечір’я” з Т.
Щербатюк
12.55 Околиця
13.30 Т/с “Слідство ведуть
ЗнаТоКи “
15.00 Новини
15.40 Т/с “Сімнадцять
миттєвостей весни”
18.20 Новини
18.40 Магістраль
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.25 Шустер-Live
00.00 ТРК «ЕРА»

06.05 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»
09.55 «Сімейні драми»
10.50 «Не бреши мені»
11.50 Д/ф «Ілюзія безпеки.
Повстання чайників»
12.50 Д/ф «Шкідливі ліки»
13.45 “Шість кадрів”
14.00 Х/ф “Діамантова
рука”
16.00 “Україна: історія
катастроф. Смертельна
лабораторія”
17.15 “Шість кадрів”
17.50 “Сімейні драми”
18.40 “Не бреши мені”
20.15 “Україна: історія
катастроф. Скнилів”
21.10 Х/ф “Пірати
Карибського моря:
прокляття чорної
перлини”

05.20 Служба розшуку
дітей
05.30 Факти
05.45 Світанок
06.25 Ділові факти
06.40 Світанок
07.30 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10.30 Т/с “Убивча сила”
12.35 Анекдоти поукраїнськи
12.45 Факти. День
13.00 Анекдоти поукраїнськи
13.15 Т/с “Таємниці
слідства”
14.15 Т/с “Десант є
десант”
16.30 Т/с “Убивча сила”
18.45 Факти. Вечір
19.15 Т/с “Група “Zeta”-2”
23.05 Х/ф “Дуже страшне
кіно-3”
01.25 Покер після опівночі

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 “Столичні телевізійні
новини”
08.40 “Музична програма”
08.55 «Світ бізнесу»
09.30 «Столиця»
10.05 “Музична програма”
10.15 “Повнота радості
життя”
11.05 “Дзеркало історії”
11.40 “Мультляндія”
13.20 “Громадська
приймальня”
14.50 “Міська варта”
15.10 “В гостях у
Д.Гордона” Т.Догілєва
16.10 “У центрі уваги”
16.55 “Світ бізнесу”
17.15 Х/ф “Весілля”
19.20 “Міська варта”
19.30 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.50 “Міська варта”
21.25 “В гостях у
Д.Гордона” Л.Дуров

05.40 Т/с “Кулагін і

06.00,8.45, 20.50 «Життя»
06.20, 07.50 М/ф
06.30 Переможний голос
віруючого
07.00,8.30, 20.30, 03.00
“24 години”
07.10,8.40 24 години
Бізнес
07.15 Створи себе
07.20 “Життя зі знаком +”
08.00, 22.10 Генеза
здоров’я
09.00, 21.10 Хіт-парад
дикої природи
10.10,5.55, 02.30 Твій хіт
11.10,8.55 На перехрестях
планети Земля
12.15 Погляд у майбутнє
16.45 Вода - лінія життя
17.25 Природні дива
Європи
20.15, 05.20 Сильні світу
сього
23.05 Полігон
00.00 Таємниці долі
03.10, 05.00 Екстремікс

04.55 Х/ф “Формула
любові”
05.40 Т/с “Вулиці
розбитих ліхтарів-7”
06.30, 07.10, 07.35, 08.10,
08.35 “З новим ранком”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 12.00, 18.00 Новини
09.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”
10.05 Х/ф “Суєта суєт”
12.15 Знак якості
12.55 Т/с “Історія
льотчика”
19.00 Т/с “Обручка”
20.00 “Подробиці”
20.30 “Краплі крові на
квітучому вересі” Заключ.
серії
22.30 “Велика політика з
Євгеном Кисельовим”
01.00 Х/ф “Китайський
синдром”
03.00 Подробиці
03.30 Д/с “Стівен Сігал:
Законник”

6.00 Срібний апельсин
6.50 Події
7.10 Т/с «Єфросинія-2»
8.20 Т/с «Слід»
9.00 Т/с Глухар.
Продовження»
11.00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12.00 Т/с «Заєць,
смажений по-берлінськи»
13.00 Хай говорять
14.00 Т/с «Слід»
15.40 Щиросердне
зізнання
16.10 Федеральний суддя
17.00 Події
17.15 Критична точка
18.00 Т/с «Єфросинія-2»
19.00 Події
19.20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20.15 Т/с «Глухар.
Продовження»
22.15 Т/с «Слід»
23.50 Т/с «Травма»
0.50 Х/ф «Чорна діра»

08.00 Шустер-Live
12.40 After Live (За
лаштунками Шустер-Live)
13.00 Глибинне буріння
13.40 Так просто!
14.00 Феєрія мандрів
14.30 В гостях у Д.
Гордона
15.25 Майстер-клас
15.55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
“Іллічівець” (Маріуполь) “Динамо” (Київ)
16.45 Зелений коридор
18.00 Формула-1. Гранпрі Іспанії. Кваліфікація
19.25 Золотий гусак
19.55 Х/ф “Бомж”
21.00 Підсумки дня
21.45 Х/ф “Бомж”
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка,
Кено
23.00 ТРК “ЕРА”
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ. НІЧНИЙ

06.10 М/ф «Смурфи «
07.20 «Справжні лікарі»
08.10 «Світське життя»
09.05 “Хто там?”
10.00 “Велике
перевтілення”
10.45 “Шість кадрів”
11.10 “Пекельна кухня”
12.35 Х/ф “Нью-йоркське
таксі”
14.35, 16.30 Х/ф
“Даішники”
18.30 «Гроші»
19.30 «ТСН»
20.00 Х/ф “Голубка “
23.50 Х/ф “Цілуватися
заборонено”
01.35 Х/ф “Брама”
03.00 Х/ф “Весна сорок
першого”
04.35 Т/с “Принцеса
цирку”

08.40,5.20, 02.25 Твій хіт
09.05, 20.20 24 години Світ
10.15 За сім морів
10.40 Японія очима
гурмана з Нардою
11.15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11.40,9.40 Світ тварин з
Джеродом Міллером
12.15 Погляд у майбутнє
15.00, 04.40 Диваки
16.30 Практичний
порадник екстремального
туриста
17.00 PRO Читання
17.35 Скромна чарівність
сучасних технологій
18.00 Світські хроніки
18.20 Журфікс
19.00 Жива енциклопедія
20.00 24 години Бізнес
20.50 Няньки дикої
природи
21.15 Х/ф “Улюбленець
долі”

05.15 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07.15 «Найрозумніший»
09.05 М/с «Маша та
Ведмідь»
09.15 «Наші»
10.00 «Україно, вставай!»
10.40 Прем’єра. “Жити це модно!”
11.10 “Вирваний з
натовпу”
11.45 “Позаочі”
12.40 Х/ф “Гріхи наші”
14.20 Т/с “Гальмівний
шлях”
18.05 “Вечірній квартал.
Спецвипуск”
19.00 “Розсмішити коміка”
20.00 “Подробиці”
20.30 «Майдан’s»
23.00 «Що? Де? Коли?”
00.05 “Розбір польотів”
01.00 Х/ф “Увесь цей
джаз”
03.00 “Подробиці”
03.30 Стівен Сігал:
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23.25 “ВусоЛапоХвіст”

06.45, 07.05, 07.40
«Підйом»
06.50 М/с “Стюарт Літл”
07.30, 09.00, 19.00, 00.45
Репортер
09.10 Х/ф “Принц і я 3.
Медовий місяць”
11.20 Т/с “Стройбат”
13.45 Т/с “Татусеві дочки”
14.40 Teen Time
14.45 Т/с «Дрейк і Джош»
15.45 Teen Time
15.50 Т/с «Друзі»
16.50 Т/с “Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки сво...”
17.55 Т/с “Вороніни”
19.15 Спортрепортер
19.35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21.35 Інтуїція
23.55 Зроби мені смішно
01.05 Спортрепортер
01.15 Х/ф “Техаська
різанина бензопилою:
Початок”
02.35 Зона ночі. Культура

06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 02.40,
04.15 “Бізнес-час”
09.35, 13.20, 14.20
“5 елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
20.30, 03.00 “Час новин”
10.30, 12.30 “Пресконференції у прямому
ефірі”
11.15 «Сканер»
15.20 «Своїми очима»
16.30 Суспільно-політичне
ток-шоу “РесПубліка з
Анною Безулик”
18.15 “Вікно у Європу”
18.45, 23.40, 04.30
“Київський час”
19.25, 01.15, 05.15 «Час:
важливо»
21.00, 02.00 «Час»
21.50, 03.40 «Вільна
гавань»
23.50, 02.55, 04.25 «Огляд
преси»

3.55 НТВ вранці
7.40 Бенкет на весь світ
8.35, 14.30, 17.35
Надзвичайна подія
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сьогодні
9.25 О. Журбін. Мелодії на
пам’ять
10.00 До суду
11.00 Суд присяжних
12.40 Програма-максимум
13.40 Російські сенсації
15.30 Рятувальники
16.05 Таємниці розвідки
16.35 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
18.35 Слідство вели...
19.30 Надзвичайна подія.
Розслідування
19.55 Нтвшники
21.00Х/Ф «Утікачі»
22.50Х/ф»Сель»
0.45 Школа лихослів’я
1.35 Історія
всеросійського обману.
Вихід є!

05.05 “Доброго ранку”
09.15 “Контрольна
закупівля”
09.40 “Жити здорово!”
10.55 “ЖКГ”
12.15 “Модний вирок”
13.15 “Детективи”
14.00 Інші новини
14.20 “Зрозуміти.
Пробачити”
15.20 “Хочу знати”
15.55 Т/с “Виходжу тебе
шукати”
16.55 “Чекай мене”
18.15 “Поле чудес”
19.05, 04.20 “Давай
одружимося!”
19.55 “Нехай говорять”
21.00 “Час”
21.30 “Надбання
Республіки: Максим
Дунаєвський”
23.50 Х/ф “Душка”
02.55 Х/ф “Троє на шосе”
05.00 “Міркуйте самі”

06.00 Х/ф “Циклон”
розпочнеться вночі “
07.25 Т/с “Транзит для
диявола”
08.30 «Легальний дохід»
08.40, 19.00, 21.30, 00.30,
02.15, 05.15 «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 - 2”
13.30 Т/с “Суто англійські
вбивства”
15.35 Т/с “Транзит для
диявола”
16.35 Х/ф “Амерікен бій”
19.20 Т/с “Кріт - 2”
20.20 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
22.00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
23.00 Т/с “Закон і
порядок”
23.55 Т/с “Детективи”

06.30 «Твою маму!»
07.00 «Телепузики»
07.30 «Мультик з Лунтіком»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Мультик з Лунтіком»
09.10 Т/с “Хто у домі
господар”
10.05 Т/с “Моя прекрасна
няня”
11.00 “Домашній ресторан”
12.00 “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»

04.50 Факти
05.20 Х/ф “Міський
командо”
06.45 Real Comedy
07.15 Козирне життя
07.50 Х/ф “Обладунки
Бога”
09.45 Велика різниця
10.45 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11.10 Квартирне питання
12.20 Х/ф “Внутрішній
космос”
14.50 Ти не повіриш!
15.45 Під прицілом
16.45 Провокатор
17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Підсумок дня
19.00 Наша Russia
20.20 Х/ф “Закляті шахраї”
22.40 Т/с “Рюрики”
23.05 Жіноча логіка
00.15 Х/ф “Наживка”
02.35 Х/ф “Судний день”
04.25 Х/ф “Лють”

06.00, 07.00 “Столичні
телевізійні новини”
06.30 “У центрі уваги”
07.25 “В гостях у
Д.Гордона” О.Аросєва
09.10 “Бізнес-ситуація”
09.45 “Столиця. Підсумки
тижня”
11.00 “Файна садиба”
11.30 “Мультляндія”
12.10 “Музична програма”
12.55 “Повнота радості
життя”
13.25 “Голос Перемоги”
13.45 “Час відповідей”
14.30 “Мультляндія”
16.10 “Гаряча лінія “102”
16.35 Х/ф “Адмірал
Нахімов”
18.15 “В гостях у
Д.Гордона” І.Алферова
21.00, 01.00 “СТНтижневик”
21.30 Х/ф “Зустріч на
Ельбі”
23.30 “Столиця. Підсумки

04.55 “Наші улюблені

06.00 Х/ф “Крихітка з
Беверлі-Хіллз”
07.25 М/с “Спірит: Душа
06.10 Х/ф “Айболить 66”
прерій”
09.00 Клуб Disney: М/с
07.55 “Караоке на
“Доброго ранку, Міккі!”
Майдані”
09.40 Клуб Disney: М/с
08.55 “Їмо вдома”
“Дональд Дак”
10.05 Інтуїція
09.30 “Їмо вдома”
11.15 Мрії збуваються
10.05 “ВусоЛапоХвіст”
12.20 Співай, якщо можеш
10.45 М/ф “Пінгвіни
13.35 Файна Юкрайна
15.15 Даєш молодь
Мадагаскару”
17.00 Скеч-шоу “Красуні”
11.45 “Україна має
18.05 Зроби мені смішно
талант!-3”
19.05 Х/ф “Бібліотекар-2”
14.45 “Неймовірна правда 21.00 Хто проти
блондинок?
про зірок”
22.15 Х/ф “Людина15.50 Х/ф “Москва
блискавка”
сльозам не вірить”
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф “Співак на
19.00 “Танці з зірками”
весіллі”
22.15 “Неймовірна правда 02.10 Зона ночі. Культура
про зірок”
02.15 Загублений рай
03.05 Незнайомка
23.15 “ВусоЛапоХвіст”

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, 02.50
“Тема тижня”
10.35 “Не перший погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Європу”
13.10 “Вперед, на Олімп!”
13.35 «Драйв»
14.25 “Гра долі”
15.20 “Зверни увагу з
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія
мандрів”
18.10 “Народний контроль”
19.25, 02.20, 05.15 “Час
інтерв’ю”
20.25, 01.20, 05.40
“Українська незалежність”
21.20 “Машина часу”

6.00 Срібний апельсин
7.00 Події
7.20 Т/с «Сімнадцять
миттєвостей весни»
8.50 Життя на смак
9.50 Т/с «Екстрений
виклик. Зниклий пацієнт»
12.00 «Оголена красуня»
13.00 Ювілейний вернісаж
І. Рєзніка
15.55 Футбол
18.00 Т/с «Моя друга
половинка»
19.00 Події
19.20 Т/с «Моя друга
половинка»
22.15 Х/ф «Свій-чужий»
0.15 Т/с «Дорожній
патруль-4»
1.15 Щиросердне
зізнання
2.00 Х/ф «DООМ”
3.30 Події
3.50 Х/ф “Чорна діра”
5.30 Срібний апельсин

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Усесвітня картинна
галерея з тітонькою Совою
7.30 У зоні особливого
ризику
8.00 Головна дорога
10.00 Російська начинка
10.30 Суд присяжних.
Головна справа
12.25 Кулінарний поєдинок
13.20 Квартирне питання
14.20 О. Журбін. Мелодії
на пам’ять
15.25 Розлучення поросійськи
16.20 Очна ставка
17.15 Наші
18.30 Професія —
репортер
19.00 Програма-максимум
20.05 Російські сенсації
21.00 Ти не повіриш!
21.55 Останнє слово
23.00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 “Генії та лиходії”
06.35 Х/ф “Ти - мені, я тобі”
08.05 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.50 “Розумниці й
розумники”
09.40 “Слово пастиря”
10.10 “Смак”
10.50 “Смак життя”
12.15 Середовище
проживання. “Побутова
“хімія”
13.15 “Мій батько академік Сахаров”
14.15 Х/ф “Велика
перерва”
19.10 Х/ф “Доросла дочка,
або Тест на...”
21.00 “Час”
21.15 “Фабрика зірок.
Повернення”
23.30
“Прожекторперісхілтон”
00.10 Х/ф “Діти понеділка”

Партнери”
06.05 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Комісар Рекс”
07.55 Х/ф “Час бажань”
10.00 Х/ф “Я все вирішу
сама”
16.40 Х/ф “Москва
сльозам не вірить”
18.00 “Вiкна-Новини”
18.10 Х/ф “Москва
сльозам не вірить”
20.00 “Україна має
талант!-3”
22.55 “Вiкна-Новини”

мультфільми”

06.00 “Легенди

06.30 Мультфільм
06.45 «Телепузики»
07.10 «Малята-твійнята»
06.25 Т/с “Транзит для
07.35 «Мультик з Лунтіком»
диявола”
08.10 «Телепузики»
07.15 Т/с “Суто англійські 08.35 «Малята-твійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
вбивства”
09.35 «Їж та худни»
09.20 Х/ф “Дежа вю”?
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
11.30 “Речовий доказ”
10.55 Т/с “Моя прекрасна
Банда Мальборо
няня”
12.00 Х/ф “Невстановлена 11.50 “Одна за всіх”
12.45 “Єралаш”
особа”
13.00 “Знайомство з
14.10 Х/ф “Амерікен бій”
батьками”
16.45 Т/с “Детективи”
13.55 «Теорія зради»
14.50 «Твою маму!»
19.00 Х/ф “Монгол”
15.20 Т/с “Хто у домі
21.15 Х/ф “Мечоносець”
господар”
23.30 Х/ф “3000 миль до
16.15 “Дім-2”
17.10 Х/ф “Гірше не буде”
Грейсленд”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
01.40 “Речовий доказ”
няня”
02.45 “Агенти впливу”
20.30 Т/с “Універ”
22.00 “Теорія зради”
04.15 “Правда життя”
бандитського Києва”
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09.05 Ближче до народу
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.55 Крок до зірок.
Євробачення
10.40 Міжнародний турнір
з кінного спорту “Донбастур”
11.15 Шеф-кухар країни
12.20 Гала-шоу “Королева
України” Фінал
14.00 В гостях у Д.
Гордона
14.55 Формула-1. Гранпрі Іспанії
17.10 Золотий гусак
17.35 Діловий світ.
Тиждень
18.10 Х/ф “Прогульники”
20.30 Хочу, щоб ти була
21.00 Підсумки тижня
21.45 Точка зору
22.05 Фольк-music
22.50 Трійка, Кено,
Максима
23.00 ТРК “ЕРА”

06.25 Факти
06.55 Х/ф “Скажені
06.40 Квартирне питання
перегони”
07.35 Анекдоти по08.35 Мультфільми
українськи
09.05 “Лото-забава”
07.55 Т/с “Рюрики”
10.00 «Ремонт +»
08.40 Х/ф “Міський
10.50 «Смакуємо»
командо”
11.25 «Шість кадрів»
10.30 Ти не повіриш!
11.55 «Міняю жінку - 3»
13.20 “Велика різниця по- 11.30 Козирне життя
11.55 Інший футбол
українському”
12.25 Стоп-10
14.45 Х/ф “Голубка “
13.25 Південне Бутово
18.30 “Особиста справа. Їм
14.20 Х/ф “Закляті шахраї”
по барабану”
16.45 Велика різниця
19.30 “ТСН-тиждень”
17.45 Наша Russia
20.00 “Голос країни”
18.45 Факти тижня з
22.00 Т/с “Інтерни”
Оксаною Соколовою
22.25 “Світське життя”
19.30 Х/ф “Пригоди Плуто
23.20 “ТСН-тиждень”
Неша”
00.00 Х/ф “Молоко
21.40 Х/ф “Судний день “
скорботи”
23.55 Голі та смішні
02.10 Х/ф “Цілуватися
01.20 Х/ф “Дуже страшне
заборонено”
кіно-3”
03.45 Т/с “Принцеса
02.40 Інтерактив.
цирку”
Тижневик

06.00, 07.00 “СТНтижневик”
06.30 “Файна садиба”
07.40 “В гостях у
Д.Гордона” Т.Догілєва
09.30 “Навчайся з нами”
09.50 “Музична програма”
10.25 “Король професій”
10.35 “Мультляндія”
11.00 “Смак успіху”
11.30 “Актуальна тема”
11.45 “Студентський
квиток”
12.10 “Музична програма”
12.55 “Блага звістка з
Р.Реннером”
13.30 “Актуально насущно”
13.45 “Голос Перемоги”
14.30 “Мультляндія”
16.10 “Шевченківський
вечір”
17.15 Х/ф “Світлий шлях”
19.00 “Столиця. Підсумки
тижня”
20.25 “Гаряча лінія “102”

05.35 “Наші улюблені
мультфільми”
06.50 Х/ф “Міміно”
08.50 “Їмо вдома”
10.00 “Неймовірні історії
кохання”
11.00 “Караоке на
Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.45 “Холостяк. Як вийти
заміж”
15.55 “Зіркове життя.
Шлюбні рекордсмени”
16.55 “Моя правда. Ірина
Алегрова. Вірте в кохання,
дівчата…”
18.00 “Російські сенсації.
Гірка правда великих
жінок”
19.00 “Битва
екстрасенсів. Боротьба
континентів”
21.00 Х/ф “Привіт, кіндере!”
23.10 Т/с “Доктор Хаус”

06.05 Кліпси
06.40, 03.20 “Технопарк”
06.30 М/с “Улюбленець
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
учителів”
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
07.45 Церква Христова
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
08.00 Запитайте у лікаря
20.00 “Час новин”
08.25 Даєш молодь
07.50, 08.50, 21.45, 23.30,
09.10 Клуб Disney: М/с
04.15 «Бізнес-час»
“Доброго ранку, Міккі!”
09.50 “Досягти мети”
09.50 Клуб Disney: М/с
10.15 «Яппі»
“Дональд Дак”
10.35 «Феєрія мандрів»
10.15 М/с “Секрети
11.15 «Трансмісія»
несамовитої п’ятірки: Кунг- 11.30 «ДМБ»
фу Панда”
12.20 «Життя цікаве»
10.55 Х/ф “Історія
13.20 «Мотор-ТБ»
Попелюшки”
14.10 “Страва від шефа”
12.50 Шоуманія
14.25 “Гра долі”
13.40 Ексклюзив
16.20 “Фактор безпеки”
14.35 Аналіз крові
17.20 “Податки”
15.10 Info-ШОК
17.30 “Не перший погляд”
16.05 Т/с “Вороніни”
18.20 “Машина часу”
18.10 Х/ф “Діти шпигунів-3” 19.20, 20.20, 01.20, 02.20
20.00 Співай, якщо можеш “Час інтерв’ю”
22.25 Х/ф “Стиратель”
21.00, 05.15 “Час:
00.40 Скеч-шоу “Красуні” підсумки”
01.20 Спортрепортер
22.00, 03.40 “Велика
01.25 Х/ф “Ворон-месник” політика”

05.50, 02.55, 05.00 Диваки
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
09.55 Караван
12.15 Погляд у майбутнє
15.00 За сім морів
16.25 Х/ф “Улюбленець
долі”
19.00 Правителі Сіпану
20.00 Зелена варта
20.40 Няньки дикої
природи
21.05 Жива енциклопедія
21.30 Х/ф “Поховані
лавиною”
00.00 Таємниці долі
03.20 Інші землі
05.30 Сильні світу сього

08.45 М/с “Маша та
Ведмідь”
09.00, 9.55, 10.35, 11.35,
13.35, 18.00 Неділя з
“Кварталом”
09.30 “Школа доктора
Комаровського”
10.00 “Ранкова пошта з
Пугачовою та Галкіним”
10.40 “Смачна ліга з
А.Заворотнюк”
11.40 “Орел та Решка”
12.35 “Розсмішити коміка”
13.35 Неділя з
“Кварталом”
13.45 Х/ф “Наречений для
Барбі”
18.10 Вечірній квартал.
Спецвипуск
19.10 “Гаряче крісло”
20.00 “Подробиці тижня”
20.55 Х/ф “Близький
ворог”
22.40 Х/ф “Міс
Конгеніальність-2:
Прекрасна і небезпечна”

7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогодні
7.20 Чи знають росіяни
російську?
7.25 Огляд
7.55 Їх вдачі
8.30 Авіатори
9.20 Перша передача
9.50 Увага, розшук!
10.25 Х/ф «У двох кроках
від раю»
12.25 Бенкет на весь світ
13.25 Дачна відповідь
14.25 Золотий пил
15.25 Історія
всеросійського обману.
Вихід є!
16.20 І знову здрастуйте!
17.20 Надзвичайна подія
19.00 Щиросердне
зізнання
19.45 Центральне
телебачення
20.50 Т/с «Глухар»
23.40 Х/ф «Бомж-2»

06.00, 10.00, 12.00 Новини
06.10 “Генії та лиходії”
06.35 Х/ф “Зелений
вогник”
07.50 “Смак”
08.25 “Армійський
магазин”
09.10 “Здоров’я”
10.10 “Непутні нотатки”
10.30 “Доки всі вдома”
11.30 “Фазенда”
12.15 “Кумири. Микола
Олялін”
13.20 Х/ф “Мировий
хлопець”
14.55 “Головна роль для
улюбленої акторки”
15.55 Х/ф “Ще раз про
любов”
17.45 “Хвилина слави”
21.00 “Час”
22.00 “Велика різниця”
23.05 “Познер”
00.10 “Тихий дім”
Тел:
00.40 Х/ф “Розімкнені
(097) 257-41-90
обійми”

06.00 “Легенди
бандитського Києва”
06.25 М/ф “Сірий вовк &
Червона Шапочка”
06.50 М/ф “Ріккі-ТіккіТаві”
07.10 Т/с “Інспектор
Деррік”
09.25 Т/с “Детективи”
11.30 “Легенди карного
розшуку”
12.00 «Агенти впливу»
12.30 «Бушидо. Східні
єдиноборства “
14.25 Х/ф “Монгол”
16.45 Х/ф “Мечоносець”
19.00 Х/ф “Той, що біжить
по льоду”
21.30 Х/ф “Втрачений
скарб”
23.20 Х/ф “Королівська
кобра”
01.15 Х/ф “3000 миль до
Грейсленд”
03.15 “Речовий доказ”
04.45 “Агенти впливу”

СДАЕМ в
АРЕНДУ
ул. Межигорского Спаса 6

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

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

Підприємству в м. Вишгороді терміново
потрібний:
— електрозварювальник.
Досвід роботи. З/П від 3500 грн.
Тел: (044) 361-97-21, (067) 659-54-57
Щиро ВІТАЄМО із ювілеєм чудову жінку —
трудівницю, турботливу матусю і бабусю, народну
майстриню Олену Олексіївну КОБЗАР
і присвячуємо їй ці щирі рядки.
Ювілей — не привід для печалі,
Ювілей — це зрілість золота.
Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Нехай Бог пошле
здоров’я й сили,
А весна дарує ніжний цвіт,
Руки візерунки щоб творили
Із любов’ю ще багато літ!
Спілка майстрів народного мистецтва вишивки

Запрошуємо на роботу майстрівперукарів, манікюру-педикюру,
косметолога, масажиста.
Тел: (067) 549-53-84
Підприємству потрібен
менеджер з продажу сільськогосподарської продукції:
— досвід роботи менеджером не менше 2-3 років
(бажано: с/г продукція, техніка, запчастини,
засоби захисту рослин);— вік 20-40 років.
Тел. факс: (04596) 22-348 E-mail: zlagoda-m@zeos.net

7.00 Події
7.20 Т/с «Сімнадцять
миттєвостей весни»
8.50 Ласкаво просимо
9.50 Т/с «Екстрений
виклик. Зниклий пацієнт»
12.00 Т/с «Матусю, я
кілера кохаю»
14.00 Т/с «Моя друга
половинка»
17.55 Т/с «Гра»
19.00 Події тижня
19.30 Т/с «Гра»
22.20 Футбольний вікенд
23.30 Х/ф «Обитель зла-2.
Апокаліпсис»
1.30 Щиросердне
зізнання
2.00 Х/ф «Риба
Франкенштейн»

Металопластикові
вікна, сантехніка,

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

Автовикуп
Автокредит

06.30 Мультфільм
06.45 «Телепузики»
07.10 «Малята-твійнята»
07.35 «Мультик з Лунтіком»
08.10 «Телепузики»
08.35 «Малята-твійнята»
09.00 «Мультик з Лунтіком»
09.35 “Зоофактор”
10.00 Т/с “Хто у домі
господар”
10.55 Т/с “Моя прекрасна
няня”
12.20 “Одна за всіх”
13.15 «Comedy Woman»
14.10 «Єралаш»
14.25 Х/ф “Гірше не буде”
16.10 “Дім-2”
17.05 Х/ф “Затяті шахраї”
19.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”
20.30 Т/с “Універ”
22.00 “Теорія зради”
23.00 “Дім-2”
00.00 Т/с “Реальна кров”
01.00 “Дім-2”.Спецвипуск
01.25 Музична програма

З днем народження!
У День сім’ї народилася мама великої родини — наша вчителька Міра ПОТАШНИК. Міра
Ізраїлівна вчила нас не тільки мові і літературі,
вона навчала нас етикету, увазі один до одного,
була для нас прикладом матері, дружини, подруги, колеги. Вчитель за покликанням, вона стала
для нас прикладом ставлення до своєї справи.
Здоров’я Вам і сонячних, теплих днів у колі
рідних і друзів!
Випускники Вишгородської школи № 1

Кредитна спілка «Ефективні фінансові технології» повідомляє про проведення загальних
зборів членів кредитної спілки, які відбудуться 18 червня 2011 року о 10:00 за адресою:
Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна,14
(Вишгородська районна гімназія «ІНТЕЛЕКТ»,
актова зала).
Правління «Ефективні фінансові технології»
Запрошуються на роботу:
— охоронець в адмінбудинок м. Вишгорода, доба
через три;
— електрик по внутрішніх мережах — майстер на всі
руки в адмінбудинок, м. Вишгород.
Тел: (050) 861-71-93

Державний акт на право приватної
власності на землю IV-КВ № 102090, виданий
Сергію Петровичу КУШНІРУ, який мешкає
в с. Ст. Петрівці, вул. Миру, 6, на підставі
рішення Старопетрівської сільської ради від
15.04.2002 р., № 46, що йому передається у
приватну власність земельна ділянка площею
0,1620га, розташована на території с. Ст.
Петрівці, урочище «Саду», вважати недійсним.

Потомствена 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.: 26-0-94, (098) 372-20-88, (093) 917-54-44
Ліцензія № 14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005 р.

А Н Е К Д О Т И
лу?

– Ти чому спізнився в шко-

– Я хотів піти на риболовлю,
але батько мене не взяв.
– Твій батько правильно
зробив. Він, сподіваюся, пояснив тобі, чому ти маєш йти в
школу, а не на риболовлю?
– Так, він сказав, що
черв’яків мало і на двох не вистачить...
***
Школярів попросили допомогти в поширенні лотерейних
квитків. Кожному дали по 20
штук. Хлопці розійшлися по будинках. Один з них дуже швидко повернувся і гордо заявив:
– Я всі квитки продав! Усі

двадцять взяли в одному будинку.
– І як тобі це удалося?
– Мене вкусив їхній собака.
***
– Мій татко дуже сміливий.
У нього навіть медаль є за геройство.
– А мій – великий боягуз.
Коли мами немає вдома, то він
іде спати до сусідки.
***
– Татку, а у нашого вчителя
вдома справжній рай!
– Чому ти так говориш?
– Бо вчителеву дочку звати Єва, її жениха – Адам. А про
дружину його всі кажуть, що
вона справжня змія.

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
гараж, 4х7, кооператив «Екран».
Ціна договірна.
Тел: (067) 151-30-63.

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

І Н Ш Е
Встановлення дерев’яних дверей, АВТОелектрик. Генератори,
МДФ, гіпсокартон, ламінат.
стартери, комп’ютерна
діагностика тощо.
Тел: (050) 277-07-17,
Тел: (067) 760-66-90
(067) 889-21-26

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Вишгород
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До славної дати

Спартакіада переможців
Після закінчення урочистого мітингу-реквієму до 66-ї річниці з Дня
Перемоги на набережній Київського водосховища пройшли спортивні
змагання 3-ї Спартакіади, присвяченої цій славній даті.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
головний суддя змагань

Розпочали змагання Спартакіади
представники «королеви спорту» —
легкої атлетики. У зустрічній естафеті
4х100м змагалися представники навчальних закладів м. Вишгорода.
Серед юнаків кращими були бігуни із
ЗОШ № 1, за ними фінішували представники спеціалізованої школи «Сузір’я» та
гімназії «Інтелект».
А от у змаганнях дівчат результати
виявилися зовсім протилежними: най-

Потім у перетягуванні линви за
призи та медалі боролися всі охочі. Особливо за завзяття та бажання перемогти
треба відзначити наймолодших (як хлопчиків, так і дівчаток), які не хотіли поступатися навіть старшим.
Поруч змагалися спеціалісти з боротьби на руках — армрестлінгу.
У старших юнаків усіх подолав Ілля
Олабін, другим став Владислав Степанов, на третьому місці — Сергій Островка.
Серед юнаків середньої групи кращим став Костянтин Душейко, другим —
Олег Пуркач, третім — Юрій Папуша.
А у змаганнях наймолодших перемогу виборов Руслан Карнаушенко, на
другому місці — Віталій Григор’єв, на
третьому — Данило Костенко.
Не захотіли відставати від хлопців
і дівчата. І тут не було рівних Марійці
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швидшими стали спортсменки «Інтелекту», за ними фінішували легкоатлетки із
«Сузір’я» та ЗОШ № 1.
Продовжили виявлення кращої
команди змагання з перетягування
линви.
У юнаків до участі в змаганнях була
допущена команда випускників. Вона і
стала переможцем, випередивши відповідно учнів гімназії «Інтелект», «Сузір’я»
та ЗОШ № 1.
А у дівчат не було рівних представницям «Сузір’я», котрі не залишили жодного шансу на перемогу командам ЗОШ №
1 та «Інтелекту».
У командному заліку лише за додатковими показниками першою стала
дружна команда С/Ш «Сузір’я», на другому місці — гімназія «Інтелект», на третьому — ЗОШ № 1.
Команда-переможець отримала з
рук директора КП «УФКС Вишгородської міської ради» Василя Колобова кубок, а всі учасники змагань нагороджені
пам’ятними медалями та солодкими
призами.

Самсон. І це не
дивно, адже її до
змагань готував
«сам» тато — вчитель фізкультури
ЗОШ № 1. Срібна
медаль — у Надії Валер’янової,
«бронза» дісталася Вікторії Губі.
У двох вікових
групах — до 13
років і старші —
змагалися юнаки
в підніманні гирі.
Молодші штовхали гирю вагою 10 кг,
старші — 16 кг.
Серед юних богатирів кращий результат показав Костя Душейко — 60 разів, другим став Антон Самойленко — 50
разів, третім — Юра Папуша — 44 рази.
У колі старших юнаків кращий результат (28 поштовхів) зафіксував Владислав Степанов. Дещо скромнішим був
Сергій Островка — 16 разів, на третьому
місці — Михайло Шклярук — 8 поштов-

хів.

Найбільшу кількість учасників —
119 — зібрали змагання з дартсу. Адже
цей демократичний вид спорту не потребує значних фізичних зусиль і тут немає ніяких вікових обмежень.
Серед чоловіків переміг і отримав
головний приз працівник КП «УФКС» Віктор Даниленко, другий результат — у
Романа Лясоти, третій — у Сергія Кривенчука.
У жінок найвлучніше метала дротики Надія Редькіна, за нею — Ліна
Дем’яненко та Катерина Іванова.
Чемпіоном у змаганнях юнаків став
Юрій Шубко, за ним розташувалися в
підсумковому протоколі Олександр Сорока та Костянтин Шабалін.
Снайпером серед дівчат виявилася
Аліна Лебеденко, на другому місці — Ірина Микитчик, на третьому — Ірина Гладченко.
Протягом усіх цих змагань тривала
регата юних представників вітрильного
спорту. Відносини в майстерності між
собою виявляли учні відділення міської
КДЮСШ у класі «Оптиміст».
Першим дістався переможного фінішу Олександр Школьний, до призової
трійки потрапили також Антон Трофімов
та Валерія Ляшкова.
А учасники змагань з футболу,
стрітболу та велоекстриму визначали
кращих на майданчиках стадіону «Енергетик».
Досить гостинними виявилися вишгородці.
Так, у футболістів головний приз поїхав до Києва разом із спортсменами
«Атлета», срібло дісталося ФК «Зірка» з
Києва, «брон4
за» — залишилася вишгородському
ФК «Чайка»
(2000 р. н.).
Заради справедливості
зазначимо,
що
суперники «Чайки»
були на рік

старшими.
Не потрапили вишгородці до трійки
призерів у змаганнях майстрів стрітболу. Але досвід отримали неоціненний —
адже в гості до них приїхали баскетболісти з різних куточків України.
Так, весь п’єдестал «окупували»
представники Києва (зокрема, переможцем став двометровий гравець молодіжного складу київського «Будівельника». А в змаганнях «снайперів» (кидки
із-за 6-метрової дуги) кращим був представник Сумської області). Усього в змаганнях зі стрітболу взяли участь 35 учасників.
Виявили кращих з-поміж себе і майстри велоекстриму, які мають можливість постійно тренуватись на спеціально обладнаному майданчику стадіону
«Енергетик». Цього разу кращим у багатоборстві був Андрій Піскун, другий результат — у Максима Ілюшенка, третій —
у Артема Бондаренка.
Крім того, спеціальним призом за
кращу техніку подолання перешкод було
відзначено Сергія Попутнікова.
П’ятнадцять учасників молодшої та
середньої групи взяли участь у турнірі до
Дня Перемоги. Кращий результат серед
всіх майстрів малої ракетки показав Михайло Верес, друге місце — у Анастасії
Кучер, третє — у Абу-Хадіда Валіда.
Загалом змагалися у Спартакіаді переможців понад 500 учасників. І всі залишилися задоволеними. Адже про медалі
та призи, про солодкі подарунки для малечі потурбувалися спонсори Спартакіади: Спілка підприємців Вишгородщини
(голова — Олександр Семенов) та спортивне товариство «Молода країна» (керівник — Андрій Пещерін).
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

НА ФОТО:
1) Перетягування линви
2)
Команда-переможець
із
«Сузір’я» (вчитель фізкультури —
Наталя Свінчак)
3) Армрестлінг — спорт міцної руки
4) Стрітбол: за мить до перемоги
5) Старт легкоатлетичної естафети
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Гайд-парк
Віктор КУЧЕРУК, 07.05.11

До влади
Була з ворогом лютим
У жорстокім двобої
Перемога здобута
Дорогою ціною.
Тож не треба щосили
Вам про неї волати
На охайних могилах
Незабутих солдатів.
Не потрібні знаменам
Ваших правд перекрої, —
Знає всіх поіменно
Україна героїв.
Дайте кожній родині
Постояти в скорботі
По усій Україні
Брат від брата не потай.
Гарантованій свиті
Не потрібно надалі
На терези ложити
Наші спільні печалі…

На урядові
реформи
Що мені, веселому, робити
Поміж вас, як сироти,
сумних?
Вашою зажурою повитий
Сміх, було,
мій мало не затих.
Страх панує
в душах українців,
І зневіри влада в їх серцях,
Бо шукати звикли поодинці
Ми до щастя
віднедавна шлях.
Мусимо єднатися негайно
Гордості своїй наперекір,
А не сумувати одностайно,
Псуючи повітря і папір.
І волати дружно
на майданах,
А не десь комусь
щось із осель,
Про життя убогу і погану
Нам запропоновану
модель.

Сім’я

Вишгород

Храм муз і творчий центр
Слово «музей» походить від давньогрецького «mouseion» — храм муз — богинь натхнення та навчання, покровительок мистецтв у грецькій міфології.
Давні греки, задовго до християн, розвинули поняття музею як наукового,
релігійного, духовного, творчого центру.

піднімаючись з крісла. Тут є як плюси, так і
мінуси. Технічний прогрес (зокрема Інтернет), епідемія масової культури, що має
інтернаціональний характер, підриває ав-

Ірина ПИРОЖЕНКО,
директор Вишгородського історикокультурного заповідника

Утім, згадки про запровадження ідеї
мистецтва зустрічаємо ще у II тисячолітті
до нашої ери. У Месопотамії створено копії давніх писань для шкіл та широкого користування. У Вавилоні правителі збирали
старовинні речі та розміщували в своїх палатах поблизу храмів.
У стародавньому Римі (II століття до
н.е.) поняття музею стало асоціюватися
із експонуванням предметів, зібраних у
військових походах. Повертаючись додому після воєн та імперських завоювань,
римські воєначальники везли тисячі статуй
із бронзи та мармуру, золоті і срібні вироби-трофеї. Саме місто Рим обернулося на
музей, наповнений реліквіями, конфіскованими у підкорених народів.
У добу середньовіччя вельможі також
колекціонували мистецькі твори й розміщували їх у своїх палацах. Доступ до них
мало обмежене коло осіб — в Європі та
Київській Русі колекції збирали королі, духовенство, купці.
Музей, відкритий для широкої громадськості, з’явився у ХVIII ст. Дворянин та
випускник Оксфорду колекціонував живих птахів і опудала, вбрання аборигенів,
зброю та іншу екзотику. Для цього він виділив окремі приміщення у своєму родовому маєтку в Лондоні, де відкрив публічний
музей.
Поступово більшість музеїв таки стали установами, відкритими для широкого
глядача. У наш час можна заглибитися у
світ музеїв будь-якого міста чи країни, не

торитет відкритого для відвідувань музею.
Втрата інтересу до культури переходить у
варварське до неї ставлення. Сумний приклад — руйнація пам’ятників культури в
іракській і сербській війнах, коли знищено
безліч пам’ятників архітектури, культових
споруд V-VI ст., давнього Єгипту та ін.
Розвиток туристичного бізнесу спонукає екскурсанта до одностороннього, поверхового ознайомлення, так би мовити,
«знайомство з вікна вагона». На першому
місці в інфраструктурі туризму нині не академічний музей, а готельні комплекси, ресторани, шляхи, система обслуговування.
Проте музей сьогодні є зберігачем не
тільки матеріального, а й — найголовніше — духовного. Окрім огляду музейних

Міжнародний день музеїв
експозицій, нині практикують тематичні
екскурсії, лекції, театральні вистави, практичні заняття (майстер-класи), музичні виступи, конференції.
Важливим внеском Вишгорода у відродження України є збереження його історико-культурної спадщини. У місті 1994-го
року заснований Вишгородський історико-культурний заповідник, який об’єднує
три музейних об’єкти: історичний музей,
музей гончарства та пам’ятник архітектури
XIX ст. — будинок Клюкви, який чекає своєї
реставрації.
Заповідник займає визначне місце у
культурно-освітній роботі з патріотичного
виховання, охорони історично-культурної
спадщини, піднесення духовності сучасних громадян, насамперед — школярів і
молоді.
У виставкових залах заповідника зібрана велика кількість археологічних, етнографічних матеріалів, влаштовуємо змінні
виставки і проводимо уроки з гончарства.
19 травня на території музею гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника відбудеться дитяче Свято
майстрів, присвячене Міжнародному дню
музеїв. Діти вчитимуться гончарному ремеслу, виставлятимуть поробки, зроблені
власноручно.
26-27 травня в Центрі творчості «Дивосвіт» (кінотеатр «Мир») відбудеться традиційна наукова конференція «Старожитності Вишгородщини». Запрошуємо всіх
охочих приєднатися до пізнання історичної
спадщини Вишгородського краю.
Вітаю всіх працівників Вишгородського
історико-культурного заповідника, а також
Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 р.» та зичу, щоби плідна
праця музейних працівників була належно
оцінена вдячними сучасниками та нащадками, бо саме музейні працівники дбайливо зберігають безцінні духовні надбання,
неосяжну культурну спадщину. Хай доля
буде щаслива, нехай зігріє вас велика і вірна любов, колеги, а ваша праця буде винагороджена сповна!

Де панує любов

Мені дуже поталанило, бо я народився в чудовій сім’ї. Взірцем може бути кожен: добра й дуже
цілеспрямована мама, працелюбний і чесний
батько, лагідна і щедра бабуся. Але найяскравішими для мене завжди були і залишаються мій
прадідусь Володимир і прабабуся Ліда. Все життя вони прожили в любові та злагоді. Мені пощастило бачити їх стосунки, які вважаю прикладом для сучасної молоді.
Антон ШАЛЬ,
учень 10-А кл. гімназії «Інтелект»

Людина

2011 року

Повернувшись після війни до рідної
домівки, прадідусь Володимир закохався
в вісімнадцятирічну зеленооку красуню
з довгою косою. Побралися і були щасливі. Прадідусь закінчив вищу партійну
школу, займав відповідальні посади. Але
дружина дуже хворіла. Їй необхідно було
змінити клімат. Прадідусь кинув роботу і
переїхав з прабабусею до іншого куточка
України, де мусив почати все спочатку.
Його нічого не лякало, адже поруч —
кохана. Прадідусь був готовий віддати
все, щоб
б у л а
з д о ровою
дружина. І він це робив.
Знайшов найкращих
лікарів-спеціалістів
та подовжив їй роки
життя. Прадідусь, як
справжній чоловік,
робив усе можливе й неможливе заради благополуччя
своєї коханої дружини, доньки, а потім
і онуки. Прабабуся
теж піклувалася про
нього: завжди привітна, усміхнена, вірна
помічниця, хороша
господиня...
Вона
зуміла створити такий затишок і тепло
в домівці, що йому

хотілося туди йти.
Прадідусь частенько говорив: «Людина щаслива тоді, коли вранці хоче йти на роботу, а ввечері —
повертатися додому». Я неодноразово був свідком
того, з якою ніжністю і любов’ю вони дивилися один
на одного. Як часто прадідусь приносив коханій квіти.
А вона так щиро раділа.
Прадідусь і прабабуся прожили шістдесят один
рік у любові та злагоді. На діамантовому весіллі вони
були такими молодими й гарними, такими щасливими, що на думку спали рядки Володимира Сосюри:
«Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить
подібне кохання».
Я мрію швидше вивчитись, знайти своє місце в
житті. Намагаюся жити так, щоб моє життя і мої, поки
що невеликі, успіхи були радістю і гордістю для дорогих мені людей.
Мрію створити таку родину, щоб у ній панували взаємоповага, взаєморозуміння, любов... А взірцем — світле життя моїх прадідуся Володимира та
прабабусі Ліди.

Дата

Вишгород
ФОТОмить

Без мандата
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Пам’ятна
плита

За кошти Київської обласної організації Українського
товариства охорони пам’яток
історії та культури (заступник
голови Товариства — Булаєвська Наталія Іванівна) до Дня
Перемоги на вул. Шкільній у м.
Вишгороді біля братської могили воїнів Радянської армії, в
якій похований Герой Радянського Союзу Л. І. Глібов, встановлено пам’ятну плиту трьом
воїнам, які загинули при визволенні міста Вишгорода.

Напередодні Дня Перемоги депутати міської й районної рад від Вишгородської районної організації Фронту змін
відвідали ветеранів війни — пацієнтів
Вишгородської центральної районної
лікарні. Звісно, що основний обсяг матеріальних витрат поклали на свої плечі партійці — члени Спілки підприємців
Вишгородщини (СПВ).
Влас. інф.
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА,
«Вишгород»

Треба було бачити розчулених літніх людей, яким для лікування необхідні не тільки
медикаменти, а й свіжі фрукти, соки тощо!

У музеї-заповіднику

14 травня

2011 року

13

Депутатська трибуна
А коли їм вручили квіти і подякували
за наше мирне сьогодення, ветерани плакали. Бо ніщо не замінить
теплого слова, уваги і турботи.
Добрі справи СПВ знають у
Вишгороді і районі впродовж трьох
років: ні про кого не забувають
Депутат міськради підприємець Анатолій Шока,
спілчани, опікуються проблемами депутат райради — головний лікар району Віктор
творчого розвитку молоді і зміс- Павленко, старша медсестра хірургічного віддітовним дозвіллям людей літньо- лення Любов Пишна, депутат міськради Віталій
го віку, підтримують ініційоване Кутаф’єв вітають з Днем Перемоги учасника ВелиВишгородським міським головою кої Вітчизняної війни Лідію Сербіну
Віктором Решетняком відродженСпілкою підприємців Вишгородщини, вже
ня традицій і згуртування вишгородців в підтримали чимало нових громадських ородну дружну сім’ю. Старт не одноразової, ганізацій. А депутатська увага не для піару,
а постійної, можна сказати, масової бла- без мандата, зводить міцний місток «грогодійності, започаткованої три роки тому мада — міська влада».

Присяга у День Перемоги

«Присягаємо
на
вірність
українському народові»

Інна Шубко та Іван Вікован
разом із чеськими друзями

Алла ПЛОТНІКОВА,
відповідальний секретар
Вишгородського районного
товариства охорони пам’яток

8 травня ц. р. у Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові Петрівці) молоде поповнення бригади внутрішніх військ
«Барс» склало присягу на вірність українському
народу.
Влас. інф.
ФОТО з архіву музею

Із цією урочистою подією військовослужбовців
привітали командир бригади спеціального при-

значення «Барс» полковник Олег Гарчу, депутат
Київської обласної ради Інна Шубко, директор
музею Іван Вікован, які зичили юнакам успіхів у
службі та завжди бути гідними громадянами нашої
держави. Благословив молодих воїнів на добру
службу і готовність відстоювати внутрішню безпеку своєї Батьківщини священик о. Сергій, який
сам віддав 26 років свого життя службі у збройних
силах.
Присутні на цій знаковій події ознайомились із
експозицією музею під відкритим небом, відвіда-

ли капличку Георгія Побідоносця, помилувалися
квітами, яких цієї весни висадили на території музею понад 10 тис. кущів.
І зустрілися з делегацією Чеської республіки,
мета якої – ознайомитись із місцями бойових дій
батьків, оглянути музейні експозиції, побувати
на церемонії перепоховання останків радянських
воїнів та привітати український народ зі святом
Перемоги. Військовий аташе Чеської республіки
передав директорові заповідника Івану Віковану
музейні раритети і вручив почесну нагороду.

«Це наш священний обов’язок»
особу якого вдалося встановити,
— Івана Васильовича Гречкіна.
Це вже шосте
перепоховання,
яке організували
Український благодійний
фонд
пошуку «Пам’ять»
(керівник Михайло
Крисько), Благодійна організація
«Фонд
духовно«Вічна пам’ять…»
го
відродження
8 травня в урочищі Суха (неподагромадян «Вихолік хутора Петрівське) на території вання» та Всеукраїнський благодійний
новоствореної Спасо-Преображен- фонд «Зоряна мрія» (куратор Руслан
ської обителі милосердя похова- Бахтиєв).
ли (з військовими почестями та за
У братській могилі вже знайшли
православним обрядом) у братській вічний спокій 189 солдат і офіцерів.
могилі 48 воїнів Радянської армії, які Останки 48 солдат знайдені на території
загинули 1941-го, під час оборони Ясногородського, Лютізького і БуКиєва, та 1943-го року, у жорстоких кринського плацдармів пошукобоях за Дніпро, з котрих почалося вими групами Українського благозвільнення столиці України.
дійного фонду пошуку «Пам’ять»:
«Перемога», «Рубіж», «ВертиСергій ГАФАРОВ
каль», ім. генерала Ватутіна, ім.
ФОТО — Анна ШАЛОБАЛОВА,
отамана Орлика, ім. генерала
Сергій ГАФАРОВ
Потапова. Урочище Суха, частина Ясногородського плацдарму,
Вшанувати пам’ять загиблих при- сім разів переходило з рук у руки:
йшли і приїхали представники районної аби закріпитися на цих висотах,
влади, громадських організацій, деле- обидві сторони докладали максигація офіцерів чеської армії, священнос- мум зусиль і несли великі людські
лужителі, науковці, музейні працівники, втрати. У складній бойовій обстаучні Ясногородської школи (вчитель новці не завжди вдавалося винеЛюдмила Гусєва) і місцеві жителі, а та- сти і поховати загиблих, тому щокож онука і правнука одного із воїнів, року пошукові групи відшуковують

останки тих, хто залишився на полі бою,
і з військовими почестями хоронять.
Олександр ТАРАСЮК, заступник
голови Українського благодійного
фонду пошуку «Пам’ять»:
— Увічнення пам’яті та поховання загиблих і нині, через 66 років після Перемоги, є актуальним. Дотепер
багато хто з них вважається безвісти
зниклим, останки десятків захисників
і визволителів нашої Вітчизни ми щороку відшуковуємо на місцях колишніх
боїв. На жаль, їхні імена не завжди щастить відновити — час стирає надписи у
смертних медальйонах, все менше залишається свідків тих подій. Цього разу
спеціалізованій пошуковій групі «Рубіж»
під керівництвом Юрія Савченка вдалося встановити ім’я одного з воїнів —
червоноармійця Івана Гречкіна, який
геройськи загинув на Букринському
плацдармі. На перепоховання, окрім

Пошук
його рідних, приїхали і ті небайдужі
люди, для кого вдячність і повага до подвигу — не просто слова.
Вікторія ІВЧЕНКО, керівник БО
«Фонд духовного відродження громадян «Виховання», сестра милосердя:
— Братська могила, за якою ми доглядаємо, лише мала частка шани
великого духовного подвигу народу
у роки Великої Вітчизняної війни. Загиблі воїни захищали не тільки нашу
багатостраждальну землю, а й оплот
православ’я, без чого, як ми чітко розуміємо, слов’янські народи не змогли
б існувати та ідентифікувати себе як націю. Тому у наших планах збудувати на
території обителі Музей слави народу,
який розповідатиме про захисників Вітчизни, про народ, що вистояв і зберіг
духовність та має великі перспективи на майбутнє, — це наш священний
обов’язок перед загиблими.

Пошуківці, родичі Івана Гречкіна, чеська делегація
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Знай наших!

Фігуристка з
«Інтелекту»
У квітні 2011 року
п’ятикласниця
Вишгородської районної гімназії «Інтелект» Оксана
Щербань виборола перше місце у першості міста Києва серед юних фігуристів.
Інна ШУБКО,
директор ВРГ «Інтелект»
ФОТО з родинного
архіву Щербанів

Перемога вагома, хоча
дівчинка почала займатися
фігурним катанням нещодавно: із вересня 2010 року
відвідує заняття з фігурного катання у школі олімпійського резерву «Сюїта».
Щодня (окрім суботи) у
Оксани рівно о шостій годині ранку розпочинається
тренування на льоду (а ще
ж треба доїхати з Вишгорода до Києва!), потім заняття в гімназії, після яких
– загальна фізична підготовка та хореографія. Та,
незважаючи на всі труднощі, вона не здається, тому
що мріє стати відомою фігуристкою.
Мама дівчинки, Алла
Анатоліївна, сором’язливо
посміхаючись,
пояснює,
що допомагає своїй донечці в усьому, адже коли
її юна фігуристка виходить
на лід, то кардинально змінюється: «Це вже зовсім
інша Оксанка: зосереджена, вправна і цілеспрямована».

Спосіб життя

2011 року
Можна довго говорити про людину, використовуючи нікому не потрібні
улесливі монологи. Але найкраще про
неї свідчать її вчинки. Саме корисними
справами та активною громадянською
позицією уже другий рік поспіль відзначається Асоціація роботодавців
Вишгородщини (АРВ), очолювана Юрієм Колодзяном.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Члени АРВ, заручившись підтримкою
міського голови Віктора Решетняка, злагоджено працюють на благо міста та його жителів, займаються благодійною діяльністю.
За своє коротке існування Асоціація роботодавців зробила багато корисних справ,
і, як стверджують її активісти – це лише
старт, попереду ще багато роботи. Зазначимо, що цей старт вдалий.
Варто відзначити щирість та
відданість своїй справі учасників АРВ.
Активну участь асоціація взяла і в організації цьогорічного святкування Дня
Перемоги. Зокрема, за їхні
кошти установлені вітальні бігборди. Організаційні питання, проведення заключної
частини свята роботодавці доручили члену
АРВ Віталію Кравчуку, з якими він блискуче
впорався.

Молодіжний квартал

Робота «на відмінно»
Активісти Асоціації роботодавців Вишгородщини (зліва направо): Юрій Линник, Валерій Виговський, Наталя Виговська, Людмила Черв’яківська, Юрій Попов, Оксана Подшивалкіна, Інна Беркун, Віталій Кравчук, Ігор Беркун та Надія
Волошина
Найбільшу увагу приділи- учасники хору «Ветеран» та всі охочі.
Святковий настрій на польовій кухні
ли ветеранам Великої Вітчизняної війни. Підприємці АРВ традиційно створювали військовослужвстановили армійські намети, бовці частини спеціального призначення
столи і лавки більш ніж на 200 «Барс», з якими члени асоціації співпрачоловік. В атмосфері польової цюють. Вони висловлюють найщирішу покухні фронтовиків пригощали дяку за підтримку командиру частини полсолдатською кашею, нали- ковнику Олегу Гарчу. До речі, нещодавно
вали символічні 100 г з бутербродами із АРВ спонсорувала команду «барсівців» на
салом у дусі справжніх українців, солодо- змаганнях у Криму, яка показала відмінні
щами на десерт. Загалом солдатську кашу результати. Словом, партнерство підприпокуштували більше семисот учасників ємців і силовиків має перспективи до посвята, юні музики оркестру «Водограй», дальшого розвитку.

Першотравневий спортивний МІКС

1

«Гуляй, Первомай» — під таким гаслом відбулося у нашому місті Першотравневе свято. Вже вкотре молодіжна
громадська організація «Молодь, за
якою майбутнє» організувала й провела спортивно-розважальний захід для
дітей та молоді.

Оксанка Щербань
отримує свою першу
нагороду

Вишгород

Леся БІЛЬЧУК
ФОТО — Валерій КОСОВСЬКИЙ,
спеціально для «Вишгорода»

Футбольна хроніка

Вшануємо наших героїв

Результати
матчів
чергового туру першості м. Києва з футболу за
участі команд м. Вишгорода:
«Чайка» (дорослі) —
ДЮСШ-17 — 3:2 (голи забили Андрій Маковка з
пенальті, Олександр Безмалий, Олександр Костерний).
«Чайка» (молодіжна) —
ФК «Восход» — 3:3.
«Чайка» 1998 р. н. — ФК
«Оболонь» — 0:1.
«Чайка» 1999 р. н. — ФК
«Київ» — 0:4.
«Чайка» 2000 р. н. — ФК
«Троєщина» — 0:1.
«Чайка» 2001 р. н. — ФК
«Троєщина» — 0:6.

6 травня, напередодні Дня Перемоги,
відбулася спільна акція Громадської ради
при Вишгородській РДА (голова — Анатолій Гальчук), ВСГО «Рух протидії наркоманії та наркокорупції» (Олексій Щендригін)
та Благодійного фонду св. Ольги (президент Олександр Малишев). У магазині
«Перехрестя» зібрали продуктів (НА ФОТО
2) на суму близько трьох тисяч гривень.
8 травня у БК «Енергетик» відбувся міні-концерт, присвячений Дню Перемоги.
Святкові продуктові набори отримали 26
ветеранів, учасників бойових дій та учасників Великої Вітчизняної війни. (Намагалися
запросити тих, хто останні роки нікуди не
виходив. Та роки беруть своє, і деякі із запрошених не прийшли на свято за станом
здоров’я, тож представники Громадської
ради привітали їх удома.)
Концерт пройшов у теплій атмосфері
любові й тепла. Лунали пісні й вірші у виконанні артистів. Кожен отримав інформацію про роботу та години прийому Громадської ради.
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Як завжди, 1-го травня на площі перед
адмінбудинком зібрались діти та молодь
міста Вишгорода, щоб взяти участь у святковій акції «Першотравневий спортивний
МІКС». Девіз свята – «Молодь — за здоровий спосіб життя»!
У програмі були представлені різноманітні спортивні ігри та конкурси: для підлітків
та молоді — streetball (вуличний баскетбол),
(ФОТО 1) нео-квадрат, настільний футбол
(ФОТО 2). Діти із задоволенням стрибали на
батуті, а найменші — на надувному замку.
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На обличчях дівчаток і хлопчиків
з’являлися посмішки (ФОТО 3), а також
незвичайні квіточки, метелики та інші цікаві візерунки — це майстри уміло накладали
грим. І хоча погода була не дуже сприятливою (перед початком свята пройшов дощ),
але це ніяк не зіпсувало гарний настрій
волонтерів, що організували захід, та всіх
присутніх на площі (ФОТО 4). Молодь і діти
разом із батьками мали чудову можливість
змістовно розважатися і радіти на травневому сонечку.

Травневі акції

У День матері Олексій Щендригін
вручив квіти пацієнткам Вишгородської центральної районної лікарні

До Дня матері
7 травня з нагоди Дня матері Громадська рада при Вишгородській РДА (за
підтримки її голови Анатолія Гальчука)
привітала листівками й квітами 60 жінокматерів, які в той час перебували у Вишгородській лікарні (НА ФОТО 1), та 30 матерів, які самостійно виховують дітей. Усіх
запросили на засідання жіночого клубу
«Щаслива жінка».
Травневі акції відбулись завдяки допо-

Допоможи ближньому! Йому потрібна твоя увага!
мозі й підтримці волонтерів, працівникам
магазину «Перехрестя», керуючого апаратом Вишгородської райдержадміністрації
Наталії Клебан, радника голови РДА Марії
Дем’янчук, а також усіх небайдужих людей, які від щирого серця зробили свої пожертви.
Шановні вишгородці! Не проходьте
повз скриньки «Допоможи ближньому»!
Це можливість подарувати гарний настрій
родині у скруті чи самотній людині бодай
на один вечір. Ваші внески — це сходинки
добра.

КОЛО жінки

Вишгород

14 травня

Восьмого травня ц. р. у церкві св. Володимира після святкової
літургії відбувся невеличкий концерт, що його маленькі прихожани
під керуванням вчителів недільної
школи Валентини Михайлюк і Валентини Клименко та викладача
співів Тетяни Клименко (донедавна
— вихованки недільної школи) влаштували для своїх матерів, бабусь,
сестер.
Богдан НИКОЛИН,
протоієрей храму св. Володимира
ФОТО — Ніна КУРАНОВА,
спеціально для «Вишгорода»

За традицією Православної церкви, у третю неділю після Великодня
християни всього світу вшановують
пам’ять жінок-мироносиць, тих, які з
любові до Спасителя приймали Його в
своїх домівках; пізніше — йшли за Ним
до місця розп’яття на Голгофу та стали свідками хресних страждань Ісуса
Христа, першими поспішили до Гроба

Жінки-мироносиці
Олена РОГОВЕНКО
Зродила Сина Мати Пресвята
І на Голгофу
йшла за ним в жалобі.
І мертве тіло, зняте із хреста,
Омити миром думала у гробі.
А поруч йшла Марія з Магдали,
Яка святе отримала спасіння.
Але у гробі Ангела знайшли,
Що їм сповів
Христове Воскресіння!
Святі Надія, Віра і Любов
Своє життя за Господа віддали.
Прості жінки,

свою проливши кров,
Гріхів спокуту людям дарували!
Святих жінок наслідувати шлях
Не кожному під силу в сьогоденні,
Але хоча б з молитвою в серцях
Здолати можна сутінки буденні.
У День святих жінок-мироносиць
відзначається День матері, свято
всіх матерів. Відзначається воно не
гучними промовами, салютами, а
тихою молитвою, щирими словами
вдячності матері. Спробуймо знайти в своїх серцях потрібні слова,
думки, щоби встигнути подякувати
їм за своє життя, встигнути вибачитись самим або вибачити, тому що
іноді буває пізно…

Діти війни
«Невже мені вже шістдесят сім
років? А наче вчора я ще був молодий. Зараз на моїх скронях – посивіле волосся. Маю трьох доньок і чотирьох онуків, яких дуже люблю. Це
щастя, коли в тебе така родина…
Сьогодні ніч не міг заснути. Мучить мене моя незагоєна рана,
ятрить душу, обпікає серце. Не можу
стриматися, ллються сльози. Спогади…»
Вікторія ШМИГОРА

Ці роздуми вголос відволікли мене
від телефонної розмови. Поруч сидів
сивий дідусь. Навколо нього кружляла
зграйка голубів та горобчиків. Пернаті
довірливо клювали крихти з мозолястих
рук старенького.
Він прожив нелегке життя. Про це
свідчили зморшки на чолі — мов тонке
павутиння. Він не казав, що пам’ятає
війну. Він – її дитина. Народився в звичайній сільській родині, яка здавалася
йому особливою. Можливо, тому, що
мати і бабуся любили співати українські
пісні, батько був справним господарем,
брати та сестри підтримували та любили одне одного.
Та не судилось довго насолоджуватися життям у своїй дружній родині. Про
батька знав лише зі спогадів матері.
Кожна її розповідь про тата завершувалася гіркими сльозами …
Останнє, що запам’яталося, – образ
матері: струнка, висока, з чорними, як
вороняче крило, косами та зеленими,
мов трава, очима. У вісім років залишився і без матусі. Із восьми братів та
сестер пам’ятає лише трьох…
На його очі набігли сльози. Із розповіді незнайомця зрозуміла, що він
щороку навесні приходить на одне й
те саме місце і згадує останню передсмертну розповідь матері.
Боляче, коли помирає мати, а ще гір-

Пісня про матір
(Сл. Бориса Олійника)

Посіяла людям літа свої,
літечка, житом,
Прибрала планету,
послала стежкам
споришу,
Навчила дітей,
як на світі по совісті жити,
Зітхнула полегко…
і тихо пішла за межу.
— Куди ж це ви, мамо?
— сполохано
кинулись діти.
— Куди ж ви, бабусю?
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День матері
Господнього, щоби, за звичаєм іудеїв,
помазати миром Його тіло, і , в нагороду за свою відданість і віру, першими дізналися, що Христос воскрес!
Свята церква шанує у лику святих
чимало жінок-християнок, серед яких
– святі мучениці Віра, Надія, Любов
і мати їхня Софія, свята преподобна
Марія Єгипетська, багато інших святих
мучениць, преподобних, праведних,
блаженних, рівноапостольних, сповідальниць.
Та головною між ними є земна
жінка, що від Духа Святого народила
Сина Божого. Своєю добротою, покорою, совістю вознеслася над нами
Божа Матір Марія, щоби заступитися
за нас, грішних, щоби просити свого єдинородного Сина простити наші
провини, врятувати нас.

— онуки біжать до воріт.
— Та я недалечко…
Де сонце лягає спочити.
Пора мені, діти…
А ви вже
без мене ростіть.
— Та як же без вас ми?
Та що ви намислили,
мамо?
— А хто нас, бабусю,
у сон поведе по казках?
— А я вам лишаю
всі райдуги із журавлями,
І срібло на травах,
і золото на колосках…
— Не треба нам райдуг,
не треба нам

срібла і злота,
Аби тільки ви нас чекали
завжди край воріт!
Та ми переробим усю
Вашу вічну роботу,
Лишайтесь, матусю,
навіки лишайтесь,
не йдіть!.
Вона посміхнулась,
красива і сива, як доля,
Змахнула рукою
— злетіли увись рушники.
— Лишайтесь щасливі!
і стала
замисленим полем
На цілу планету,
на всі покоління й віки…

Лише разом…
ше, коли розпадається і майже зникає
родина. Не знав він до того весняного
вечора справжньої історії свого роду, не
знав, що мав п’ятьох братів, а не двох,
що мав трьох сестер, а не одну. Не знав
би й досі, якби не та передсмертна сповідь. Мамині слова до сьогодні закарбувалися в його зболеному серці…
Війна…Хто знає, що це таке, не переживши її? Невже не можна спокійно
жити без воєн, катаклізмів, народжувати і виховувати дітей, йти шляхом життя
від дитинства до старості? Невже ми хочемо так багато?
Війна почалася в той прекрасний
час, коли від вечірньої до ранкової зорі
було всього п’ять годин і зірки майже
не гасли. Саме в таку пору чарівної ночі
ворожі бомби, снаряди, міни падали на
радянську землю.
Саме в цей час його мати вже відчувала в собі нове життя. «Твоє, мій наймолодшенький синочку, радість моя. Це
для мене було велике щастя, адже ми
з батьком дуже тебе чекали і любили,
але не судилось йому...», – згадує слова
неньки.
Обірвалася розповідь на півслові. Не
може говорити. Страшний біль пропікає
і так змучену душу. Сльози. Материн-

ські сльози. Немає болючіших за них.
Мати не повинна плакати. «Не зможу я
їх забути ніколи. У застеленому білим
рядном ліжку, вкрита теплою ковдрою,
лежала мати. На подушці – сиве, мов
попіл, волосся, хоч вона ще зовсім молода. Їй було лише тридцять сім.
Ледь чутно її важке дихання. Ми
тихенько сиділи поруч, не розуміючи,
чому це вона сьогодні лежить, адже так
багато роботи. Вона щодня прокидалась із жайворонками, а лягала, коли
небо було всипане мільярдами яскравих зірочок, трудилася, мов бджілка.
Вона любила працю і навчила нас її любити. Сльози застилали очі, але ми не
плакали. Ми боялися зронити хоч одну
сльозинку, бо говорила мати...»
Його, восьмирічного хлопчика, мамина розповідь того жахливого квітневого ранку шокувала. З’ясувалося, що
у сім’ї було восьмеро дітей, але скрутне
становище та безвихідь підштовхнули
його матір та бабусю на жахливий, як
йому тоді здавалось, неймовірний вчинок. Після довгих поневірянь вони вирішили, хоч як це не було важко, п’ятьох
діток віддати, а трьох залишити. Адже
прогодувати вісьмох не могли.
– Зрозумійте, – стогнала мама, — я

мусила. Вони житимуть у чужих людей,
але не помруть від голодної смерті у
мене, рідної матері, на руках. Пробачте…Наймолодшому – півтора рочки,
найстаршій – десять. Коли вони йшли
вулицею, я ще не розуміла, що це наша
остання в житті зустріч. Я була сама не
своя. У розпачі ходила із кутка в куток,
не розуміючи до кінця, що зробила.
Мені здалось, що я збожеволіла.
Не пам’ятаю, що робила доти, доки
не поглянула на вас. Ви ще спали, а вони
десь ідуть, ідуть від мене назавжди, мої
малята. Я втратила своїх Миколку, Марію, Настусю, Михайла та Івана назавжди! Не можу собі цього простити».
Згадує, як одного разу бабуся повернулася із Києва із безмежною тугою
в очах, які аж набрякли від сліз. «Віддала
я їх гарним людям», – це все, що вона
сказала. «Якби ж ми знали, що сталось,
– сумно похитує головою незнайомець.
– Поховали ми і бабусю…»
«Тепер ви знаєте мій біль і смуток,
моє горе, таємницю. Тепер я зняла з
серця камінь і можу спокійно помирати.
Не плачте, любі, це життя. Часом воно
жорстоке. А ви, мої янголятка, тримайтесь один одного. Лише разом ви виживете. Запам’ятайте, лише разом! Нехай
Бог вам дарує щасливу долю, а Свята
Матір захищає протягом усього життя.
Люб...»
Не доказала. Востаннє зітхнула – і
заплющила очі назавжди. На хвилину в
хаті настала мертва тиша. За вікном вітер виводив жалісливу пісню…Залишились ми самі. Але все життя пам’ятали
материну останню настанову: «Лише
разом...».
Дідусь розсипав решту крихт голубам і, опираючись на ціпок, попрямував алеєю. Я немов заніміла, в голові
роїлись різні думки. Тишу перервало
лопотіння крил. Пернаті полинули поміж
гілля каштанів, забираючи із собою історію незнайомця.
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