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Відпочинок у «Козацькій Фортеці» > 11
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У нас – медалі світового рівня

Бєлгород – Вишгород:
угода про співпрацю
ФОТО надані Віктором ФЕДОСЕНКОМ

Побратимство

Вишите життя

Влас. інф.

а-Фішка

«Зіркове дитинство»
запрошує
29 травня об 11:00 у приміщенні Вишгородської районної ДЮСШ фестиваль мистецтв «Зіркове дитинство». Запрошуються усі охочі. Мегазаряд позитиву та чудовий настрій гарантуються!

Патріарх у Вишгороді
У неділю, 29 травня, о 9:00 у Соборі Вишгородської Богородиці (вул. Старосільська, 9, перед Співочим полем) — святкова літургія, освячення
води, о 12:00 — концерт і гаївки. Вишгородці і гості
міста мають чудову нагоду помолитися й отримати
благословення від патріарха УГКЦ Блаженнішого
Святослава Шевчука.

Спартакіада дитсадків

20 травня підписано протокол
про наміри ділового співробітництва
Минулого тижня у російському
місті Бєлгороді перебувала з офіційним візитом делегація нашого міста
на чолі з Вишгородським міським
головою Віктором Решетняком.
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Вишгородці зустрічалися з начальниками департаментів охорони здоров’я, соціального захисту і житлових відносин, освіти, культури, спорту і молодіжної політики,
будівництва і архітектури, заступниками
голови адміністрації Бєлгорода. Відвідали
історико-художній музей-діораму «Кур-

1 червня о 10:00 на стадіон «Енергетик» запрошуємо усіх на спартакіаду вихованців ДНЗ за сприяння Вишгородського міського голови Віктора Решетняка та спонсорської підтримки Асоціації роботодавців
Вишгородщини.

ська битва. Бєлгородський напрямок»,
Прохорівське поле, де поклали квіти до
пам’ятника воїнам, що загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Оглянули історичні
місця Бєлгорода та побували в гімназії № 3
і Бєлгородському державному технологічному університеті ім. В. Г. Шухова.

Голова адміністрації Бєлгорода
Сергій Боженов і Вишгородський міський голова Віктор Решетняк підписали
протокол про наміри ділового співробітництва Вишгорода (Україна) і Бєлгорода (Росія).
Далі на стор. 3

Від комп’ютера до природи
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Енергія без вихідних «Незлим тихим словом...»

Тема

Познайомилися ми із Семеном Поташником
третього листопада 1959 року
на Кременчуцькій ГЕС. Потім 43
роки працювали
на Каскаді Київських ГЕС і ГАЕС і
у ВАТ «УкрГідроЕнерго» (наш сумарний стаж у гідроенергетиці – 116
літ і зим, ще й сусіди по дачі). Посади
Семена Ізраїльовича — від чергового
інженера та начальника електроцеху
до голови правління ВАТ «УкрГідроЕнерго». Наші дружини працювали разом у Вишгородській середній школі
№ 1, тому я близько знаю особисто
Семена Поташника та його рідних.
Костянтин ВОЩИНСЬКИЙ,
від імені колег і друзів
Дехто може подумати: стільки років поряд, то й запанібрата… Та у роботі завжди була субординація – не за
страх, а за совість і за повагу.
До Семена Ізраїльовича можна звер-

Із днем народження!
нутися на будь-якому розі міста, в коридорі – і він завжди уважно вислухає, моментально виділить головне і допоможе.
Його стиль роботи – бути в курсі усіх
справ: своєї родини, свого підприємства, свого міста, своєї держави.
Часто запитують: «Звідки він все
знає?» А тому що свої доручення – здебільшого усні – не забуває перевірити
(ще й перепитає, чи його правильно
зрозуміли – а це дуже важливо) та прийняти відповідне рішення.
Вимагає докладного звітування з усіх
питань, але робить це тактовно, і людина
не ображається. Я жодного разу не чув
його підвищеного тону – завжди стримановимогливий і ніколи не забуває відзначити
досягнення інших, подякувати за роботу.
Семен Поташник – висококваліфікований фахівець. І лідер за характером.
Ми закінчили одну кафедру в Київському політехнічному, і, хоча не були тоді знайомі особисто, та я про нього знав і, де б не
бачив, Семен завжди був у центрі подій.
Кілька прикладів.

Далі на стор. 12

www.vyshgorod.osp-ua.info

Людина живе доти, доки про неї живе
пам’ять. 22 травня виповнилось 150 років,
як Великий Кобзар повернувся на Батьківщину. Тараса Шевченка, який помер у
Санкт-Петербурзі, друзі перепоховали за
його заповітом – у Каневі, над Дніпром.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Під виконання народних пісень андеграундового гурту «Гайдамаки» (керівник – почесний житель Вишгорода Анатолій Мисько)
збирались вишгородці вшанувати пам’ять
Тараса Шевченка і 150-річчя перепоховання
поета у рідній землі. Квіти до підніжжя мо-

нумента поклали представники райдержадміністрації, району та міста, громадськості.
Зокрема, слова шани Великому Кобзарю
висловили голова Вишгородської РДА Олександр Приходько, голова Вишгородської
районної ради Олександр Носаль, начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради Володимир Ткач, голова
Вишгородської організації «Просвіта» Олександр Дробаха, ветеран Збройних сил України Петро Головко, громадський діяч Микола
Юречко, депутати Вишгородської міської
ради кількох скликань Сергій Прокопенко та
Володимир Саюк, голова районної організації Конгресу українських націоналістів Валерій Сидорчук.
Поминальну службу біля пам’ятника Тарасу провів о. Богдан Николин (церква святого Володимира Київського патріархату).
На жаль, чи то у зв’язку з повсякденними
клопотами, чи просто через банальну байдужість «згадати незлим, тихим словом» Кобзаря зібралось небагато людей.
Щороку у травневі дні біля могили поета в Каневі проходять богослужіння, туди
звідусіль їдуть люди вклонитися Кобзареві.
І вишгородчани змогли побувати на Чернечій горі.
Далі на стор. 3

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Наше місто

Вчіться далі

Ваші знання потрібні

Дорогі школярі! Шановні вчителі!
Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника!
Для тих, хто переступив поріг школи тільки минулого року, цей дзвоник знаменує взяття
першої сходинки на довгому шляху до вершини знань.
Для тих, хто закінчує школу, він означає початок складного, проте надзвичайно цікавого
дорослого і самостійного життя.
Ви талановиті, повні завзяття і молодої енергії. Тож наполегливо працюйте, сміливо долайте труднощі, твердо йдіть до обраної мети. Не спокушайтесь на пусте і тимчасове. Пам’ятайте: щоб здобути
успіх, треба багато вчитися і багато працювати. Іншого шляху на вершину не існує. Пам’ятайте: ваше
істинне покликання – чесно і вірно служити рідному краю та своєму народу, множити добро на землі.
Разом із школярами я схиляю голову в пошані перед учителями. Силою розуму і теплом сердець
ви виховуєте майбутнє нашої країни. Зичу вам міцного здоров’я, миру і добробуту, вдячності і поваги поколінь.
Бажаю випускникам упевненості у своїх силах, удачі, щасливої і щедрої долі! А молодшим школярам –
гарного і здорового відпочинку! Повертайтеся до школи радісними, повними сил і бажання вчитися!
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
перший заступник голови Київської облдержадміністрації

Почесні відзнаки

Вишгород

Шановні вчителі! Шановні учні та вихованці дитсадків!
Шановні батьки!
Сьогодні пролунав останній у цьому навчальному році
дзвоник – і для всіх вас починається новий етап життя.
Після літнього відпочинку дошкільнята підуть до школи, а
школярі перейдуть до наступного класу: зустрінуться з друзями
і вчителями, разом наполегливо засвоюватимуть нові предмети.
До нових навчальних закладів вступлять нинішні дев’яти- і
одинадцятикласники. Хтось одразу почне свою трудову біографію. Та де б ви не були, вчитися, тобто підніматися професійними сходинками, доведеться все життя.
Ваші знання і вміння стануть у нагоді вам і вашим родинам.
Від того, наскільки вмілими й освіченими ви станете, залежить
майбутнє нашого міста і держави. Пам’ятайте про це! У добру
путь!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

За вшанування пам’яті

У Вишгороді з’явився іще один зелений куточок, який дуже прикрасив один
із в’їздів до нашого міста. І це не просто
сквер на перехресті вул. Н. Шолуденка з
вул. Набережною — а пам’ятник тим, хто
не дав чорнобильській атомній загрозі накрити півсвіту. Його урочисто відкрили до
25-річчя з дня аварії на Чорнобильській
АЕС – і тепер повз нього проходять і проїжджають тисячі вишгородців і гостей міста.
Влас. інф.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Всеукраїнська асоціація ветеранів війни
та МНС України (голова — генерал-майор
Віктор Доманський) завважила необхідним
відзначити людей, стараннями яких вшанували пам’ять живих героїв і тих, хто вже пішов з цього життя.
Щоб втілити ідею і творчий задум художника, необхідно було знайти місце, кошти, виконавців, організувати роботу — і
все практично на самому ентузіазмі. За цей
нелегкий труд орденами «Честь і слава» нагороджено найактивніших учасників спорудження пам’ятника чорнобильцям: голову

Вишгородської РДА Олександра Приходька,
Вишгородського міського голову Віктора
Решетняка, голову наглядової ради АТВТ
«Трест «ПівденАтомЕнергоБуд» Сергія Костирка та заступника голови ради ветеранів
ГУ МНС України у Київській області Петра
Шаврія.
Пам’ятні знаки «Чорнобиль. 25 років
пам’яті» (за підписом начальника ГУ МНС
України в Київській області Ореста Туркевича
та голови ради ветеранів цієї організації Ана-

Влада – бізнес

Говорили
про перспективу

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

20 травня за круглим сто-

толія Бондаренка) отримали автор і архітектор
пам’ятника чорнобильцям у Вишгороді Василь
Климик, радник голови ВРДА Віктор Куляєв,
ветерани-чорнобильці Леонід Ковпак, Григорій Ковровський, Микола Остапов та інші.

Керівники ТОВ НВП «Будтехносервіс»
Сергій Костирко та ТОВ «КаратЛіфтКомплект» Сергій Горішний нагороджені Грамотою Всеукраїнської асоціації ветеранів війни
та МНС України.

Із любов’ю
в серці
Акція «З любов’ю в серці»,
якою Благодійний фонд святої
Ольги розпочав місяць травень, триває. У рамках заходу працівники Фонду разом із
радником голови Вишгородської
райдержадміністрації
Марією Дем’янчук, членами
Громадської ради при голові
Вишгородської РДА напередодні Дня Перемоги відвідали
ветеранів удома, привітали
їх зі святом та вручили продуктові набори, придбані за
сприяння голови Громадської
ради Анатолія Гальчука (НА
ФОТО 1).

Благодійність

1

Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО автора

Роботодавці – за співпрацю
Влада міста та району
тісно співпрацюють із підприємцями, а якщо виникають певні розбіжності у
поглядах – вирішують все
мирним шляхом, шукаючи
консенсус. І це правильно,
адже вони пливуть в одному човні.

героїв-чорнобильців

лом у адмінбудинку зустрілись
для чергового діалогу представники Асоціації роботодавців Вишгородщини (голова
Юрій Колодзян) і голова Вишгородської
райдержадміністрації Олександр Приходько,
голова Вишгородської районної ради Олександр Носаль
і заступник Вишгородського
міського голови Олексій Данчин. Вони обговорювали перспективи співпраці на благо
Вишгородщини, зокрема на
теренах сплати податків.

А днями президент Благодійного фонду Володимир Малишев зустрівся з головами
первинних ветеранських осередків міста і передав їм набори
продукції ТОВ «СК Джонсон» (НА
ФОТО 2). Генеральний директор
цього ТОВ Юрій Донець щиро
відгукнувся на прохання Фонду
надати благодійну допомогу та
залучитися до проведення акції. Керівники осередків та голова міської ради ветеранів Петро
Жуланов щиро дякували фонду
та спонсорам – ТОВ «СК Джонсон» за увагу та турботу.
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Депутатська трибуна

«Незлим тихим словом...»

Толока –
з результатом
14 травня на округу, де я маю
честь бути депутатом, відбулася
толока (суботник), яка позначилася
не тільки чистотою.
Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
депутат міськради

Жителі будинку 7 на вул. Дніпровській гарно попрацювали у підвалі й
на горищі, почистили всі підсобні приміщення – і зібрали металобрухту на суму
понад тисячу гривень. Металевого непотребу зібралося стільки, що довелось організовувати вантажівку, щоб
усе вивезти. Правоохоронці – на сторожі і звернули увагу на таку кількість
металу (довелося мені втручатися й
пояснювати, що й до чого).
На отримані кошти жителі будинку
придбали фарби на ремонт під’їзду.
Гадаю, що вони підтримуватимуть чистоту і нікому не дозволять її псувати.

Вклонились Шевченку
Історичний екскурс: у день смерті
Тараса Шевченка його друзі – художник
Григорій Честахівський, брати-літератори Михайло та Олександр Лазаревські –
вирішили виконати волю поета і поховати
його в Україні, адже заповітом 47-річного
Шевченка було: «До Канева...».
Невдовзі українська громада міста
домоглася дозволу царської влади на
перепоховання поета.

Побратимство
Бєлгород — місто на півдні європейської частини Росії, адміністративний
центр Бєлгородської області, науковий,
культурний, економічний і духовний
центр Центрально-Чорноземного району, великий транспортний вузол (аеропорт, залізниця, автостанція, тролейбусний і автобусний парки).
Розташований на південній околиці
Середньоруської височини, переважно
на правому березі річки Північний Донець (права притока Дону), за 600 км
від Москви та за 40 км — від кордону з
Україною. На території сучасного Бєлгорода мешкає майже 100 національностей, найбільше – росіян і українців.
Місто воїнської слави і першого салюту (День міста відзначається 5 серпня — саме у цей день на честь визволення Бєлгорода й Орла від німецьких
військ у 1943 році був салют у столиці
СРСР Москві).
Перше городище на території сучасного Бєлгорода датують Х сторіччям.
Місто засноване за наказом царя Федора Іоанновича 11 вересня 1596 року як
прикордонна фортеця. Після укладення
Брестського миру Бєлгород увійшов до
складу Української держави гетьмана
Скоропадського, із 1918 року — РРФСР.
Низка теплових станцій, великих
торговельних комплексів, універмагів і
гіпермаркетів, готелів і парків, культурних і творчих центрів, пам’яток архітектури і пам’ятників, 18 храмів (зокрема
і костьол), понад два десятки друкова-

27 квітня 1861 р. вони прибули до Москви, де труну поета встановили в Тихонівській церкві. Прощатися з Кобзарем
прийшли не лише українці, а й росіяни.
В Україну труну везли кіньми і 18 травня
доправили до Києва.
На київському ланцюговому мосту
до церкви Різдва Христового на Подолі труну несли студенти Київського університету. Вона перебувала в церкві

У міськвиконкомі

За Генпланом

Бєлгород – Вишгород:
угода про співпрацю
(Початок на стор. 1)

них ЗМІ, два інформаційних агентства,
11 телеканалів і понад 20 радіостанцій,
кілька кабельних операторів. П’ять музеїв і музей-діорама «Курська битва.
Бєлгородський напрям», п’ять театрів і
філармонія, дев’ять кінотеатрів, 11 великих спортивних об’єктів. Три університети, академія і два інститути, п’ять
коледжів, три ПТУ і два технікуми, духовна семінарія, п’ять науково-дослідних
інститутів. Неодноразово — почесне

Таке життя
Кожен хоче мати затишне та комфортне житло,
власний куточок. І це цілком нормально і природно, та для мешканців провулку Прожекторного –
це мрія. Вони стали заручниками недобросовісних
будівельників, які мали зводити тут багатоповерхівку і надати всім житло. Але все це тільки проект.
А мешканці проживають у, м’яко кажучи, несприятливих умовах, та, що найгірше, – виходу немає.
У кожній хаті прописано по декілька родин,
які прагнуть нормального життя. Тож згадується хрестоматійне про відомого Омелька, тільки
мораль до болю інакша… Та все ж таки, тутешні
мешканці надіються на місцеву владу, яка, в свою
чергу, бореться за їхні права та обіцяє все владнати. Та поки йдуть суди, становище погіршується.
Вікторія ШМИГОРА

до 20 травня, а вранці на руках її понесли до пароплава «Кременчук», який
відплив на Канів.
До місця поховання – на Чернечу
гору – труну знову несли на руках. 22
травня після богослужіння прах Шевченка поховали, як заповідав поет.
Незабаром могила Великого Кобзаря
стала місцем паломництва українців, а
Чернечу гору назвали Тарасовою.

перше місце (серед російських міст з
населенням від 100 до 500 тис. осіб)
за чистоту і благоустрій. Обсяг товарів
власного виробництва, виконаних послуг з обробного виробництва за 2010
рік — 59, 1 млрд крб.
Міста-побратими: Харків, Євпаторія, Вишгород (Україна), Герне (Німеччина), Ополє (Польща), Ніш (Сербія),
Уейкфілд (Велика Британія), Елджин
(США), Чанчунь (Китай).

26 травня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Вишгородської міської ради (головував
заступник міського голови Олексій
Данчин).
Вікторія ШМИГОРА
Розглянули і ухвалили 30 питань,
зокрема звернення завідуючих дошкільними навчальними закладами
про роботу у літній період (час поточних ремонтів). Для подальшого розвитку та конкретизації розділів Генплану
міста розробляють детальний план
масиву «Дніпро»: інвентаризують раніше надані земельні ділянки, приведуть до ладу пляжі та інші рекреаційні
території, відремонтують дороги. Не
менш важливе – забезпечення виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» – тож виконком
ухвалив відповідне рішення. Затвердили умови конкурсу на право оренди
нерухомого майна у м. Вишгороді, вул.
Н. Шолуденка, 6-в, що перебуває у комунальній власності.
Особливу увагу приділили питанням
благоустрою, оскільки члени виконкому
пройнялися закликом міського голови
Віктора Решетняка навести у місті порядок. Йшлося про нехтування деякими
таксистами зауважень щодо недопалків і
іншого непотребу біля машин (вони просто ігнорують урни для сміття!). Про те,
що неприбраними залишаються і прилеглі території деяких будівель. Наприклад,
на просп. І. Мазепи (біля «Укргазбанку»)
треба негайно встановити сміттєвий бак,
бо там щоранку чимало сміття.

У нашого Омелька невелика сімейка
Мешканці Прожекторного звернулися до свого
депутата Віталія Кутаф’єва з проханням організувати
зустріч із представниками місцевої влади. До них разом із депутатом міськради прийшли заступник Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев,
провідний спеціаліст виконавчого комітету Тетяна Доброхотова та секретар адмінкомісії при виконавчому
комітеті Вишгородської міської ради Володимир Стефанівський. Йшлося про забудову території, де проживає чимало людей, заміну аварійних дерев’яних
стовпів електромереж. Треба засипати ями на проїжджій частині, бо під час дощу там ні пройти, ні проїхати.
Олександр Ростовцев запевнив, що все це передбачать у плані благоустрою міста. А стосовно приватизації землі зауважив, що поки що це неможливо. За
Генпланом, приватні будівлі провулка зноситимуть, а

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

на їхньому місці зводитимуть багатоповерхівки: «Діяти
треба згідно з чинним законодавством, а це довгий,
копіткий процес. Але ми, в свою чергу, робимо все від
нас залежне для розв’язання цієї проблеми».
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Вишгород

Доступ до публічної інформації

Офіційний сайт Президента

Набув чинності Закон «Про доступ до публічної інформації» – і на офіційному сайті Президента з’явився
новий розділ з такою ж назвою. Він має чотири підрозділи: «Доступ до публічної інформації», «Публічні

документи», «Звіти та поширені відповіді», «Порядок
оскарження» із зразками форм для подання інформаційного запиту письмово від фізичної, юридичної
особи й від об’єднань громадян та контактна інфор-

мація посадовців Адміністрації Президента, зокрема,
номери телефонів та адреси електронної пошти глави
АП, його заступників, керівників управлінь та радників
Президента.

Контактна інформація щодо посадових осіб Адміністрації Президента України: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11
Довідкова — (044) 255-73-33. Офіційне інтернет-представництво: http://www.presidentgov.ua
Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада

Службові
Адреси електронної
номери засобів
пошти
зв’язку

ЛЬОВОЧКІН
Сергій
Володимирович

глава Адміністрації Президента України

255-68-50

АКІМОВА
Ірина Михайлівна

перший заступник глави
Адміністрації Президента 255-72-96
України

pr_akimova@apu.gov.ua

СКУБАШЕВСЬКИЙ
Станіслав
Валеріанович

заступник глави Адміністрації Президента
України

pr_ssv@apu.gov.ua

РАФАЛЬСЬКИЙ
Олег Олексійович

заступник глави Адміністрації Президента
України

255-65-06

ЛУКАШ
Олена Леонідівна

радник Президента
України — представник
Президента України у
Конституційному Суді
України

255-66-28

255-65-19

o_rafalskyi@apu.gov.ua

ГОНЧАРУК
Андрій Іванович

радник Президента України — керівник Головного
255-60-34
управління з питань міжнародних відносин

pr_ag@apu.gov.ua

ЛАДНИЙ
Юрій Анатолійович

радник Президента України — керівник Головного
управління Державного
255-61-46
Протоколу та Церемоніалу

pr_ladnyi@apu.gov.ua

радник Президента України — керівник Головного управління з питань
255-61-60
конституційно-правової
модернізації

pr_stavniichuk@apu.
gov.ua

Ліс без пожеж
Олексій КРИЖАНІВСЬКИЙ,
інспектор ВДПН Вишгородського РУ ГУ
МНС України в Київській області, лейтенант служби цивільного захисту

Не залишайте вогнище без нагляду, а місце розпалювання вогню обкладіть камінцями чи обсипте землею
(піском).
Розпалюйте вогнище, по можливості, на місці попереднього, а
коли залишаєте місце відпочинку,
обов’язково заливайте його водою чи
засипте піском.
Якщо потрапили в осередок пожежі:
– не панікуйте та не тікайте від
полум’я, що швидко наближається, у
протилежний бік, а йдіть проти вітру, закривши голову і обличчя одягом;
– збивайте невелике полум’я гілками листяних порід дерев, заливаючи
водою, закидаючи вологим ґрунтом та
затоптуючи ногами;
– будьте обережні – високі дерева
можуть звалитися й травмувати вас;
– у місцях торф’яних пожеж горіння на поверхні не видно, там можуть
утворюватися глибокі вирви, тому перевіряйте палицею глибину шару, що
вигорів.
Пощастило вийти з пожежі? Повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про місце, розміри та
характер небезпеки.

ДОКТОРОВА
Жанна Павлівна

керівник Головного
державно-правового
управління

255-72-67

stefa@apu.gov.ua

ЖУКОВСЬКИЙ
Роман Сергійович

керівник Головного
управління соціальноекономічної політики

255-62-18

econ@apu.gov.ua

НЕФЬОДОВ
Олександр
Степанович

керівник Головного
контрольного управління

255-78-64

gku@apu.gov.ua

ІВАНЕСКО
Денис Сергійович

керівник Головного
управління забезпечення доступу до публічної
інформації

255-71-67

ivanesko@apu.gov.ua

ДАЦИШИН
Маркіян Богданович

керівник Управління
забезпечення зв’язків з
Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів
України

255-64-14

vrzv@apu.gov.ua

МИХЕЄНКО
Ростислав
Михайлович

керівник Управління
забезпечення зв’язків з
Конституційним Судом
України та представництва інтересів Президента України, створених
ним допоміжних органів і
служб у судах

255-63-42

соurts@арu. gov.ua

ХАНЮК
Володимир
Андрійович

керівник Управління з питань звернень громадян

255-71-24

mtm@apu.gov.ua

ОСІДАК
Андрій Віталійович

керівник Управління державних нагород

255-60-07

andrey@apu.gov.ua

КОЗЛОВ
Ігор Миколайович

керівник Управління з
питань помилування

255-72-37

pomilov@apu.gov.ua

ДЕМ’ЯНЕНКО
Олександр Іванович

керівник Управління з
питань громадянства

255-71-84

larysa_obikhod@apu.
gov.ua

o_kovalenko@apu.gov.ua

ПОРТНОВ Андрій
Володимирович

Сигнали служби 101

pr_herman@apu.gov.ua

lovochkin@apu.gov.ua

радник Президента України — керівник Головно255-60-09
го управління з питань
судоустрою

СТАВНІЙЧУК
Марина Іванівна

ГЕРМАН
Ганна Миколаївна

радник Президента України — керівник Головного
управління з гуманітар255-78-60
них і суспільно-політичних питань

pr_portnov@apu.gov.ua

Тетяна Лобашова: «АБ «Київська Русь» відзначає
своє 15-річчя зниженням ставок за кредитами
на купівлю авто та житла»

Сьогодні придбати омріяне авто чи навіть квартиру, не
кажучи про інші дрібні побутові
покупки, вже цілком можливо:
банки, незважаючи на все ще
високі ризики кредитування
фізосіб, один за одним повертають на ринок споживчі, автота іпотечні програми. Про те,
які умови кредитування очікують сьогодні позичальників і
які вимоги висувають банки до
клієнтів, приймаючи рішення
про видачу кредиту, ми спілкувалися із заступником Голови Правління банку «Київська
Русь» Тетяною Лобашовою.
Сергій КОВТУНЕНКО
— Почнемо з найбільш болючого для наших співгромадян питання – іпотечного кредитування. Його нині декларує

чимало банків, але реально
отримати іпотечний кредит
дуже важко.
– Так, банки найбільш прискіпливо ставляться до клієнтів,
що подають заявки на отримання
іпотечного кредиту. Серед фінустанов, які вже реально, а не
номінально відновили іпотечне
кредитування, достатньо високий рівень відмов. А клієнти, які
проходять кредитний скорінг,
мають відповідати чималому переліку обов’язкових параметрів:
мати офіційний (підтверджений,
а головне – прогнозований) дохід, кредитний платіж від якого
складав би не більше 40-50 %,
бажано бути власником іншого майна. Особлива увага зараз
приділяється
наявності
поручителів. Банкірів неважко
зрозуміти, адже велика кількість
неповернутих кредитів (у сегменті заставних, POS-кредити, видані у місцях продажу на побутову
техніку та подібні товари до уваги
не беруться – прим ред.) досі залишається саме в сегменті іпотеки. Тому клієнту для отримання
іпотечного кредиту нині бажано
мати позитивну кредитну історію
– це дуже важливий показник,
особливо після кризи. І, як я вже
казала, — досить високий підтверджений дохід, 30-40 % вартості житла на перший внесок
та, бажано, – іншу нерухомість,
яка могла б виступати заставою.
Хоча, слід відмітити, для банків
наразі застава куди менш важли-

ва, ніж реальна платоспроможність і надійність позичальника.
– Запити банків дуже високі… Так само, як і відсотки за
іпотечними кредитами.
– Думаю, вже влітку цього
року вони вам такими не здаватимуться, вже сьогодні в іпотечному кредитуванні явно видно
тенденцію до зниження ставок.
Ми завжди намагаємося пропонувати найвигідніші умови для
наших клієнтів, а отже, сьогодні
кредитуємо за однією з найнижчих на ринку ставкою: банк видає кредити на купівлю квартир
у житловому комплексі «Ольжин
Град» під 16 % річних. А до осені,
скоріш за все, ставка за іпотекою
знизиться ще на 0,5–1 %. Адже
зниження вартості ставок за кредитами відбувається за рахунок
здешевлення вартості депозитів,
що залучаються банком. У ході
поступової заміни дорогих ресурсів більш дешевими у банків
з’явиться потенціал для зниження відсоткових ставок за кредитами, а посилення конкуренції на
ринку кредитування підштовхне
банки до їх зниження.
— Не менш жадані, ніж
квартирні, для наших співгромадян також автокредити.

Ваш банк кредитує купівлю
авто?
– Кредитування на купівлю
авто АБ «Київська Русь» не припиняв навіть під час кризи, і зараз
ми розглядаємо автокредитування як пріоритетний напрямок.
Зокрема, сьогодні банк надає кредити на купівлю нових
автомобілів на термін до 5 років,
відсоткова ставка – від 15,5 %
річних, мінімальний аванс – 10%
від вартості автомобіля. Хочу зазначити, що, окрім цього, в банку
впроваджено програму кредитування населення на придбання мотоциклів, скутерів та інших
транспортних засобів.
— Ви прогнозуєте зниження кредитних ставок на
іпотеку. А чи варто очікувати
зниження кредитної ставки на
автокредити?
– Так, до кінця поточного року,
думаю, ставки за автокредитами
знизяться до 15 % річних. Що ж
до першого внеску, то він навряд
чи суттєво зменшиться. Справа
в тому, що встановлення першого внеску за автокредитами
пов’язане зі зниженням вартості
автомобіля в перший місяць користування, яке складає 10–15%
від вартості авто. Повірте нашому п’ятнадцятирічному досвіду
на ринку – такий розмір першого
внеску є об’єктивним для банку,
і зменшення внеску нижче цього
рівня вже буде потенційно ризикованим для фінансової установи.

Вишгород
Це можливо
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Стажування в Німеччині
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Молодіжний квартал

Найпопулярніший
музичний архів – YouTube
Мережа Інтернет – нині невід’ємна
частинка нашого життя. Тут є все. Якщо вам
потрібно завантажити чи проглянути будь-який
музичний кліп або відеоролик, – заходьте на
YouTube!
Як з’ясувалося, нам далеко не все відомо
про цей невичерпний архів…
Підготувала Олена ПЛОТНІКОВА

8 травня у рамках Програми перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва у
Вишгород прибула делегація із Німеччини для ознайомлення із роботою приватного акціонерного товариства «Харчопродторг».Приймали делегатів директор підприємства, член міськвиконкому Людмила
Черв’яківська, депутат міськради, заступник голови
Асоціації роботодавців Вишгородщини Валерій Виговський та головний редактор газети «Вишгород»
Марина Кочелісова.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Людмила Черв’яківська провела почесним гостям
короткий екскурс сторінками історії нашого міста та розповіла про діяльність і структуру власного підприємства.
Делегати відразу знайшли спільну мову та перейшли до
справи. Зустріч пройшла у теплій атмосфері.
Свого часу Людмила Федорівна теж навчалась у Дрездені, Берліні і Штуттгарті та стажувалась у м. Бругзаль.
Вона зазначила, що лекції читали найкращі викладачі німецьких університетів. Важливий і той факт, що на цьому
навчання не закінчується, адже подібні тренінги, семінари
та лекції для «випускників» програми проводяться потім і
в Україні. Тобто є можливість постійного вдосконалення
навиків, ознайомлення із найновішими розробками та
технологіями у підприємницькій діяльності.
«Українська ініціатива» – це один з найбільш значних проектів національного масштабу на теренах пе-

Цей день в історії
29 травня – Міжнародний день
миротворців ООН
1900 – компанія «Отіс» зареєструвала торгову марку «Ескалатор» (підйомник)
1928 – Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав межу швидкості – 200 км/год
1953 – людина вперше здолала найвищу точку планети: на вершину Джомолунгми піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і Шерп Норгей
Тенциг
1964 – у Києві відкрито найбільший у
СРСР ботанічний сад
Іменини: Георгій (Юрій), Єфрем,
Касян, Лаврентій, Олександр, Федір
30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми і алергії; День
жіночої емансипації

Конференції
26-27 травня Вишгородський
історико-культурний
заповідник
провів — уже всімнадцяте — науково-практичну конференцію «Старожитності Вишгородщини».
Влас. інф.

На конференції були присутні:
науковці — заступник голови Київської обласної організації Товариства

репідготовки управлінських кадрів, що підтримується
Президентом і урядом України. Всі учасники Програми
мають пройти відбір на безкоштовне стажування в Німеччині. І це, звісно, має дуже важливе значення для
економічного розвитку України, оскільки піднімає рівень професійної підготовки керівників підприємств та
ознайомлює їх із досвідом зарубіжних спеціалістів.
Співголови Німецько-української Управлінської
ради Програми – радник Міністерства економіки і технологій Німеччини Ганс-Йоахім Хенкель та заступник
начальника департаменту регіонального розвитку Міністерства економіки Валерій Бесараб – підкреслили
перспективність реалізації Програми для поглиблення співробітництва між двома країнами. У рамках цієї
Програми українські підприємці мають можливість
підвищити свою професіональну кваліфікацію шляхом
отримання другої вищої освіти в Україні за рахунок державного бюджету та пройти тримісячне стажування на
фірмах Німеччини.
Німецька частина програми фінансується Федеральним міністерством економіки і технологій Федерального уряду Німеччини. Планується, що у конкурсному відборі візьмуть участь як підприємці, що у рамках
Програми пройшли перепідготовку у вищих навчальних
закладах, так і підприємці, які мають вищу економічну
освіту, а також досвід роботи на управлінських посадах
(не менше року).
Із умовами та вимогами стажування можна ознайомитись на сайті: www.inwent.org.ua. До складу конкурсної комісії увійдуть німецькі експерти та представники Секретаріату МЦПК.

1876 – у німецькому містечку Емс російський цар Олександр ІІ підписав Емський указ, спрямований на придушення
української мови та культури
1884 – відкрито рух Катеринославською казенною залізницею, яка
з’єднала Донецький вугільний і Криворізький залізорудний басейни
1985 – у Франції на авіакосмічному
салоні уперше продемонстрували літак
Ан-124 «Руслан»
Іменини: Степан (Стефан)
31 травня – Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок
1859 – на башті Біґ-Бен у Лондоні запрацював відомий нині годинник
1870 – Едвард Десемдт отримав
патент на технологію виробництва асфальту
1879 – у Берліні відкрилася перша в
світі електрична залізниця і продемонстровано перший електропотяг

1. Домен YouTube зареєстрований на День св.
Валентина (14 лютого 2005 року).
2. 70% зареєстрованих користувачів YouTube із
США, 50% користувачів YouTube молодші 20 років.
3. Якби YouTube був голлівудською кінокомпанією, у нього було б достатньо матеріалу для випуску 60 000 нових фільмів щотижня.
4. Щоб виробити стільки відео, скільки було
завантажено на YouTube за останніх два місяці,
трьом телекомпаніям – NBC, ABC та CBS –
потрібно було б працювати цілодобово без
вихідних з 1948 року.
5. Загальний обсяг трафіку на YouTube приблизно стільки ж, скільки використовувалося усім
Інтернетом у 2000 році.
6. Треба більше 1000 років, щоб переглянути
всі відео на YouTube (але до того часу їх, звісно ж,
стане ще більше).
7. Найпопулярніша категорія для завантаження
відео – це “Музика”, у ній міститься близько 20%
всіх відео YouTube.
8. Перше в історії відео, розміщене на YouTube
під назвою “Я в зоопарку”, завантажене 23 квітня
2005 року одним із засновників YouTube, Джаведом Карімом.
9. Щоденна кількість переглядів відео на
YouTube — більше двох мільярдів.
10. Google купив YouTube у 2006 році за 1,65 мільярда доларів.
11. Чимало користувачів, чиє відео популярне
на YouTube, згодом стали зірками і поза
Інтернетом. Наприклад, хлопчик-суперзірка з
Канади Джастін Бібер отримав дорогий контракт
зі звукозаписуючим лейблом завдяки своїм
записам, які його мати викладала на YouTube.
12. За хвилину на YouTube завантажується 35
годин відео, а за добу – 50 400 годин.
13. У березні 2009 року уряд Китаю заблокував доступ до сайту YouTube після того, як на
ньому з’явився відеозапис побиття китайськими
солдатами тибетських ченців та інших мешканців
Тибету.

1894 – пустили львівський електричний трамвай
1946 – у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро О.К.Антонова
1989 – у Неаполі утворено Міжнародну асоціацію україністів
Іменини: Андрій, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен
1 червня – Міжнародний день захисту дітей
941 – руський великий князь Ігор
прибив щит на ворота Царгорода
1495 – у казначейських звітах Шотландії зафіксована перша письмова
згадка про шотландське віскі
1831 – англійський дослідник
Джеймс Кларк Росс виявив місце Північного магнітного полюса
Іменини: Дмитро, Іван, Корній, Сергій
2 червня – Вознесіння Господнє
1857 – Джеймс Гіббс запатентував

Календар
однониткову стібкову швейну машинку
1896 – італієць Гульєльмо Марконі в
США запатентував радіо
1910 – англійський льотчик Чарльз
Роллс став першим, хто перелетів через
Ла-Манш туди і назад
Іменини: Олександр, Олексій, Тимофій
3 червня
1785 – у Лондоні випробували перший парашут, винайдений Франсуа
Бланшаром. Першим парашутистом
став собака, якого скинули з повітряної
кулі на 300-метровій висоті
1869 – відкрито рух на Курсько-Харківсько-Азовській залізниці
1906 – у Петербурзі почав виходити
часопис «Український вісник» — орган
української громади
Іменини: Касіян, Костянтин, Михайло, Олена, Федір

Про ікону та монастирську бібліотеку
охорони пам’яток історії та культури
Наталія Булаєвська, заступник директора з наукової роботи Нікопольського
краєзнавчого музею Мирослав Жуковський, директор Бахчисарайського музею Сервер Ебубетіров;
представники держави — заступник начальника обласного управління
культури і туризму Київської обласної
державної адміністрації Ігор Золото-

верх (який вручив подяки і грамоти
співробітникам заповідника), заступник
голови Вишгородської РДА Валентина
Духота
та місцевого самоврядування —
начальник відділу з гуманітарних питань
Володимир Ткач, керуючий справами
Вишгородської райради Людмила Кашинська.
Із доповідями, зокрема, виступили

Людмила Щеннікова — кандидат мистецтвознавства Державного історикокультурного заповідника «Московський
Кремль» (Росія) та Олена Бреяк — заввідділом краєзнавства обласного центру з охорони та наукових досліджень
пам’яток («Міркування щодо питання
розташування жіночого монастиря у
древньому Вишгороді»).
Докладніше — у наступному номері.
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Вишгород

Від комп’ютера до природи

Позашкілля

Конвенція ООН про права дитини набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 року і відтоді є частиною національного законодавства.
Держава визнає, що кожна дитина
має право на здоровий розвиток

«Намета поставили!»
Фестиваль мрій дістався вишгородської районної гімназії «Інтелект». І одразу виявив іще
одну грань: якщо для сільських дітей, надто у глибинці Вишгородщини, участь у майстернях (ігровій, хореографічній, співочій, художній і спортивній) була нагодою розкрити свої таланти, то
у міських школярів з’явилася нагода відірватися
від комп’ютера.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

Як у селі, так і у місті надзвичайною популярністю користувалася ФОТОмайстерня (Олександр Слободяник і Юлія Ніколайчук). Це й не дивно, навкруги
стільки цікавого, що хочеться «спіймати» кожну неповторну мить. А ще — опинитися «під прицілом» фотоапарата, стати портретом чи центром фотокомпозиції.
Катерина Василевська та Марина Словенко виготовили ціле дерево з малюнків прихильників пензля і
фарб, а юним художникам усе було мало: вони прагнули освоїти всі техніки малювання одразу й були налаштовані всотувати нові знання і уміння.
Любов Коломієць і Лариса Скоренко навчили хористів (які зібралися за дві хвилини в одному із класів
гімназії) тримати дихання та чітко виводити нотки. Нагорода — оплески слухачів на презентації.
Леонід Шумейко та заслужений артист України Віктор Івану нагадали групі танцюристів, що «розтяжки»
ще нікому не завадили, а для того, щоб гарно виконати
танок, необхідно мати неабияку фізичну форму.
Поки середні класи разом із Вірою Петрохалко поринули у захоплюючі ігри на ігровій майстерні, Валерія Логинова та Наталія Боярська знайомили із світом
скаутингу старшокласників із задатками лідерів.
Підліткам, що вже зіпсували свою поставу сидінням перед телевізором і комп’ютером, як нікому знадобилися вправи на мотузках, робінзонада (Артур
Мусін), спортивна майстерня (Дмитро Суслін) і майстерня туризму (Максим Тюменцев і Єгор Танцюра).
А вчителям цікаво було послухати розповідь про історію і можливості скаутингу, яку Руслан Горчинський
супроводжував слайд-роликами на великому екрані.
Вишгороду пощастило із мером: лікар за фахом,
Віктор Решетняк підтримує все, що сприяє здоровому
способу життя. Державницький підхід до майбутнього

міста й району іще раз підтвердив і віце-губернатор, наш земляк Ярослав Москаленко – його майстер-клас на футбольному
майданчику супроводили оплесками. Віцегубернатор спілкувався із учителями чотиФутбольний майстер-клас від віце-губернатора
рьох вишгородських навчальних закладів. І
Ярослава Москаленка
це була справжня дискусія: викладачів цікавила постійна співпраця із скаутами, аби до
Організатор «Фестивалю мрій» – благодійний фонд «Джеревже існуючих гуртків додалося спілкування ло надії» за підтримки почесного президента Фонду Ярослава
з природою і набуття навичок виживання у Москаленка. Партнери: Київська обласна державна адміністрадовкіллі. Запитували: «Сьогодні — чудовий ція, Вишгородська РДА, районний відділ освіти, викладачі Нозахід. А що далі?»
вопетрівської школи мистецтв, інструктори Київського міського
Далі буде. На школярів Вишгородщини осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації
чекає одноденний табір з майстер-класа- «Національна організація скаутів України», ВРГ «Інтелект».
ми і туристичний похід визначними місцями нашої землі, під час якого вони орієнтуватимуться на місцевості, розпалюватимуть
Фестивалили успішно
вогнище та варитимуть найсмачнішу у світі кашу,
поставлять намети і пограють у розвідників.
14 травня відбулася грандіозна для нас поПропозиції. Директор ВЦХЕТУМ «Дивосдія – «Фестиваль мрій». Учні з усіх вишгородвіт» Олена Андріяш: «Аби наш центр мав власських шкіл зібралися у гімназії «Інтелект», щоб
знайти нових друзів, виявити таланти, залагоний автобус, ми могли би долучитися до майстердити рани у душі та просто відірватися!
класів: скажімо, раз на місяць — зустріч сільських
дітей із скаутами, другий раз — із гуртками «ДиВладислав ЛОЗА,
восвіту». Суттєва допомога вчителям, які на саучень 6-В кл. ВРГ «Інтелект»
мому ентузіазмі організовують цікаве позашкілля
у селах». Додам від себе: «Журналісти місцевих,
Учасників фестивалю вітали нарядні вчителі з плакатами.
а то й національних ЗМІ могли б навчити сільських
Учні у них отримували координати свого «аванпосту» (у класах
школярів, як робити власне інформаційне визбиралися учасники майстер-класів).
дання. До речі, наш верстальник Максим Буяло
Після цього мрійників зустріла лінійка на шкільному подвір’ї.
та фотокор Андрій Максімов уже мають подібний
Меценати організували флеш-моб — діти шукали людей з такидосвід – допомогли вихованцям «Любистку» ствоми ж іменами, як і в них.
Потім усі учасники зробили гігантський смайлик (Інтернетрити власний блог у мережі Інтернет».

Удар...

усмішку), який сфотографували з даху гімназії. Це дуже допомогло дітям зблизитися та здолати когнитивний дисонанс (сумнів
у власній значимості, який приводить до стресів — авт.) у душі.
І учні приступили до роботи. Художники відображали бачення світу на папері, спортсменів накрила хвиля позитиву під
час запальної гри у футбол, актори розробляли та відтворювали
різні міні-п’єси. Туристи пізнали секрети перетягування каната,
співаки продемонстували вокальні вміння, танцюристи полинули у глибину секретів естетичних рухів, скаути поставили свій
перший намет, а робінзони отримали нову інформацію з картографії та навіть спробували зробити власну мапу.
Завершив цю красу презентаційний захід у спортзалі, де всі
показували, що вони зробили та чого навчилися. Ніхто не залишився ображеним: усіх учасників нагородили грамотами. Так,
саме всіх, бо були й такі лінивці, що нічого не зробили та вирішили залишитися глядачами. Декому з них фестиваль ще й не
дуже сподобався, кажуть, що не знали, куди піти, й обрали групи
навмання. Не сумніваюся, що наступне свято для таких «мрійників» обов’язково залишить колоритний слід у їхньому житті.
Бо інакше несправедливо буде по відношенню до тих, хто
класно – й успішно – пофестивалив.

У Новопетрівській школі мистецтв відбувся заключний етап фестивалю дитячих талантів, у якому
взяли участь близько 60 школярів. Під час попередніх відбіркових турів у семи населених пунктах
Вишгородщини найактивнішими виявилися ясногородські школярі та гімназисти «Інтелекту». Фінал
відбудеться 4 червня у Вишгороді.

Найпопулярніша з майстерень – фотостудія. Серед фотокорів – зліва направо:
голова Вишгородської РДА Олександр Приходько, директор гімназії Інна Шубко,
у центрі – Ярослав Москаленко

Свої мрії юні художники зобразять на величезному
панно, а майбутні фотомайстри влаштують виставку
«ФОТОмить». Голосисті співаки виконають гімн фестивалю «Дитинства світ», танцюристи підготують цікаві номери, а прихильники театру – цілу виставу.
Завершенням фестивалю стане дводенний похід,
який підготують туристи та скаути. Переможців конкурсу чекають призи і подарунки + підтримка благодійного
фонду «Джерело надії».
Фестиваль дитячих талантів започаткували на Вишгородщині завдяки першому заступнику голови Київської обласної державної адміністрації Ярославу Москаленку. Приклад наших школярів 5–10 класів зацікавив
інші райони Київщини. Можливо, учні початкової школи
теж спробують свої сили.

Телепрограма

ВІВТОРОК 31 ТРАВНЯ 2011 РОКУ

ПОНЕДІЛОК 30 ТРАВНЯ 2011 РОКУ

Вишгород
09:00 Підсумки тижня
09:45 Друга смуга
09:50 «Легко бути жінкою»
11:00 Шефкухар країни
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:25, 18:45, 21:30
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Армія
12:55 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи»
14:50 Слово регіонам
15:15 Euronews
15:40 ШустерLіve
17:45 Вікно в Америку
18:15 Друга смуга
19:00 Д/ф «Титан. Елемент
ХХІ сторіччя»
19:25 Про головне
19:50 Слово регіонам
20:25 Сільрада
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено
23:00, 00:00 Підсумки

06:00 14:00
ПРОФІЛАКТИКА
14:00 «Шість кадрів»
14:10 «Розкішне життя»
15:05 Х/ф «Люди X»
17:00, 19:30, 00:10 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:35 «Сімейні драми»
18:30 «Суперняня»
20:10 «Велика різниця поукраїнськи»
21:25 Х/ф «Москва не
Москва»
3:20 «Tkachenko.ua»
00:25 Х/ф «Люди X2»
02:40 Х/ф «Гігант»

ПРОФІЛАКТИКА
14:00 Погляд у майбутнє
15:00 «24 години»
16:15 Жива енциклопедія
17:10 Садхус
18:30, 23:15 «24 години»
18:45 «Життя»
18:55 На перехрестях
планети Земля
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Генеза здоров’я
23:15 «24 години»
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі
02:25 Твій хіт
02:55 «24 години»
03:05 Диваки
03:35 Невідома окупація
05:10 Диваки

ПРОФІЛАКТИКА
14:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
16:15 «Чекай на мене»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка» (1)
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «А щастя десь
поруч»
21:30 Т/с «Об’єкт №11»
00:00 «2 кінські сили»
00:30 Д/ф «Вічний Шурик –
О. Дем’яненко»
01:25 Х/ф «Вбити Смучі» (2)
03:10 «Подробиці»
03:40 Т/с «В’язниця ОЗ»

28 травня

2011 року

Двоє рибалок розмовляють:
– Уяви собі, риба якась мутована.
– А що трапилось?
– Нещодавно їздив на риболовлю на
тиждень. Привіз риби. Посмажив. З’їв.
Роги виросли.

6.00, 7.00, 9.00 СТН.
Тижневик
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.30 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.40 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.05 Муз. програма
10.15 «Файна садиба»
11.05, 22.25 Дзеркало історії
11.40 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50 Міська варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 17.10, 20.00, 21.25 У
гостях у Д. Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою
19.20 Міська варта
23.25 Міська варта
1.30 Мультляндія
02.00 Муз. програма

ДО 14:00 – ПРОФІЛАКТИКА
14:00 «Битва
екстрасенсів»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00, 22:00 «ВікнаНовини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10, 22:40 «Танцюють
всі!»
23:05 «Очна ставка»
00:10 Т/с «Лікар Хаус»(1)
01:15 Т/с «Клініка»(2)
02:05 «ВікнаСпорт»
02:15 «Бізнес+»
02:20 Х/ф «По головній
вулиці з оркестром»(1)

Учора в сусідньому
селі свині викрали холодець і поховали його
з усіма почестями.

05:35–12:00
ПРОФІЛАКТИКА
12:00 Т/с «Зрадник»
13:10 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20:15 Т/с «Гра»
22:15 Х/ф «Форсаж»
00:20 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
02:15 Щиросердне
зізнання
02:40 Т/с «Безмовний
свідок»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
05:15 Т/с «Мамо, я кілера
люблю»

НТВ
03:55 «Ранок НТВ»
07:30 Слідство вели...
08:30 Огляд. Надзвичайна
подія
09:0015 Сьогодні
09:20 Надзвичайна подія
09:55, 01:45 «До суду»
11:00, 00:45 Суд
присяжних.
12:00 Сьогодні
12:25, 02:45
«Прокурорська перевірка»
13:40 «Давайте миритися!»
14:30, 17:30 Огляд.
15:00 Сьогодні
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:00 Сьогодні
18:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:15 Сьогодні
22:35 Чесний понеділок
23:25 «Школа лихослів’я»
00:10 Головна дорога
00:05 «Проти ночі»

09:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:00 Новини
12:15 «Модний вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:00 Новини
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Смак життя»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:00 Новини
18:15, 00:55 «Слід»
19:00 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Група щастя»
22:40 «План «Кавказ2»:
Метастази»
23:45 Нічні новини

06:00 ПРОФІЛАКТИКА
14:00 «Правда життя»
14:30 Т/с «Детективи»
15:05 Т/с «Кріт»
16:05 Х/ф «Гуга» (1)
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Кріт»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Т/с «Детективи»
00:30 «Свідок»
01:00 Х/ф «Комодо»
02:25 «Свідок»
02:50 «Речовий доказ»
03:50 «Правда життя»
04:15 «Свідок»
04:35 «Легенди
бандитської Одеси»

ПРОФІЛАКТИКА
ДО 14:00
14:00 Т/с «Інститут
шляхетних панянок» (1)
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»
20:30 Т/с «Універ»
21:30 Т/с «Реальні пацани»
22:00 Т/с «Школа»
23:00 Т/с «Реальні пацани»
23:30 «Дім-2»
00:30 «Дім-2»
01:00 «Зірки проти
караоке»
01:50 «До світанку»

08:00 Новини
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Оголошення завдань
ДПА (українська мова)
09:05 Підсумки дня
09:30 Д/ф
09:55 Друга смуга
10:00 «Легко бути жінкою»
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:30 Хай щастить
12:55 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи»
15:15 Euronews
15:35 Концер Я. Табачника
18:15 Друга смуга
19:00 Про головне
19:40 Чоловічий клуб
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:50 Концерт
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:20 Підсумки

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 ТСН
07:25 М/ф
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Особиста справа»
11:50 Х/ф «Москва не
Москва» 13:40 Т/с «Тисяча
і одна ніч»
15:05, 16:00 Т/с «Алібі на
двох»
17:00, 19:30 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
20:10 «Міняю жінку»
21:35, 22:15 Т/с «Інтерни»
22:40 «Ілюзія безпеки»
23:40 ТСН
00:00 Х/ф «Трава»
01:45 Т/с «Одружені. З
дітьми»
02:35 Т/с «Алібі на двох»

05:20 Факти
05:35 Світанок
06:25 Ділові факти
06:40 Світанок
07:25 Під прицілом
08:45 Факти
09:30 Надзвичайні
новини
10:30 Х/ф «Місце зустрічі
змінити не можна»
12:45 Факти
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05 Т/с «Російський
дубль»
16:30 Т/с «Убивча сила»
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Російський
дубль»
22:30 Факти
22:45 Т/с «Десант є
десант»
00:50 Факти
01:25 Покер після опівночі
02:10 Надзвичайні новини

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості життя
11.05, 22.25 Дзеркало історії
11.40 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50 Міська варта
15.00 ТСН
15.10 У гостях у Д. Гордона
17.00 ТСН
17.10 У гостях у Д. Гордона
18.00 Віра. Надія. Любов
19.00 ТСН
19.20 Міська варта
19.30, 0.30 Столиця.
Підсумки тижня
20.00 У гостях у Д. Гордона
21.00, 23.00 ТСН
21.25 У гостях у Д. Гордона
23.25 Міська варта
00.30 Легко бути жінкою
1.30, 5.00 Мультляндія

05:55 Т/с «Кулагін та
партнери»
06:20 «Бізнес+»
06:25 Т/с «Комісар Рекс»
07:20 Х/ф «Снігове кохання,
або Сон у зимову ніч»
09:45 Х/ф «Ніколи не забуду
тебе»
11:50 «Битва екстрасенсів.
Боротьба континентів»
13:55 «Очна ставка. Краса –
страшна сила»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «ВікнаНовини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
20:00 «Правила життя. Вся
правда про хліб»
22:00 «ВікнаНовини»
22:25 «Очна ставка.
Б’є – значить любить?»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:30 Т/с «Клініка»
01:35 «ВікнаСпорт»
01:45 «Бізнес+»

03:55 Руйнівники міфів
04:45 Т/с «Ранетки»
05:25, 06:40 Kіds» Tіme
05:30 М/с «Назад у
майбутнє»
06:45, 07:05, 07:40
«Підйом»
06:50 М/с
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «У шоу тільки
дівчата»
11:25 Т/с «Стройбатя»
13:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Іствик»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Знову разом
20:40 Т/с «Вороніни»
21:45 Хочеш? Співай!
22:45 Т/с «Щасливі разом»
23:40 Т/с «Іствик»
00:35 Репортер
01:05 Х/ф «Лімб»

06:20, 18:45 «Час спорту»
06:30 «Ранок на 5му»
09:10, 22:15, 23:30 «Бізнесчас»
09:20, 11:20, 12:20, 14:10,
16:10, 17:50, 22:45 «Погода
в Україні»
09:25 «Автопілотновини»
09:35, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому ефірі»
15:20 «МоторТБ»
16:15, 17:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45, 23:40 «Київський час»
19:25, 01:15 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Особливо
небезпечно»
22:30 «ЧасТайм»
23:15, 00:20 «Час спорту»

06:00 «Життя»
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:50 М/ф
08:00 Генеза здоров’я
09:00, 21:10 Хіт-парад
дикої природи
10:10, 15:45 Твій хіт
11:10, 18:55 На
перехрестях планети
Земля
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Х/ф «Чорний пірат»
18:30, 20:30 «24 години»
18:45 «Життя»
20:15 Сильні світу сього
20:50 Головне питання
22:10 Вода – лінія життя
22:50 Світські хроніки

04:45 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
06:30, 07:10, 08:10 «З новим
ранком»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Це було у
Гаврилівці»
12:15 «Знак якості»
12:55 «Здоровенькі були»
13:55 «Судові справи»
14:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
17:00 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярії»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «А щастя десь
поруч»
21:30 Т/с «Об’єкт №11»
23:45 «Моя країна»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20, 14:00 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросердне
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Маруся»
20:15 Т/с «Гра»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Травма»
00:45 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
02:20 Щиросердне
зізнання
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»

03:55 «Ранок НТВ»
07:30 Очна ставка.
08:30, 14:30, 17:30
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 Надзвичайна подія.
Розслідування
09:55, 02:20 «До суду»
11:00, 01:20 Суд присяжних
12:25 «Прокурорська
перевірка»
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:35 «Справа темна».
«ТУ-144: вісім секунд до
смерті...»
23:25 Кулінарний двобій
00:25 Т/с «Без сліду»
03:20 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Група
щастя»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:55 «Слід»
19:00 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Свідки»

05:00 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Кріт»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:30 Х/ф «На кого Бог
пошле»
16:50 Х/ф «Над Тисою»
18:30 «Речовий доказ»
19:00, 21:30, 00:30
«Свідок»
19:20 Т/с «Кріт»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Т/с «Детективи»
01:00 Т/с «Суто англійські
вбивства»

06:30 «Твою маму!»
07:00, 08:05 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Хто у домі
господар»
09:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:20 «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»
20:30 Т/с «Універ»
21:30 Т/с «Реальні пацани»
22:00 Т/с «Школа»
23:00 Т/с «Реальні
пацани»
23:30, 00:30 «Дім-2»

05:25 Служба розшуку дітей
05:35, 06:40 Світанок
06:25, 07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня
08:45, 12:45 Факти
09:30 Х/ф «Місце зустрічі
змінити не можна»
13:00 Х/ф «Місце зустрічі
змінити не можна»
18:45, 22:35, 01:00 Факти
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Російський
дубль»
22:50 Свобода слова
01:30 Покер після опівночі
02:15 Надзвичайні новини

Винна риба

Вічная пам’ять

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

ПРОФІЛАКТИКА ДО 14:00
14:00 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Іствик»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Батьки і діти
20:35 Т/с «Вороніни»
22:40 Новий погляд
23:40 Т/с «Іствик»
00:40 Репортер
01:10 Служба розшуку
дітей
01:15 Новий погляд
02:00 Х/ф «Руді»
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14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
14:20 «5 елемент»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00 «Час новин»
15:20, 16:20 «Час інтерв’ю»
17:15, 18:55, 23:50 «Погода
на курортах»
17:25 «Територія закону»
18:30, 23:40 «Київський час»
18:45, 23:15, 00:20 «Час
спорту»
19:25 «Час: важливо»
21:00, 02:00 «Час»
21:50 «Особливо
небезпечно»
22:15, 23:30 «Бізнесчас»
22:30 «ЧасТайм»
00:30 «Автопілотновини»

Взаємоповага
Товариші! Поважайте свого начальника!
Адже ви бачите перед собою тільки одного
ледаря, а він – цілу групу!

Радість вичахає
– Надпис «виконано 99%» тішить тільки
перші три години…

ЧЕТВЕР 2 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ

СЕРЕДА 1 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ
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28 травня

Телепрограма

2011 року

Вишгород

– Ви маєте дома
комп’ютер?
– Комп’ютер маю,
дому – не маю.

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості життя
11.05, 22.25 Дзеркало історії
11.40 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50 Міська варта
15.00 ТСН
15.10 У гостях у Д. Гордона
17.00 ТСН
17.10 У гостях у Д. Гордона
18.00 Легко бути жінкою
17.00 ТСН
19.00 ТСН
19.20 Міська варта
20.00 У гостях у Д. Гордона
21.00 ТСН
21.25 У гостях у Д. Гордона
23.00 ТСН
23.25 Міська варта

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Комісар Рекс»
08:55 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»
11:55 «Правила життя»
13:55 «Очна ставка»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «ВікнаНовини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя»
20:10, 21:05 «Російські
сенсації»
22:00 «ВікнаНовини»
22:25 «Очна ставка»
23:20 Т/с «Лікар Хаус»
00:20 Т/с «Клініка»
01:25 «ВікнаСпорт»
01:35 «Бізнес+»
01:40 Х/ф «Той самий
Мюнхгаузен»

05:30 М/с
06:45 «Підйом»
07:05 «Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
07:40 «Підйом»
09:10 Х/ф «Джинситалісман»
11:55 Т/с «Стройбатя»
14:00 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Іствик»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:20 Репортер
19:35 Здрастуйте, я – ваша
мама!
20:30 Т/с «Вороніни»
21:35 Зроби мені смішно
22:30 Т/с «Щасливі разом»
23:15 Т/с «Іствик»
00:50 Служба розшуку
дітей
00:55 Х/ф «Якщо Люсі
впаде»

06:01 «ЧасТайм»
06:20, 18:45, 23:15 «Час
спорту»
06:30 «Ранок на 5му»
09:10, 22:15, 23:30 «Бізнесчас»
09:20, 11:20, 12:20, 14:10,
16:10, 17:50, 22:45 «Погода
в Україні»
09:25 «Автопілотновини»
09:35, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:45, 23:40 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Акцент»
22:30 «ЧасТайм»

06:30, 07:10, 08:10 «З новим
ранком»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара» (1)
10:10 Т/с «Це було у
Гаврилівці» (1)
12:15 «Знак якості»
12:55 «Здоровенькі були»
13:55 «Судові справи»
14:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
17:00 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярії»
18:00 Новини
18:10 «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка» (1)
20:00, 01:35 Подробиці
20:45 Футбол. Збірна
України – Збірна
Узбекистану
23:00 Д/ф «Кращий
футболіст Європи»
00:05 Х/ф «Лава запасних»

06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять.
Мати мимоволі»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Маруся»
20:15 Т/с «Гра»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Милосердя»
00:45 Т/с «Ви замовляли
вбивство»

03:55 «Ранок НТВ»
07:30 І знову здрастуйте!
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «Живуть же люди!»
09:55, 02:25 «До суду»
11:00, 01:20 Суд
присяжних
12:25 «Прокурорська
перевірка»
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:35 Д/ф «Справжній
італієць»
23:25 Квартирне питання
00:30 Т/с «Без сліду»
03:20 Особливо
небезпечний!

09:00, 12:00, 15:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Група
щастя»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:00 Новини
18:15, 00:55 «Слід»
19:00 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання
23:45 Нічні новини

05:30 Х/ф «Над Тисою»
06:55 Х/ф «На кого Бог
пошле» 08:30 «Легальний
дохід»
08:40, 19:00, 21:30, 01:25
«Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Кріт»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:35 Х/ф «Школа
мужності»
17:25 Х/ф «Нічний
пасажир»
18:30 «Правда життя»
19:20 Т/с «Кріт»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Т/с «Детективи»
00:30 «Покер Дуель»
01:45 Т/с «Суто англійські
вбивства»

07:00, 08:05 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Хто у домі
господар»
09:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:20 «Домашній
ресторан»
12:05 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
13:55 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Твою маму!»
16:15, 23:30, 00:30 «Дім-2»
17:10 Т/с «Універ»
18:05 Т/с «Хто у домі
господар»
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:30 Т/с «Універ»
22:00 Т/с «Школа»
23:00 Т/с «Універ»
01:00 «Зірки проти
караоке»

08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Книга.ua
09:45 Друга смуга
09:50 «Легко бути жінкою»
11:00 Здоров’я
12:10, 15:25 Діловий світ
12:25 Країни від А до Я
13:00 Слово регіонам
13:20 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи»
15:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:35 Чоловічий клуб
16:30 Ялта-ралі
18:45, 21:30 Діловий світ
19:00 Без кордонів
19:40 На добраніч, діти
20:00 Ялта-ралі
21:00 Підсумки дня
21:45 After Lіve
22:05 Глибинне буріння
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Підсумки
23:10 Ера пам’яті

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 ТСН
07:25 М/ф
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50, 12:50 «Ілюзія
безпеки»
13:40 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:05, 16:00 Т/с «Алібі на
двох»
17:00, 19:30, 23:20 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
20:10 Х/ф «Кохання.ru»
22:00 Т/с «Інтерни»
22:25 «Ілюзія безпеки»
23:45 Х/ф «Злі прибульці»
01:25 Т/с «Одружені. З
дітьми»
02:15 Т/с «Алібі на двох»

06:25 Ділові факти
07:25 Максимум в Україні
08:45 Факти
09:30 Надзвичайні новини
10:05 Т/с «Убивча сила»
12:45 Факти
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05 Т/с «Російський
дубль»
16:25 Т/с «Убивча сила»
18:45 Факти
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Російський
дубль»
22:350 Факти
22:50 Т/с «Кодекс честі»
23:50 Т/с «Десант є
десант»
00:50 Факти
01:20 Покер після опівночі
02:05 Надзвичайні новини

05:10 Служба розшуку
дітей

00.30 Легко бути жінкою
1.30, 5.00 Мультляндія
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості життя
11.05, 22.25 Дзеркало історії
11.40 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50 Міська варта
15.00 ТСН
15.10 У гостях у Д. Гордона
17.00 ТСН
17.10 У гостях у Д. Гордона
18.00 Легко бути жінкою
17.00 ТСН
19.00 ТСН
19.20 Міська варта
20.00 У гостях у Д. Гордона
21.00 ТСН
21.25 У гостях у Д. Гордона
23.00 ТСН
23.25 Міська варта

06:05 «Бізнес+»
06:10 «Документальний
детектив»
06:35 Т/с «Кулагін та
Партнери»(1)
07:05 Т/с «Комісар Рекс»(1)
10:05 Х/ф «Аеліто, не
приставай до чоловіків!»(1)
12:00 «Нез’ясовно, але
факт»
13:00 «Битва екстрасенсів»
14:05 «Очна ставка. Кровна
помста»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «ВікнаНовини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. Надія
Бабкіна. Приборкання
норовливої»
20:10 «Холостяк»
22:00 «ВікнаНовини»
22:35 «Холостяк»
23:35 «Холостяк. Як вийти
заміж»
00:20 Т/с «Лікар Хаус»
01:25 Т/с «Клініка»

03:55 Руйнівники міфів
04:45 Т/с «Ранетки»
05:25, 06:40 Kіds» Tіme
05:30 М/с
06:45, 07:05, 07:40 «Підйом»
06:50 М/с
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Бумеранг»
11:55 Т/с «Стройбатя»
14:05 Т/с «Татусеві дочки»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Іствик»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00. 00:25 Репортер
19:35 Смішно, до болю
20:35 Т/с «Вороніни»
21:40 Мрії збуваються
22:35 Т/с «Щасливі разом»
23:30 Т/с «Іствик»
00:55 Служба розшуку
дітей
01:00 Х/ф «Занадто багато
сонця»

06:20, 18:45, 23:15, 00:20
«Час спорту»
06:30 «Ранок на 5му»
09:10, 22:15, 23:30 «Бізнесчас»
09:20, 11:20, 12:20, 14:10,
16:10, 17:50, 22:45 «Погода
в Україні»
09:25 «Автопілотновини»
09:35, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15:20 «Життя в задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
18:30, 23:40 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00, 02:00 «Час»
21:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
22:30 «ЧасТайм»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:50 М/ф
08:00 Генеза здоров›я
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10, 18:55 На
перехрестях планети
Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:45 Вода – лінія життя
17:25 Природні дива
Європи
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 23:30 «Життя»
20:15 Сильні світу сього
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Генеза здоров’я
00:00 Таємниці долі

06:30, 07:10, 08:10 «З новим
ранком»
07:00, 08:00, 09:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Кобра.
Антитерор»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 «Здоровенькі були»
13:55 «Судові справи»
14:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
17:00 Т/с «Нотатки
експедитора таємної
канцелярії»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «А щастя десь
поряд»
21:30 Т/с «Об’єкт №11»
00:40 Х/ф «Ідентифікація»
04:50 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20, 14:00 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
11:00 Т/с «Маруся»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросердне
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся»
20:15 Т/с «Гра»
22:15 Т/с «Слід» (1)
23:50 Т/с «Милосердя»
00:45 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
02:20 Щиросердне зізнання
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»

03:55 «Ранок НТВ»
07:30 «Розлучення поросійськи»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00 Сьогодні
09:20 «Увага: розшук!»
09:55, 02:20 «До суду»
11:00, 01:15 Суд
присяжних
12:00 Сьогодні
12:25 «Прокурорська
перевірка»
13:40 «Давайте миритися!»
15:00, 18:00, 22:15
Сьогодні
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:35 «Жіночий погляд».
Олег Чернов
23:20 Дачна відповідь.
00:25 Т/с «Без сліду»
03:20 Особливо
небезпечний!

05:05 «Добрий ранок»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Група
щастя»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:55 «Слід»
19:00, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Нічні новини

06:00 Х/ф «Нічний
пасажир»
06:40 Х/ф «Школа
мужності»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: ЛасВегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Кріт»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:35 Х/ф «Процес»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Т/с «Кріт»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Т/с «Детективи»
00:30 «Покер Дуель»
01:20 «Свідок»
01:40 Т/с «Суто англійські
вбивства»

01:50 «До світанку»
06:30 «Твою маму!»
07:00, 08:05 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Хто у домі
господар»
09:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:20 «Домашній
ресторан»
12:05 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
13:55 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Твою маму!»
16:15, 23:30, 00:30 «Дім-2»
17:10 Т/с «Універ»
18:05 Т/с «Хто у домі
господар» 19:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
20:30, 23:00 Т/с «Універ»
22:00 «Школа»
01:00 «Зірки проти
караоке»

08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 На зв’язку з урядом
09:45 Друга смуга
10:00 «Легко бути жінкою»
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:10, 15:25 Діловий світ
12:20 Темний силует
12:30 Крок до зірок
13:20 Х/с «Слідство ведуть
ЗнаТоКи»
15:15 Euronews
15:35 Наша пісня
16:10 До Дня захисту дітей
18:15 Друга смуга
18:45, 21:30 Діловий світ
19:15 Золоте перо
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00, 00:00 Підсумки
23:10 Ера пам’яті
23:15 Від першої особи

06:55, 07:10, 07:40, 08:00,
08:05, 09:10 «Сніданок з
1+1»
07:00, 09:00 ТСН
07:25 М/ф
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50, 12:50 «Ілюзія
безпеки»
13:40 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:05 Т/с «Алібі на двох»
16:00 Т/с «Алібі на двох»
17:00 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
19:30 ТСН
20:00 «Пекельна кухня»
21:15, 21:55, 22:20 Т/с
«Інтерни» (2)
22:45 «Ілюзія безпеки»
23:40 ТСН
00:00 Х/ф «Мавпячий
король»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:50 Практичний
порадник екстремального
туриста
08:35 Скромна чарівність
сучасних технологій
09:00 , 21:10 Хіт-парад
дикої природи
10:10, 15:50 Твій хіт
11:10, 18:55 На
перехрестях планети
Земля
12:15 Погляд у майбутнє
16:45 Вода – лінія життя
17:25 Природні дива
Європи
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45, 20:50 «Життя»
20:15 Сильні світу сього
22:15 Генеза здоров’я
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі

05:10 Служба розшуку дітей
05:20 Факти
05:35, 06:40 Світанок
06:25 Ділові факти
07:25 Провокатор
08:45 Факти
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Убивча сила»
12:45 Факти
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:10 Т/с «Російський
дубль»
16:30 Т/с «Убивча сила»
18:45, 22:35, 00:50 Факти
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Російський дубль»
22:50 Т/с «Десант є десант»
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Вишгород
07:55 Ера пам’яті
08:00, 12:00, 15:00, 18:20
Новини
08:20 Король професії
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Х/ф «Петля
Нестерова»
11:05 «Віра. Надія. Любов»
12:10, 15:25 Діловий світ
12:25 «Надвечір’я»
13:00 Околиця
13:30 Х/ф «Міський пейзаж»
15:15 Euronews
15:40 Х/ф «Ігри дорослих
дівчаток» (1)
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки
00:10 Ера пам’яті
00:20, 00:40 Вертикаль
влади
00:35 Підсумки дайджест
00:50 Нічний канал

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 ТСН
07:25 М/ф
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:55, 12:50 «Ілюзія
безпеки»
13:45 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15:05, 16:00 Т/с «Алібі на
двох»
17:15 «Шість кадрів»
17:45 Х/ф «Кохання.ru» (1)
20:15 Х/ф»Люди X:
останній контакт» (1)
22:15 Х/ф «Болотна акула»
00:00 «Пекельна кухня»
01:20 Х/ф «Злі прибульці»
02:50, 03:40 Т/с «Алібі на
двох»
04:30 Т/с «Тисяча і одна
ніч»

05:20, 08:45, 12:45 Факти
05:35, 06:40 Світанок
06:25 Ділові факти
07:25 Стоп-10
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Убивча сила»
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05 Т/с «Російський
дубль»
16:25 Т/с «Убивча сила»
18:45, 22:30, 00:45 Факти
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Російський
дубль»
22:45 Т/с «Кодекс честі»
01:20 Т/с «Рюрики»
02:00 Покер після опівночі
02:45 Надзвичайні новини
03:30 Факти
04:05 Т/с «Кодекс честі»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:50 М/ф
08:00 Генеза здоров’я
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10, 18:55 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
15:55 Твій хіт
16:45 Вода – лінія життя
17:25 Природні дива
Європи
18:30, 20:30, 02:55 «24
години»
18:45, 20:50 «Життя»
20:15 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Генеза здоров’я
23:05 Полігон
00:00 Таємниці долі

06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20, 14:00 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Ви замовляли
вбивство»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Маруся.
Повернення»
20:15 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
00:00 Т/с «Гра»
02:45 Ласкаво просимо
Достатньо
Ми вчора на шашли- 03:30 Події
ки їздили. Але грошей 03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
на м’ясо не було. Тому 05:15 Т/с «Мамо, я кілера
взяли лише горілку.
люблю»

06:00 Ранкова молитва
06:20 Світ православ’я
06:55 Ера здоров’я
07:25 На олімпійський
Лондон
07:45 Корисні поради
08:00 Шустер-Lіve
12:30 After Lіve
12:55 Глибинне буріння
13:30 Наша пісня
14:15 Феєрія мандрів
14:40 Зелений коридор
15:00 В гостях у Д. Гордона
15:50 Х/ф «Жіноча робота з
ризиком для життя»
18:05 Майстер-клас
18:30 Золотий гусак
19:000, 21:45 Ялта-ралі
21:00 Підсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Ультра. Тема
23:20 Ера здоров’я
23:50 Мамо, вічна і кохана
00:50 Корисні поради
01:20 Нічний канал

06:30 М/ф
07:15 «Справжні лікарі»
08:10 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00 «Велике
перевтілення»
10:45 «Анатомія слави»
11:35 «Голос країни»
14:00, 15:45, 17:35 Х/ф
«Кохати по-російськи»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Голубка»
23:45 Х/ф «Сексдрайв»
01:40 Х/ф «Болотна акула»

07:00 Полігон
07:50 Зелена варта
08:25 М/ф
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05, 20:00 24 години
10:15 За сім морів
10:40 Японія очима
гурмана
11:15 Телеенциклопедія
11:40, 19:40 Світ тварин
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 М/ф
15:10 Твій хіт
16:20 Королі професії
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
20:50 Няньки дикої
природи
21:20 Х/ф «Відьмак»
00:00 Таємниці долі

05:00 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07:00 «Найрозумніший»
08:45 М/с «Маша та
Ведмідь»
09:00 «Городок»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Жити – це модно»
11:15 «Вирваний з натовпу»
11:55 «Позаочі»
12:40 Т/с «Сашко, любов
моя»
16:25 «Юрмала 2009»
18:10 «Вечірній квартал»
19:10 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Золотий грамофон»
23:50 «Розбір польотів»
00:50 Х/ф «Хто ви, містере
Брукс?»
02:40 «Подробиці»
03:10 Х/ф «Біг з ножицями»
05:05 Д/ф «Найрозумніший»
06:30 «Битва динозаврів»

05:35 Факти
06:05 М/ф

06:30, 07:10, 08:10 «З новим
ранком»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:05 Т/с «Акула»
12:15 Т/с «Акула»
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «А щастя десь
поряд»
21:30 Т/с «Об’єкт №11»
22:30 «Велика політика»
01:05 Х/ф «Анатомія вади»
02:45 Подробиці
03:15 Х/ф «Рятуючи
обличчя»

07:05 Х/ф «Апокаліпсис:
10,5 балів»
10:35 Велика різниця
11:35 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
12:00 Квартирне питання
13:05 Х/ф «За 80 днів
навколо світу»
15:40 Під прицілом
16:45 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
19:00 Наша Russіa
20:20 Х/ф «Тринадцятий
район»
22:10 Т/с «Рюрики»

Мозок оцифровано
Син – батькові:
– Ти у що грав у дитинстві?
– У «Козаки-розбійники».
– А де витягнути можна? Хоча не треба –
там, мабуть, графіка паскудна.

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Моє велике
грецьке літо»
09:00 «Життя на смак»
10:00 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
12:00 Оголена красуня
13:00 Т/с «Сонька:
Продовження легенди»
16:50 Х/ф «Якби я тебе
любив»
19:00 Події
19:20 Т/с «Ментовські
війни»
23:20 Т/с «Гра»
03:00 Щиросерде
зізнання
03:30 Події
03:50 Х/ф «Моє велике
грецьке літо»
05:15 Срібний апельсин

6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ТСН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості життя
11.05, 22.25 Дзеркало історії
11.40 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50 Міська варта
15.00 ТСН
15.10 У гостях у Д. Гордона
17.00 ТСН
17.10 У гостях у Д. Гордона
18.00 Віра. Надія. Любов
19.00 ТСН
19.20 Міська варта
19.30, 0.30 Столиця.
Підсумки тижня
20.00 У гостях у Д. Гордона
21.00 ТСН
21.25 У гостях у Д. Гордона
23.00 ТСН
23.25 Міська варта
00.30 Підсумки тижня

28 травня
06:20 «Бізнес+»
06:25 Т/с «Кулагін та
Партнери»(1)
06:50 Т/с «Комісар Рекс»(1)
08:50 Х/ф «Галина»
18:05 «Вікна-Новини»
18:15 Х/ф «»Вій»(1)
20:00 «Україна має талант!»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «ВусоЛапоХвіст»
00:00 Х/ф «Ти - мені, я тобі»(1)
01:40 «Вікна-Спорт»
01:50 «Бізнес+»
01:55 Х/ф «На підмостках
сцени»(1)
03:20 Нічний ефір
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Ворожка – програмісту:
– Не можу зрозуміти, що у вас
на роду написане.
– А ви кодування на кирилицю змініть…

03:50 Руйнівники міфів
04:40 Т/с «Ранетки»
05:25 Служба розшуку
дітей
05:30 Kіds» Tіme
05:35 М/с
06:40 Kіds» Tіme
06:45, 07:05, 07:40
«Підйом»
06:50 М/с
07:30, 09:00, 19:00, 00:50
Репортер
09:10 Х/ф «Майже герої»
11:15 Т/с «Стройбатя»
13:25 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Іствик»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:35 Здрастуйте, я – ваша
мама!
21:35 Інтуїція
23:55 Зроби мені смішно
01:15 Х/ф «Ледарі» (3)
02:40 Зона ночі

06:20, 18:45, 23:15, 00:20
«Час спорту»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:30 «Бізнесчас»
09:20, 11:20, 12:20, 14:10,
16:10, 17:50, 22:45 «Погода
в Україні»
09:25 «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, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:45, 23:40 «Київський час»
19:25, 01:15 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Вільна гавань»
22:30 «Час-Тайм»
00:30 «Автопілот-новини»

03:55 «Ранок НТВ»
07:30 «Історія
всеросійського обману»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 «До суду»
11:00, 03:05 Суд
присяжних
12:30 «Суд присяжних:
головна справа»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Слідство вели...
19:30 Надзвичайна подія.
Розслідування
19:55 «Друге пришестя
Ванги»
21:50 «Пісня для вашого
столика»
23:00 Х/ф «За межами
закону»
01:00 Х/ф «Це старе
почуття»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
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 «Група щастя»
16:55 «Чекай на мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «ВІА Гра»
22:50 Х/ф «Дівчина з
татуюванням дракона»
01:30 Х/ф «Незримий
мандрівник»

05:50 Х/ф «Процес»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Кріт - 2»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства» (1)
15:25 Х/ф «Дикий мед»
17:10 Х/ф «Під маскою
беркута»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Кріт»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 Т/с «Детективи»
00:30 «Свідок»
01:00 Х/ф «Блуберрі»
03:00 «Свідок»
03:20 «Правда життя»
04:50 «Агенти впливу»
05:15 «Свідок»

01:50 «До світанку»
06:30 «Твою маму!»
07:00, 08:05 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Хто у домі
господар» (1)
09:55 Т/с «Моя прекрасна
няня» (1)
11:20 «Домашній
ресторан»
12:05 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
13:55 Т/с «Інститут
шляхетних панянок» (1)
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Гола правда»
16:15, 23:30, 00:30 «Дім-2»
17:10 Т/с «Універ»
18:05 Т/с «Хто у домі
господар» (1)
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:30 Т/с «Універ»
22:00 «Теорія зради»
23:00 Т/с «Універ»

6.00, 7.00 СТН
6.30 У центрі уваги
7.25, 17.45 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.45, 23.20 Столиця.
Підсумки тижня
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 14.30, 0.30, 4.30
Мультляндія
12.10, 2.30 Муз. програма
12.55, 2.00 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
16.10 Х/ф «Анна Кареніна»
20.30 Контрольна робота
21.00, 1.00 СТН.Тижневик
21.30 Х/ф «Сміливі люди»

06:25 Х/ф «Казка про царя
Салтана»
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
10:50 М/ф
11:50 «Україна має талант!»
13:40 «Неймовірна правда
про зірок»
17:15 Х/ф «Вій»
19:00 «Танці з зірками»
21:00 Х/ф «Моя мама –
Снігуронька!»
22:55 Х/ф «Тобі,
справжньому»
02:05 Х/ф «Царевбивця»
03:50 «Мобільна скринька»
04:05 Нічний ефір

05:55 Х/ф «Аероплан»
07:15 Х/ф «Майже герої»
09:00, 09:40 М/с
10:05 Інтуїція
11:15 Мрії збуваються
12:20 Співай, якщо можеш
13:35 Файна Юкрайна
14:20 Даєш молодь
15:00 «Красуні»
15:40 Зроби мені смішно
16:35 Х/ф «Скажені
перегони»
18:35 Х/ф «13 друзів
Оушена»
21:00 Хто проти
блондинок?
22:15 Х/ф «13 район.
Ультиматум»
00:20 Спортрепортер
00:25 Х/ф «Лак для
волосся»
02:30 Зона ночі Культура
02:35 Костянтин
Степанков. Спомин після
життя
03:30 Зона ночі

08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 23:00 «Час новин»
08:50, 21:40, 23:30 «Бізнесчас»
08:20, 21:50 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
09:25 «Своїми очима»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Автопілот-тест»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу»
16:20 «Арсенал»
17:30 «Феєрія мандрів»
18:10 «Народний контроль»
18:35, 23:35 «Київський час»
18:45, 23:20 «Час спорту»
19:25 «Час інтерв’ю»
20:25 «Українська незалежність

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 М/ф
07:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
09:35 Х/ф «Під маскою
беркута»
11:30 «Речовий доказ».
Заборонені розваги
12:00 Х/ф «Сутичка»
14:00 Х/ф «Свідоцтво про
бідність»
15:20 Х/ф «Хочу вашого
чоловіка»
16:45 Т/с «Сищики»
19:00 Т/с «Батьківщина
чекає»
22:15 Х/ф «Фанат-2»
00:05 Х/ф «Підземелля»
02:00 «Речовий доказ»
03:05 «Агенти впливу»
04:00 «Правда життя»

06:30 М/ф
06:45, 08:10 «Телепузики»
07:10, 08:35 «Малятатвійнята»
07:35, 09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Т/с «Хто у домі
господар»
10:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:20 «Одна за всіх»
13:15 «Жіноча ліга»
13:40 «Єралаш»
13:55 «Теорія зради»
14:50 «Твою маму!»
15:20 Т/с «Хто у домі
господар»
16:15, 23:00, 01:00 «Дім-2»
17:10 Х/ф «Дев’ять
місяців»
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:30 Т/с «Універ»
22:00 «Теорія зради»
00:00 Т/с «Реальна кров»

Самі крякозябли

Не вміщаються
– Любов – це коли дівчина ставить ім’я
коханого в якості всіх своїх паролів. Велика
любов – коли всі паролі різні…
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні.
07:20 «Золотий ключ»
07:45 «Медичні таємниці»
08:20 «Увага: розшук!»
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний двобій
11:00 Квартирне питання
12:20 Т/с «Знаки долі»
14:05 Своя гра
15:20 «Розлучення поросійськи»
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія
18:25 Професія –
репортер
18:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного»
20:00 «Російські сенсації»
20:55 Ти не повіриш
21:50 «Останнє слово»
22:55 Нереальна політика
23:25 Х/ф «Хеллбой-2:
Золота армія»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Неждано –
негадано»
07:40 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:35 «Юрій В’яземський.
Питання на засипку»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Орися Шарапова.
Посмішка для мільйонів»
12:15 «Я боюся...»
14:00 Т/с «Зимова вишня»
17:55 Футбол. Відбірковий
матч Чемпіонату Європи
2012. Збірна Росії – збірна
Вірменії
20:00 «Відпустка. Квиток в
один бік»
21:00 «Час»
21:15 «Які наші роки!»
22:45
«Прожекторперісхілтон»
23:25 «Що? Де? Коли?»
00:35 Х/ф «Убивство у
Саншайн-Менор»
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08:20 Укравтоконтинент
08:40 Моя земля – моя
власність
08:50 Корисні поради
09:05 Як це?
09:30 Хто в домі господар?
09:50 Крок до зірок
10:30 Доки батьки сплять
11:00 Шефкухар країни
12:00 Дует «Время и Стекло»
12:20 Х/ф «Полювання за
тінню»
14:25 Ближче до народу
15:00 У гостях у Д. Гордона
15:55 Золотий гусак
16:30 Діловий світ
17:00 Підсумки тижня
17:45 Х/ф «Видимість гніву»
20:35 Хочу, щоб ти була
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:05 Фолькmusіc
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:35 На олімпійський
Лондон

06:50 Х/ф «Король ельфів
Ар»
08:30 М/ф
09:05 «Лотозабава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
11:25 «Розкішне життя»
12:20 «Шість кадрів»
12:55 «Міняю жінку»
14:25 «Велика різниця поукраїнськи»
15:50 Х/ф «Голубка»
19:30«ТСНтиждень»
20:00 «Голос країни»
22:00 Т/с «Інтерни»
22:25 «Т/с життя»
23:20 «ТСНтиждень»
00:00 «Tkachenko.ua»
00:50 Х/ф «Повна
історія моїх сексуальних
поразок»

06:00 Факти
06:15 Квартирне питання
07:15 Анекдоти поукраїнськи
07:35 Т/с «Рюрики»
08:05 Х/ф «За 80 днів
навколо світу»
10:35 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:30 Стоп10
13:30 Південне Бутово
14:25 Наша Russіa
14:50 Х/ф «Тринадцятий
район»
16:35 Велика різниця
17:40 Наша Russіa
18:45 Факти тижня
19:30 Х/ф «Спокута»
21:25 Х/ф «Химера»
23:45 Голі та смішні
01:10 Х/ф «Дорожня
пригода-2»

6.00, 7.00, 2.25 СТН.
Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.40 У гостях у Д. Гордона
9.30 Навчайся з нами
9.50 Контрольна робота
10.25 Король професій
10.35 Віра. Надія. Любов
11.30 Актуальна тема
11.45 Студентський квиток
12.10, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально — насущно
14.30, 5.00 Мультляндія
16.10 День знань
17.15 Х/ф «Анна Кареніна»
19.00 Столиця. Підсумки
тижня
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт. Тижневик
21.25 Світ бізнесу
22.00 Х/ф «Калиновий гай»
0.05 Громадська
приймальня

06:20 PRO Читання
06:45 Твій хіт
07:10 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:00 Виховання домашніх
тварин
08:35 Японія очима
гурмана
09:00 Створи себе
09:10 М/ф
10:15 Жива енциклопедія
10:40 Східні базари
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:15 Х/ф «Відьмак»
19:00 Бойовий план
20:00 Зелена варта
20:35 Жива енциклопедія
21:05 Х/ф «Велика
пригода Зорро»
23:05 Дракони
00:00 Таємниці долі

07:15 «Доки всі вдома»
08:00 «Городок»
09:05 М/с
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова пошта»
10:30 Х/ф «Службовий
роман»
13:55 Х/ф «Подвійне
прізвище»
15:55 «Іванушкі
Інтернешнл» у Крокус Сіті
Холі»
18:00 Т/с «Тихий центр»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Т/с «Тихий центр»
22:55 Х/ф «Подорож до
центру Землі»

07:00 Х/ф «Пані покоївка»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
12:00 Х/ф «Якби я тебе
любив»
14:05 Т/с «Сонька:
Продовження легенди»
16:00 Х/ф «Егоїст»
18:00, 19:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
19:00 Події тижня
22:30 Церемонія
святкування 75-річчя ФК
«Шахтар»
00:25 Т/с «Гра»

07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 «Російське лото»
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 «Перша передача»
09:50 «Бенкет на цілий
світ»
11:00 Дачна відповідь
12:20 Т/с «Знаки долі»
14:05 Своя гра
15:20 «Історія
всеросійського обману»
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Надзвичайна подія
18:00 «Сьогодні»
19:00 Щиросердне
зізнання
19:50 «Центральне
телебачення»
20:55 Х/ф «Знайди мене»
22:50 «Гра»
23:55 Авіатори.
00:20 Х/ф «Страх»
02:20 Суд присяжних

Економ-клас

Якщо вам бракує
грошей на тренажер
із біговою доріжкою,
встановлення лічильників, можна намазати ступопалення.
ні вазеліном і бігати на
Тел: (050) 947-91-10,
місці.
Металопластикові
вікна, сантехніка,

46-805 ,(093) 966-26-76.

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

Асоціація
роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем
народження
Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО!
У день цей святковий, в весняний цей час
Прийміть побажання найкращі від нас.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Хай доля щаслива до Вас посміхнеться.
Хай люблять Вас рідні, шанують хай люди,
Хай щедрим на сонце Ваш день кожний буде.
Дорогу нашу маму,
турботливу бабусю
Надію Миколаївну
ДЕМЧЕНКО
щиро ВІТАЄМО
з ювілеєм!
Тобі, рідненька, найтепліші наші побажання безмежного щастя і добра.
Тобі
б — усі найкращі весняні квіти.
Спасибі, матусю,
Спасибі, бабусю,
За щирість сердечну
Й турботу про нас.
За руки твої,
Що не знають спочинку,
Готові
на поміч прийти повсякчас.
Готові н
Дай Бог тобі жити
І горя не знати,
Щоб сотую весну
Із нами стрічати.
Чоловік,
діти, онуки, рідні, друзі
Чо
о

Вишгород

05:40 М/ф
07:00 Х/ф «Ти мені, я –
тобі»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00, 14:50 «Холостяк»
15:55 «Зіркове життя»
17:00 «Моя правда»
18:05 «Російські сенсації»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
21:05 Х/ф «Арфа для
коханої»
23:00 Т/с «Лікар Хаус»

Гарантовано
– Що мені такого
надягти на пляж, аби
всіх вразити?
– Лижі!
08:35 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:00, 12:00 Новини
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Поки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Іронія долі
Барбари Брильської.
Продовження»
13:20 Х/ф «Анатомія
кохання»
15:20 Концерт Тамари
Гвердцителі у Кремлі
16:55 Х/ф «Пропоновані
обставини»
18:55 Х/ф «Діамантова
рука»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Велика різниця»
23:05 «Познер»

Свідоцтво про право власності на житло за адресою: Київська обл., м. Вишгород,
вул. В. Симоненка, 4, кв. 35, що дійсно належить на праві приватної власності Петру
Кириловичу ПОЄДИНКУ, Людмилі Антонівні
ПОЄДИНОК, Кирилу Петровичу ПОЄДИНКУ,
Ганні Петрівні ПОКРОВСЬКІЙ, Максиму Максимовичу ГУБАРУ у рівних частках кожному
(свідоцтво № 52 від 20 травня 1996 р.), вважати недійсним.
Продам

красиве дерев’яне дитяче ліжечко
в ідеальному стані + кокосовий матрац
+ захист + кишеня для всіляких дрібниць + тримач з балдахином.
Ціна 1 000 грн за все.
Тел: (050) 414-12-51. Юля

Народна аптека
Шпори лікує ЖОВЧ…
Компреси із жовчі (продається в аптеках)
допоможуть при сухих мозолях на ногах,
шпорах і кісточках-шишках біля великого
пальця ноги.
Накапайте жовч на серветку і прибинтуйте
до проблемного місця. Вранці залишки жовчі
змийте водою. Компреси потрібно робити
щодня протягом 2-х тижнів (не менше).

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

04:00 Т/с «Ранетки»
05:35 Кліпси
06:00 Х/ф «Марсіанське
дитя»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
08:45 М/с
09:55 Х/ф «Маленькі
негідники»
11:40 Хто проти
блондинок?
12:55 Шоуманія
13:45 Ексклюзив
14:40 Аналіз крові
15:15 Infoшок
16:10 Т/с «Вороніни»
17:25 Х/ф «Напруж
звивини»
20:00 Співай, якщо можеш
21:10 Х/ф «Охоронець»
23:55 «Красуні»
00:40 Х/ф «Дзвінок-2»

08:00, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 23:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
07:50, 08:50, 21:45, 23:30
«Бізнесчас»
08:05, 18:45 «Час спорту»
08:25 «Рекламна кухня»
09:20 «Вікно в Америку»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:30»ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «МоторТБ»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:20 «Податки»
17:30 «Не перший погляд»
18:20 «Машина часу»
19:20, 20:20 «Час інтерв’ю»
21:00 «Час: підсумки»
22:00 «Велика політика»

07:05 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:15 Т/с «Сищики»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушідо. Східні
єдиноборства»
13:55 Т/с «Батьківщина
чекає»
17:10 Х/ф «Фанат-2»
19:00 Х/ф «Збройовий
барон»
21:30 Х/ф «Блуберрі»
00:00 Х/ф «Людинаскелет»
01:45 Х/ф «Збройовий
барон»

08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Т/с «Хто у домі господар»
10:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:20 «Одна за всіх»
13:15 «Comedy Woman»
14:10 «Єралаш»
14:25 Х/ф»Дев’ять місяців»
16:15, 23:00, 01:00 «Дім-2»
17:10 Х/ф»Бадьорість духів»
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:30 Т/с «Універ»
22:00 «Теорія зради»

КПЖ і КГ Вишгородської міської ради потрібні:
— прибиральник з комплексного прибирання, з/п
1 438 грн (премія);
— прибиральник вулиць, з/п — 1 598 грн (премія);
— слюсар-сантехнік, з/п — 1 641 грн (премія);
— столяр, з/п — 1 438 грн (премія);
— тесляр, з/п — 1 641 грн (премія);
— покрівельник, з/п 1 960 грн (премія).
За довідками звертатися в відділ кадрів за
адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а,
тел: 54-8-85

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
коляску-ковіньку. Нова.
Москвич «21-40» 1985 г. На ходу.
Тел: (04596) 5-15-56
50 000 грн. Тел: (097) 446-20-64
водонагрівач б/в (1 рік).
великий 3-рівневий гараж,
800 грн.
кооператив «Лісний».
Тел: (066) 751-71-13
Тел: (067) 904-80-55
садибу в Абрамівці
1-кімнат. квартиру 45,8 м2,
ремонт, бойлер, 7/9.
Вишгородського району.
Тел: 52-145, (067) 319-77-40
Тел: (096) 446-40-97
І Н Ш Е
АВТОелектрик.
Встановлення дерев’яних дверей,
Генератори, стартери,
МДФ, гіпсокартон, ламінат.
комп’ютерна діагностика
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26 тощо.Тел: (067) 760-66-90
Навчаємо,
Ремонт, вагонка,
Сантехнічні,
лінолеум, відкоси, працевлаштовуємо зварювальні роботи,
няні, сиділки.
шпалери,
встановлення,
Тел: (096) 217-55-03, перетяжка дверей.
електрика.
Тел: (067) 945-06-40
(093) 828-43-72
Тел: (093) 451-63-04

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

…СІЛЬ І ЙОД
Цей рецепт допомагає не тільки від
п’яткової шпори, але і при болях у шишці
біля великого пальця. Попарте ноги в гарячій
солоній воді (на 5-6 л води 3-4 жмені солі, 6-9
крапель йоду), витріть ноги насухо.
Бавовняні чи махрові шкарпетки намочіть,
майже не віджимаючи, у медичній жовчі і надягніть
на ноги, зверху – пакети і вовняні шкарпетки.
Найкраще цей компрес робити на ніч.
Заспокійлива ЛАВАНДА
Лавандова олія – гарний засіб проти
внутрішньочерепного тиску. Втирати по 5-6
капель олії в скроневу ділянку 3 рази на день.
Можна замінити її відваром з листя і квітів

лаванди (20 г подрібненої сировини на 2 склянки окропу, варити
близько 7 хвилин, а як вихолоне, процідити і приймати по 1 ст.
ложці 3 рази на день).
Після цього нервова система прийде в норму, і
запаморочення припиняться.

Школа і позашкілля

Вишгород
У музичній школі

На сцені – скрипкові
ансамблі

У Вишгородській дитячій музичній
школі знову концерт. Сьогодні на сцені –
скрипкові ансамблі. Керівник – Наталія
Кошелюк, концертмейстер – Ольга Валькович.
Валентина КЛИМЕНКО
ФОТО — Ірина ШВАБ

За традицією розпочав концерт ансамбль молодших класів. Зворушливо
прозвучали «Пісенька» А. Гретрі та «Колискова» Ф. Паулса.
Потім середні класи зіграли кілька творів, серед них – весела українська народна пісенька «Зайчик».
Продовжив концерт дует у складі Дмитра Каримського та Марії Клименко («Сарабанда» А. Кореллі). А кульмінацією став
виступ ансамблю викладачів і випускників
школи: Наталії Томілової, Наталії Коше-

люк, Юлії Кущ та Євгенії Антощук:
«Yesterday» П. Маккартні, «Регтайм» С. Джоплін, «Чорнобривці»
М. Сингаївського… – усього одинадцять творів. І кожен виступ – то
весела, сумна або тривожна історія, проспівана ніжними голосами
скрипок, які доповнив альт.
Сльози навертаються на очі,
коли звучить «Мелодія» Ф. Лей (к-ф
«Історія кохання»). Під звуки «Вальсу» Є. Доги та «Танцю» Е. Дженкінсона хотілося танцювати. Дуже
розвеселила мелодія «Chattanooqa
Choo-Choo» (к-ф «Серенада сонячної долини»).
Та чи можливо словами передати музику! Її треба слухати! Зал слухав, затамувавши подих. Всім, у кого був фотоапарат,
мобільний чи кінокамера, дуже хотілося зупинити час, запам’ятати ці чудові хвилини,
коли співали скрипки в майстерних руках...
Прозвучали останні ноти. В залі – бурхливі оплески, вигуки «Браво!», вдячні глядачі дарують виконавцям квіти. На біс звучить
«Пассакалія» Г. Генделя. І знову – оплески і
побажання зустрічатися на таких концертах
частіше, але вже на більшій сцені.
Після виступу ніхто не хотів іти додому. Діти фотографувались із вчителями на
згадку про такий чудовий концерт. А деякі
одразу ж попросили ноти творів, які найбільше сподобалися, вони теж хочуть їх
грати. І зіграють – разом із своїми вчителями!
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Тріумф у Дрогобичі

Знай наших!
Травневе сонечко принесло Україні не лише клопоти на городі, цвітіння садів й наближення літа, а й безліч
фестивалів. Саме такий Міжнародний конкурс народної пісні відбувся у
Дрогобичі.
Олена ПЛОТНІКОВА

Майже півсотні колективів з усіх куточків України, а також із Росії, Польщі,
Угорщини, Молдови виконували пісні
під акомпанемент живого оркестру
(жодної фонограми). Це досить складно, адже для успішного виступу потрібні абсолютний слух, чудовий голос
й тривалі репетиції. Та усі колективи
були на висоті.
Від Києва у складі заслуженого ансамблю народної музики «Первоцвіт»

поїхали прославляти рідне місто дівчата з гурту «Астерія» – Юля Каталагіна
(керівник), Ліза Нікорович та Настя Серебрякова.
У супроводі оркестру народних інструментів вишгородчанки виконали
всім відомі народні пісні в автентичній
обробці: «На вулиці музиченька грає»,
«Хміль лугами» та «Світи, місяцю».
За п’ять днів міжнародне журі прослухало усі підготовлені номери й визначилося з результатами. А учасники
встигли й продемонструвати свій талант, й весело відпочити: на всіх очікували подарунки, святковий салют і
танці до ранку.
Попри конкуренцію професійних
колективів, наші дівчата за свій запал й
дівочу безпосередність отримали третє місце та приз глядацьких симпатій.

Відпочинок

«Козацька Фортеця» збирає козаків
Під час літніх канікул у різних куточках України вирує справжнє козацьке життя. Галасливе товариство
у вишиванках і шароварах, гарматні постріли, іржання коней, брязкіт
зброї, бадьорі козацькі пісні — це не
зйомки історичного фільму, це — звичайний відпочинок у дитячому таборі
«Козацька Фортеця», який уже 10 років організовує громадська організація Козацька лицарська школа.
Мирослава ІВАНИШИН

ФОТО з архіву «Козацької Фортеці»

Цьогоріч один із таборів «Козацької
Фортеці» зведе свої мури на мальовничому пагорбі поблизу села Великий
Перевіз на Полтавщині. Місцину козаки
вибрали недаремно. За переказами, у
часи козаччини Великий Перевіз входив
до складу Шишацької сотні Полтавського полку. За місцевою легендою, поблизу села була козацька переправа, де Іван
Мазепа перевозив свої війська, – звідси і
назва «Великий Перевіз».
Табір оточують листяні гаї із віковими
дубами. Найзнаменитіший із них – шестисотлітній Шишацький дуб, який в обхваті
близько шести метрів. У таборі відпочивають діти шкільного віку – учні Козацької лицарської школи та усі, хто хоче скуштувати
справжнього козацького життя.
«Вік 8–14 років здавна вважали особливим у чоловічому житті, перехідним.
Хлопчиків починали готувати до майбутнього суспільного і військового життя.
Саме в цей період за часів Київської Русі
хлопця вперше садовили на коня, давали
до рук зброю, — розповідає директор дитячого табору «Козацька Фортеця» Володимир Шерстюк. — У таборі відпочивають
діти не лише з різних куточків України, а й
з Росії, Білорусі, США, Швеції, Німеччини.
Для багатьох із них — це перша мандрівка далеко від дому і перший досвід життя
без зручностей цивілізації, за старовинним козацьким звичаєм».
День у таборі починається о сьомій
ранку із голосного осавулового: «Табір,

побудка!». Потім козацька руханка, сніданок та різноманітні заняття. «Хлопчики прагнуть бути сильними, тому виховувати їх треба по-особливому, всіляко
сприяючи розвитку вольових, чоловічих
якостей: хоробрості, сили, витривалості, – зауважує осавул (вихователь – ред.)
Тарас Лемешко. — У сучасному житті це
не так просто, діти, надто – міські – ростуть у «комп’ютерно-тепличних» умовах, взірцями для наслідування обирають нереальних героїв американських
бойовиків. Наша мета – ознайомити їх
з українськими традиціями та виховати
на прикладах козацького героїзму».
Порядки у таборі суворі. Хлопців
привчають до думки, що вони дорослі
чоловіки і мають відповідати за свої дії.
Юні козаки розподілені на групи — чоти,
рої, курені, що мають свою старшину.
Завдяки цьому діти вчаться відповідати
не тільки за себе, а й за інших.
Програма табору дуже насичена: дітей вчать верхової їзди, стріляти з луків, пневматичних гвинтівок, керувати
човнами-довбанками, битися, володіти навичками лікаря-травника, співати, знати історію свого краю, народних
лицарів. Щодня – ігри з елементами
екстриму: орієнтування на місцевості,
в лісі і полі, виживання в умовах, наближених до екстремальних.
Щовечора біля ватри діти співають козацьких та повстанських
пісень. Щозміни у таборі бувають
гості: дітей часто відвідують кобзар
Тарас Силенко, казкар Сашко Лірник, письменники Наталя та Валерій
Лапікури та інші.
Цьогоріч табір відзначає своє десятиріччя, тож уже виросло покоління, виховане на козацьких традиціях. Школяр
Ян Шарий у «Козацькій Фортеці» вже
чотири роки, знає усі порядки і навіть
допомагає вихователям: «Звісно, для
мене це не лише відпочинок, як для інших хлопців, адже я допомагаю старшині, —з гордістю говорить хлопець. — Я
відповідаю за свій рій, можу провести
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«І граємо, й співаємо,
і всі звичаї знаємо...»
«Осідлаю коня...»
прорух (ранкова фіззарядка — ред.), заняття з мистецтва бою «Гопак», заняття
з верхової їзди для початківців, прочитати лекцію. За попередні табірні роки
навчився виконувати різні трюки на коні
та зміцнив здоров’я».
У «Козацькій Фортеці» нині три табори – два хлоп’ячих і дівчачий. Юних
козачок навчають не лише бойової майстерності, а й суто дівочих занять: вони
ознайомлюються з різними техніками вишивання, виготовляють прикраси з бісеру, глини та різних природних матеріалів,
прадавні, з надзвичайною енергетикою,

ляльки-мотанки. Дізнаються більше про
героїчних українських жінок. Навчаються заплітати коси, танцювати та співати,
освоюють прийоми жіночого самозахисту, фехтування та чимало іншого.
Організатори табору запевняють:
діти проведуть час не лише цікаво, а й з
користю для себе.
Дитячий табір «Козацька Фортеця»
цього року відбудеться у мальовничих
місцинах Полтавської та Черкаської областей. Тривалість зміни 11 днів (за бажанням кількість днів можна збільшити).
Довідки за тел.: (044) 332-77-47,
моб. тел.: (050) 410-79-32.
На сайті: www.fortetsya.ua.

План заїздів:
Полтавщина (для хлопців та дівчат):

І збір – із 6 червня по 16 червня,
ІІ збір – із 16 червня по 26 червня,
ІІІ збір – із 26 червня по 6 липня,
ІV збір – із 6 липня

по 16 липня,
V збір – із 16 липня по 26 липня,
VІ збір – із 26 липня по 5 серпня,
VІІ збір – із 5 серпня по 15 серпня.

Черкащина (для хлопців):

І збір – із 5 червня по 15 червня,
ІІ збір – із 15 червня по 25 червня,
ІІІ збір – із 25 червня по 5 липня,
ІV збір – із 5 липня

по 15 липня,
V збір – із 15 липня по 25 липня,
VІ збір – із 25 липня по 4 серпня,
VІІ збір – із 4 серпня по 14 серпня
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28 травня

Дата

2011 року

(Початок на стор. 1)
1961 рік. На Кременчуцьку ГЕС приїздить
Микита Хрущов. Зустрічає його все вище начальство, а «командує парадом» Семен Поташник, заступник головного інженера.
Ташлицька ГАЕС – частина Південноукраїнського енергокомплексу — довгобуд.
Міністр енергетики України призначив Семена Ізраїльовича керівником пускової групи – і
за півроку перший агрегат запрацював.
У 1990-х роках нагально знадобилася реконструкція обладнання і споруд ГЕС усього

Герой України Семен ПОТАШНИК
Народився 25.05.1930 р. в Олевську Житомирської області. 1952-го
закінчив Київський політехнічний інститут за фахом «Електричні станції,
мережі і системи». Кандидат технічних
наук (1988).
1952–1956
рр.
—
УстьКаменогорська ГЕС (Східно-Казахстанська обл.). Із 1956-го — в гідроенергетиці України: 1956–1963 рр.
— Кременчуцька ГЕС, 1963–1994 рр.
— Каскад Сереньодніпровських ГЕС
(Канівська і Київська ГЕС — з горизонтальними капсульними агрегата-

Вишгород

Енергія без вихідних
сультантом у різні країни світу, на високі
міжнародні форуми. Його авторитет (а відповідно – авторитет підприємства, міста й
України) – беззаперечний: достатньо назвати прізвище Поташника — і йдуть назустріч у
будь-якому виробничому питанні.
Головна риса Поташника – увага до людей –
проявляється в усьому, починаючи з тону спілкування (зокрема по телефону). Депутатський
стаж у міській і районній раді – це безліч пи-

Дніпра. Кредит Світового банку (42 млн доларів) став можливим саме завдяки Семену Поташнику – і був реалізований вчасно і повністю.
Контролювали кілька разів на рік і запропонували наступні, вже на 102 і 60 млн доларів –
на подальшу реконструкцію гідроенергетики
України. ВАТ «УкрГідроЕнерго» кілька років
поспіль відзначали у номінації «Лідер паливноенергетичного комплексу держави».
Запрошували Семена Поташника кон-

ми і перша в СРСР Київська ГАЕС).
1994–1995 рр. — директор «Дніпрогідроенерго», 1995–2004 рр. — генеральний директор, голова правління ГАГГК
«Дніпрогідроенерго», 2004–2011 рр.
— голова правління ВАТ «УкрГідроЕнерго».
Ініціатор розробки і керівник реконструкції гідроелектростанцій України
(в результаті яких отримано приріст
пікової потужності 180 МВт), введення
в дослідно-промислову експлуатацію
найпотужнішого у Європі 1-го гідроагрегата Дністровської ГАЕС.
Як експерт практично допомагав
у будівництві та експлуатації багатьох

ГЕС Росії, Грузії, Казахстану, координував роботи з пуску і введення в експлуатацію ГЕС Тхакмо у В’єтнамі.
Академік Української академії національного прогресу (1994), голова
Ради енергетичного ринку України, заступник голови Ради старійшин енергетики України.
Лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (1972, 2005),
премії Академії наук СРСР (1984), премії Української академії наук з врученням Золотої медалі (2003).
Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1971), «За
заслуги» ІІІ ступеня (2000) і ІІ ступеня

Солдатову – 69!!!
Валерій Аркадійович Солдатов
народився 25 травня 1942 року в місті Іркутську (Російська Федерація).
Середню школу закінчив 1959-го. У
1961-1964 рр. служив у групі радянських військ у Німеччині. У 1974 році
закінчив факультет «Промислове і
цивільне будівництво» Київського
інженерно-будівельного інституту за
фахом інженер-будівельник.
Із 1959 року працював у Києві
електриком, старшим інженером
кафедри металевих, дерев’яних і
пластмасових конструкцій Київського інженерно-будівельного інституту

Мабуть, немає у Вишгороді родини, яка хоча б раз не скористалась
послугами ТОВ «Дім і сад». Широкий
асортимент товарів, прийнятні ціни,
кваліфіковані консультації ввічливих
продавців, індивідуальний підхід до
кожного покупця змушують навіть
найвибагливіших клієнтів повертатися сюди знову і знову.
Вікторія ШМИГОРА

27 травня виповнилося 15 років, як
ТОВ «Дім і сад» штурмує ринок, і, зазначу, робить це успішно. В арсеналі цього
підприємства чимало значимих нагород. Зокрема, воно входить до двадцятки за обсягом реалізованого товару,
рівнем та виплатою заробітної плати,
продуктивністю праці в Україні, перше
місце серед сумлінних платників податків. Стіни у кабінеті директора Валерія

тань, а відтак – життя без вихідних (принаймні
останні десять років не пам’ятаю жодної суботи і неділі, коли б він не був на роботі).
Семен Поташник продовжує активно працювати. Нині він – віце-президент Національної
акціонерної компанії «Енергетична компанія
України». І, поки такі люди у керма, ми можемо
бути спокійні за енергетику нашої держави.
Я щасливий, що поруч із такою людиною.
Щасти тобі, Семене, у колі однодумців і теплих обіймах сім’ї!

(2009), Святого рівноапостольного
князя Володимира ІІІ ступеня (2003) й
медалями СРСР та України.
Заслужений енергетик України
(1996), СНД (2000), почесний енергетик СРСР (1991), України (2000), Республіки Казахстан (2007).
Людина року (Американський біографічний центр, 2000). Почесний
громадянин Вишгорода, Канева, Дніпродзержинська, Олевська, Світловодська, Новодністровська.
Автор 65 статей, монографій, 13 авторських свідоцтв і патентів. Співавтор
підручника для інститутів «Гідротехнічні споруди» (2000).

Заслужений тренер України

медалей — у міжнародних регатах, чемпіонатах Європи, світу і на
Олімпійських іграх.
Яхтовий капітан Валерій Солдатов — заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України з вітрильного
спорту, нагороджений почесним
знаком «За заслуги» республіканського СОП «Україна», президентський стипендіат, неодноразовий
стипендіат Кабінету Міністрів і Національного олімпійського комітету
України. Його вихованці, заслужені
майстри спорту, п’ятикратні при-

зери, чемпіони світу, срібні призери
Олімпійських ігор у класі «49er» Родіон Лука та Георгій Леончук — лауреати номінації «Кращий спортсмен
2005 року».
Любий Валерію Аркадійовичу! Вітаю Вас із днем народження,
зичу здоров’я, щастя, свіжого вітру, сонячного і чистого неба, океану білих вітрил на нашій блакитній
планеті!
З повагою
Ваш учень Олександр ШАМОТА

Від вимикача до ламінату
Костюченка у численних подяках від
міської ради та райдержадміністрації за
сумлінну працю, благодійність і активну
участь у суспільному житті Вишгорода.
До того ж Валерій Павлович – активіст Спілки підприємців Вишгородщини
(керівник – Олександр Семенов, депутат міськради). Його відзначено як лауреата Всеукраїнської програми «Золоті
руки країни».
Валерій Костюченко зауважує, що, попри економічну кризу, штатних скорочень
не було: «Коли ми починали працювати у
1996 році, то нас було лише п’ятеро. Нині
у трьох відділах ТОВ «Дім і сад» – близько
сорока працівників. І не лише вишгородчани, а й люди з району, навіть Києва. Всі
мають повний соціальний пакет: вчасно виплачується заробітна плата, надається за
необхідності матеріальна допомога, маємо
чудову їдальню, роздягальню для вантаж-

Тут ви можете отримати і консультацію від кваліфікованих спеціалістів

ників, обладнані й душові, забезпечуємо
працівників спецодягом. Тобто люди відчувають певну стабільність. Про це свідчить
і той факт, що в колективі є такі, які працюють 5, 10 і навіть 15 років. Наприклад, наш
головний бухгалтер Тетяна Лисюк обіймає
цю посаду вже 14 років і, наголошую, сумлінно виконує свою роботу. Можу впевнено сказати, що ми одна велика родина, і
спеціалісти у нас – найкращі».
Віра Ященко, працює 11 років:
– Колектив у нас хороший, дружний.
Зарплату отримую вчасно, задоволена
умовами праці.
Олег Лело, працює 15 років: – Я,
можна сказати, стояв біля витоків. Є
порозуміння з керівництвом, соціальна
стабільність, а що іще потрібно?
Марія Власенко, постійний покупець: – Мешкаємо у Києві, а дачу маємо у с. Нижча Дубечня. Для обробітку

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Підприємства міста

(КІБІ), виконробом Головкиївбуду,
начальником ремонтно-будівельного управління Шевченківського житлового управління м. Києва.
Із 1982-го — тренер-викладач з
вітрильного спорту Вишгородської
районної дитячо-юнацької спортивної школи водних видів спорту.
Із 2010 року — почесний засновник
(V.I.P.) Інформаційного порталу
Вишгорода www. vishgorod.com.ua.
Вихованці тренера Валерія
Солдатова завоювали у різного
рангу змаганнях понад шістсот медалей, зокрема, більш як шістдесят

Із днем народження!

ділянки потрібен інвентар. Нам дуже
зручно купувати саме тут, адже вибір
великий і ціни прийнятні.
Данило Вітовський, житель Вишгорода: – Готуємося до ремонту. Сусіди порекомендували придбати все
необхідне саме тут. Широкий асортимент на будь-який смак. Мені підходить.
Плюс до всього – вчасна доставка.
Андрій Назаров, заїхав по вимикач : – Вранці зламався вимикач, ось
по дорозі на роботу і заїхав. Вибір величезний. Врешті придбав ще й поливалку
та граблі на дачу. Приглянувся і якісний
ламінат, і ще дещо необхідне.
Члени Спілки підприємців Вишгородщини вітають Валерія Костюченка та його колектив із 15-річчям.
Бажають
подальшого
розвитку,
здійснення задумів та процвітання
на благо рідного міста.

... і знайдете все необхідне

КОЛО жінки

Вишгород
Вишите життя
У НВП «Технопроект» (спасибі керівнику цієї організації Віктору Федосенку) — ювілейна виставка. Вишгородці та гості міста мають нагоду до
5 червня включно її відвідати. Мені ж
пощастило побувати на відкритті.

28 травня

Червоне – то любов,
а чорне – то журба

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Олена КОЛЬВАХ,
спеціально для «Вишгорода»

Я не могла не піти, бо ювілярку —
Олену Олексіївну Кобзар — знаю більш
як 20 років. І все її життя — то суцільна
українська вишивка: червоним і чорним.
Олена Олексіївна — щира українка:
невеличка, кругловида, моторна. 53 роки
трудового стажу, нелегке родинне життя,
два сини (одного вже немає на цьому світі), п’ятеро онуків (трьом із них вона стала
матір’ю). Робота, сім’я, город… А душа
прагне співу, для якого є час тільки вночі.
Не будити ж сусідів! Отак і почалося вишивання — мелодія на рушнику.
Ведуча Світлана Жовтобрюх розповіла, що вишивати своє життя Олена Кобзар почала ледь не з народження. Вона
— дитина війни. Народилася 11 травня
1941 року у селі Тарасовичі Вищедубечанського району Київської області у родині колгоспників. Батько працював водієм, загинув у 1943-му, 33-літнім. Мати
працювала у колгоспі і сама піднімала
чотирьох дітей.
Семирічку Оленка закінчила 1954-го
(у рідному селі, яке нині під хвилями Київського моря). Поїхала до знаменитої Решетилівки, до найкращої у Радянському
Союзі художньої школи. Майже сорок видів стібків і безліч технік, яким тоді навчилася, дотепер є гарним посібником для
вишивальниць. Життя повернуло Олену
на Київщину. Закінчила школу майстрівдесятників, працювала на будівництві. В
управління механізації будівельних робіт
(УМБР) тресту «ПівденАтомЕнергоБуд»
прийшла 1966 року. Працювала і вчилася,
у 1967-му з відзнакою закінчила вечірню
школу і вступила до Київського будівельного технікуму. Працювала в будівельномонтажному управлінні, закінчила курси
підвищення кваліфікації й отримала фах
інженера.
Все життя працювала і вишивала.
Її вишиті (нитками і бісером) рушники,
скатертини, портрети, серветки, ікони,
картини, сорочки, декоративні килими
милують око, не відірватися — хочеться
дивитися і перейматися сакраментальним змістом витворів. Розповідати про
них можна довго. Та краще побачити на

З онуками...
власні очі, відчути їхню неповторність, випромінення душевної щедроcті і краси.
У залі бракувало місця для робіт ювілярки і гостей, які хотіли привітати Олену
Олексіївну й сказати тепле слово. Найпершим вітав її генеральний директор
ТОВ «Будтехносервіс», голова наглядової ради АТВТ «Трест «ПівденАтомЕнергоБуд» Сергій Костирко (Олена Кобзар
тривалий час працювала в УМБР тресту).
Привітання господині зали, що обернулася на справжню українську світлицю, прочитала Антоніна Гришкова (від
НВП «Технопроект») і проспівали учні
Старопетрівської середньої школи (заступник директора з виховної роботи
Валентина Рябошенко приїхала з кількома голосистими школярками) та вокальна група «Співаночки», з якою прийшла
до ювілярки директор міського центру
творчості «Джерело» Наталя Кисіль.
Грамоту від Управління культури і
туризму Київської обласної державної
адміністрації — за вишиті 36 знакових
рушників — привезла Ніна Михайлишин
із обласного Центру творчості. І довго не
могла відірватися від зразків вишиття,
зроблених Оленою Кобзар і гідних прикрасити будь-яку виставку.
Квіти і літопис Вишгорода від історико-культурного заповідника вручила його
директор Ірина Пироженко, подяку і срібний хрест — голова Благодійного фонду
св. Ольги Володимир Малишев, а Віталій
Кравчук — чайний сервіз від батьківського

комітету вихованців гуртка «Золоті ручки»
(керівник Олена Кольвах теж тепло привітала ювілярку разом із жіночим об’єднанням
«Світлиця» — майстровиті мами вихованців ЦТ «Джерело» нещодавно організували
і свій гурток — і зичили Олені Кобзар, аби її
невтомні руки не боліли).
Скриньку для матеріалів (повну начинням) і готових робіт подарувала
Олені Олексіївні Асоціація роботодавців
Вишгородщини (голова — Юрій Колодзян) в особі Юрія й Тетяни Попових (депутатів міської і районної рад), Оксани
Подшивалкіної та Наталії Виговської, а
заступник голови Вишгородської районної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», депутат міськради двох
попередніх скликань Сергій Прокопенко – комп’ютерний диск «Намисто українських свят» (просвітівський проект) і
нитки для роботи.
Представник міськради — спеціаліст
відділу з гуманітарних питань, міський
депутат Ольга Мельник передала Подяку
Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка та премію — за тонке відчуття
краси, самобутню творчість, збереження
й примноження народної спадщини — і
сказала: «Ви, Олено Олексіївно, прикрашаєте Вишгород тим, що маєте такі гарні
роботи й таких славних онуків». До її слів
долучилася й Ганна Чабаненко, перша
синова вчителька. Ганна Іванівна зберегла віршоване привітання Олени Кобзар,
мами колишнього учня, і принесла своє.
Від Спілки майстрів народного мистецтва вишивки м. Вишгорода Ольга
Дяченко вручила Олені Кобзар парасольку (аби в будь-яку погоду ходила до
міського Центру творчості «Джерело», де
збираються майстрині) та — під оплески
присутніх тут майстринь — прочитала віршовані рядки:
Олено Олексіївно! Сьогодні
Ви повний зал накликали гостей.
Цвітуть на стінах вишивки народні,
У Вас — такий прекрасний ювілей!
Найкращі люди народились в травні.
Олено Олексіївно! Я Вам
Бажаю літ і візерунків гарних,
Іще в сто років випити сто грам!
Здоров’я, щастя в дітях і онуках,
Світ кольоровий Вас не залиша!
Щоб довго-довго ще творили руки
І не старіла молода душа!

посаг, що не переходив ні до родини чоловіка, ні до громади, а тільки від матері
до дочки й онуки. Коли вмирав чоловік,
жінка перебирала його права у громаді.
На генетичному рівні це вплелося у візерунки і техніки вишивок – красномовне
свідчення майстерності, смаку і вишуканості. Стібки-хрестики Олени Кобзар – у
трьох знаменних рушниках: Рушнику єд-

ності (2006 р.), Вишгородському рушнику-оберегу, яким відкрили День міста у
2010-му, і Оберегу української столиці. Візерунки її життя – в історії нашої держави
та в українських співах. В очах її онуків, які
заплакали від розчулення, коли побачили,
скільки прийшло людей привітати Олену
Олексіївну, та щиро й вдячно обняли свою
бабусю. Свою БЕРЕГИНЮ.

... та друзями із Старих Петрівець
БЕРЕГИНЯ. Олена Кобзар – проста
українка, така, як мільйони інших: все,
від дрібниць до вагомих рішень – на ній. І
все ж вона – берегиня. Свого роду. Українського духу. Традицій, серед яких – незрівнянні ні з яким іншим народом права
української жінки, поваги до неї.
Українська дівчина у давнину обирала собі нареченого, мала «материзну» –

2011 року
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Невигадані історії

Сіна треба?
Кажуть, голота на вигадки
хитра. Якщо ж трішки перефразувати — п’янички здатні
на все, аби грошей розжитися
на шкалик горілки – приказка
не втратить свого колориту.
Микола МЯГКИЙ
Підслухав якось мужик, як дві
бабці розмовляли про фураж, худобу, надої. Бідкалися, що навряд
чи до кінця зими сіна вистачить…
Побалакали та й розійшлися. А
мужик зметикував: роботи немає,
випити хочеться, в кишенях порожньо. Гроші під ногами. У тих
же бабусь.
Недовго роздумуючи, коли
бабуся була на городі, він заліз
на горище і набрав в’язанку сіна.
Ранком поспішив до бабці, у якої
спостерігався дефіцит фуражу.
– Беріть, поки я добрий, – сказав замість привітання і додав: –
Якщо грошей немає, то можна й
самогоном розрахуватися.
Бабка зраділа – винесла пляшку, а сіно благодійник закинув на
її ж горище. І так тривало майже
два тижні. Врешті бабуся вирішила пересвідчитися, як побільшало
фуражу на горищі. А перед нею
одна купка сіна, а друга – трішки далі. Вона ж стільки самогону
своїми ж руками відміряла цьому
пройдисвіту! Поки бабуся лаялася та злазила з горища, благодійника і сліду не стало.
Не гаючи часу, поспішив він до
її подруги, щоб і тій допомогти з
фуражем. Оплата, як завжди, договірна.

Вузлики на пам’ять
– Біле мереживо миють у
мильній піні з нашатирним спиртом. Причому мереживо не можна терти, а просто полоскати у
піні. Потім його загортають у рушник і дають у ньому просохнути.
Прасують на м’якій тканині. Поношене мереживо можна оновити,
поклавши його між двома листами вощеного паперу, а потім пропрасувати.
– Вам подарували гарні шкіряні рукавички, а вони виявились
малими. Загорніть їх у мокру ганчірку, через 2-3 години одягніть
на руки і дайте просохнути. Тепер
вони будуть точно вашого розміру.
– Ви хочете пофарбувати
рами, не забруднивши фарбою
скло. Для цього змажте його
оцтом. Фарба потім легко зніметься.
– Підошву взуття, яке скрипить, змажте касторовим маслом. Дайте висохнути. Ваші черевики скрипіти не будуть.
– Щоб легше було забити у стіну гвіздок, натріть його милом.
– Наклейки легко зійдуть з
меблів або автомобільного скла,
якщо змочити їх трохи підігрітим
оцтом.
– Брудні парасольки можна
чистити двома способами: з допомогою суміші рівних частин
оцту і води або розчину води і
нашатирю. На літр води треба
100 грамів нашатирного спирту.
Сушити парасольку треба у напіврозкритому стані. Якщо мокра парасолька буде закритою,
то скоро вона почне пропускати
воду, якщо ж ви її під час сушіння розкриєте повністю, то надто
розтягнете тканину.
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Народна аптека

Очищення крові

Великий футбол повернувся у Вишгород
Цього дня з нетерпінням чекали
всі істинні вболівальники вишгородської «Чайки». Адже півтора року футбольне поле стадіону «Енергетик»
перебувало на реконструкції, а тому
«домашні» матчі наші футболісти
проводили в гостинному Лютежі.
Василь СКИБИНСЬКИЙ,
завуч КДЮСШ

Чистота крові — одна із неодмінних умов здоров’я всього організму. В процесі життєдіяльності в крові накопичується велика кількість
токсичних речовин, які впливають
на склад крові і виникнення хвороб
крові — лейкозів, тромбоцитопенії,
анемії. Очищенням крові цілющими
рослинами оздоровлюють організм
і попереджають недуги.
Підготував Борис РУДЕНКО
Найбільш ефективні засоби для
очищення крові, стимуляції кровотворення, дотримання формули крові в
нормальному співвідношенні і надання
організму заряду бадьорості — «червоні» рослинні продукти: буряк, вишня,
ожина, морква, виноград, червона капуста, сік журавлини. Регулярно треба
вживати також червоний солодкий перець, пастернак, часник, натертий хрін
і томати.
• Сім столових ложок подрібнених коренів лопуха заливають водою,
кип’ятять 30 хвилин на малому вогні, проціджують. П’ють відвар по 1/2
склянки двічі на день до їди протягом
семи днів. Сік із листків лопуха п’ють по
30–50 г двічі на день.
• Дві ч. ложки листків суниці заливають 1/4 л окропу, настоюють 15 хвилин, проціджують. Суничний чай п’ють
по чашці тричі на день.
• Одним із кращих засобів для
очищення крові є препарат на основі
росторопші і реп’яшка. Росторопша
містить рідкісну біологічно активну речовину силімарин та ще близько двадцяти цілющих компонентів для виведення токсинів із організму.
• Чайну ложку висушеної трави
реп’яшка заливають склянкою гарячої
води, кип’ятять в закритій посудині дві
хвилини, настоюють дві години. Настій
проціджують. Порошок росторопші
приймають по 1 ч. ложці тричі на день
за 15 хвилин до їди, запиваючи 1/3
склянки настою реп’яшка.

Вишгород

І тому 21-го травня на черговий матч
першості Києва з «Межигір’ям» зібралася досить численна армія прихильників
народної гри.
Та і стан газону футбольного поля кожен хотів оцінити, адже гра на штучному
покритті і на звичайному трав’яному газоні дуже відрізняються.
Перші хвилини гри пройшли у взаємних атаках. Але на п’ятій хвилині вишгородці отримали право на штрафний
удар неподалік воріт «Межигір’я». До

Кікбоксинг

атаки підключився майстер гри головою
Олександр Гончаров, який чітким ударом вразив верхній кут воріт суперника.
Через п’ять хвилин при подачі кутового біля воріт «Чайки» на виході прикро
помилився наш голкіпер, і нападник гостей ударом головою зрівняв рахунок.
У черговий раз кращі майстри своїх
команд у грі на другому поверсі зійшлися
при подачі кутового біля воріт «Межигір’я»
в середині 1-го тайму. В результаті зіткнення обидва гравці отримали травми,
довелося викликати «швидку».
Після обстеження Олександра Гончарова лікарями сподіваємося, що через
кілька турів досвідчений футболіст зможе допомагати товаришам по команді.
На 30-й хвилині гри вишгородці отримали право на штрафний удар за 25 м
від воріт суперника. Штатний виконавець таких ударів у нашій команді Андрій
Маковка відмінно справився зі своїм
завданням і в стилі незабутнього Вале-

ФізкультУРА!

рія Лобановського закрутив м’яч у ліву
«дев’ятку» воріт суперника.
Другий тайм жвавіше розпочало
«Межигір’я». Здавалося, що вони от-от
зрівняють рахунок, адже територіальна перевага гостей була незаперечною.
Вишгородці відповідали гострими контратаками, одна з яких за 10 хвилин до кінця
зустрічі виявилася результативною. На
простріл з правого флангу Євгена Швея
«відгукнувся» Володимир Сидорчук, який
забивав гол уже в порожні ворота.
Отже, впевнена перемога «Чайки» – 3:1.
Треба відзначити підтримку вболівальників, яких чимало зібралося цього спекотного
вечора на трибунах стадіону «Енергетик».
Інші результати матчів першості м. Києва за участі вишгородських команд:
«Чайка» (молодіжна) – ДЮСШ-26 – 3:1,
«Чайка» 1998 р. н. – «Динамо» – 0:8,
«Чайка» 1999 р. н. – «Арсенал» – 0:3,
«Чайка» 2000 р. н. – «Діназ» – 8:0,
«Чайка» 2001 р. н. – «Діназ» – 2:4.

У нас – медалі світового рівня!

Із 10 по 15 травня 2011 року київський Палац спорту приймав Чемпіонат світу з кікбоксингу за версією
WPKA. Більше тисячі спортсменів з 50
країн світу з ранку до вечора на двох татамі та двох рингах боролися за звання
чемпіонів та призерів світу.
Влас. інф.
ФОТО з архіву клубу «Кшатрій»

Національна збірна команда України,
на правах господаря чемпіонату, виставила 250 спортсменів (гості мають право
виставляти до 40 спортсменів). Туди увійшли 10 спортсменів Вишгородського
міського клубу кікбоксингу «Кшатрій» на
чолі з тренером Сергієм Шпаком. Серед
них: Тарас Мазурик, Тарас Мовчун, Федір Сахаров, Олександр Завізіон, Борис
Ільченко, Олег Паланичко, Денис Коровай, В’ячеслав Дем’яновський, Олексій
Усатюк та Данило Диль.
Напередодні чемпіонату, 8 травня, в
столичному готелі «Русь» пройшли офіційне зважування та медичну комісію.
Це – найперший і найважчий етап для всіх
бійців. Багато нервів та поту (спортсмени
скидали зайву вагу шляхом важких фізичних вправ навіть на території готелю) пішло на підготовку та на саме зважування.
Результат був очікуваний — усі вишгородські спортсмени ввійшли до своїх вагових
категорій і стали налаштовуватися та готуватися до наступного етапу – поєдинків.
У дуже видовищних та запеклих боях
ми завоювали 10 (!!!) медалей світового

рівня. Чемпіоном світу серед суперважковаговиків став ТАРАС МАЗУРИК! Віцечемпіоном світу в середній вазі – ДЕНИС
КОРОВАЙ! Бронзовими призерами першого в Україні та дебютного для вишгородських кікбоксерів світового чемпіонату – ДАНИЛО ДИЛЬ, ОЛЕКСІЙ УСАТЮК,
В’ЯЧЕСЛАВ ДЕМ’ЯНОВСЬКИЙ, ОЛЕГ
ПАЛАНИЧКО, БОРИС ІЛЬЧЕНКО, ОЛЕКСАНДР ЗАВІЗІОН, ТАРАС МОВЧУН і ФЕДІР САХАРОВ (його поєдинки визнані
одними з найвидовищніших).
Клуб «Кшатрій», на жаль, не має ні
залу, ні фінансової підтримки з боку
держави. Але, всупереч усьому, ми про-

Клімат впливає на історію людства?
Припущення, що клімат впливав
на розквіт або падіння цивілізацій
минулого, були й раніше. Але ніхто
не міг цього довести, бо не було детальних кліматичних даних. Проте
зараз міжнародній групі вчених-археологів, географів, істориків і кліматологів вдалося відтворити картину кліматичних змін у Європі за
останні 2500 років. Базою для дослідження стали 9000 скам’янілих
і живих дерев з Німеччини, Франції,
Італії та Австрії.
Підготувала Олена ПЛОТНІКОВА

Дослідники простежили кліматичні
коливання від пізнього залізного віку
до ХХІ століття і співставили їх з датами
важливих подій у європейській історії.
Результати засвідчили, що між різ-

кими коливаннями клімату і великими
суспільними змінами, наприклад, масовим переселенням народів, епідеміями
чи війнами, існує зв’язок.
Так, зокрема, за часів Стародавнього Риму клімат був переважно вологим,
теплим і порівняно стабільним. Однак
під час першої кризи Західної Римської
імперії з 250 року н.е. він став мінливіший і холодніший. Період сильних кліматичних коливань тривав понад 300
років і за часом збігся з великим переселенням народів.
І навпаки, цілком імовірно, що
підвищення температури повітря та
зростання кількості опадів із VII століття сприяло культурному піднесенню Середньовіччя. Безумовно,
клімат вплинув і на поширення чуми
після 1347 року, а похолодання під
час Тридцятирічної війни на початку

славляємо своїми здобутками наше місто та навіть державу. Тож спортсменам,
спонсорам та меценатам варто над цим
задуматися.
Вишгородські кікбоксери завдячують своїми успіхами тренеру Сергію
Шпаку, який вселив у нас найголовніше – віру. На особливу подяку заслуговує Леонід Євгенович Паланичко, який,
не шкодуючи ні моральних, ні фізичних
сил, свого часу та великих матеріальних витрат, допомагає розвитку спорту,
зокрема кікбоксингу. Наші спортсмени
пишаються, що є такі люди, як Леонід
Євгенович. ТАК ТРИМАТИ!!!

Перспектива
XVI століття призвело до поширення
голоду.
Щодо сучасних кліматичних умов, то
літні температури кінця ХХ і початку ХХІ
століття були надзвичайно високими,
водночас кількість опадів помітно знизилася. Група вчених вважає, що не лише
діяльність людини впливає на клімат,
а й кліматична ситуація позначається
на суспільних процесах. Тому сучасне
суспільство має враховувати кліматичні чинники у своїй діяльності. Завдяки
технічному прогресу людина нині не так
залежить від змін клімату, як це було ще
якихось кілька сотень років тому. Проте
вона не має “імунітету” від кліматичних
процесів. Свідченням цьому — страшні землетруси на Японських островах,
торнадо на американському континенті.
Можливо, за нехтування законів природи – це тільки початок катастроф.

Гайд-парк

Вишгород
Пам’ятна дата
У ці травневі дні, з нагоди
150-річчя перепоховання великого
сина України Тараса Шевченка, небайдужі сини і доньки нашої неньки
вшановують вікопомну дату на державному рівні.
Микола НІКОЛАЄНКО
с. Нові Петрівці

Тому варто нагадати мешканцям Вишгородщини історичні події,
пов’язані з перебуванням у 1843 р. Тараса Шевченка в Межигір’ї. Настав час
повернення із забуття національної
спадщини межигірських святих. В урочищі Дзвонкової криниці нині побудовано Церкву, котра має історичну назву і
належить до Київського патріархату.
Нині можна прийти сюди і вшанувати
історичну святиню України квітами, поставити свічки видатним діячам епохи
козацтва, які опікувалися її розвитком.
Монастир в часи найвищого розквіту називався Свято-Межигірською
лаврою. Вона слугувала духовною академією для постачання духовенства Запорізькій Січі.
Запорізькі кошові старшини й полковники вважали найвищою почестю бути похованими у святій землі
Межигір’я. Монастир в ті далекі часи
став національним некрополем і пантеоном видатних представників українського козацтва.
Тарас Шевченко 13 червня 1843 р.,
перебуваючи у Межигір’ї, написав п’ять
пісень про гайдамаків, Семена Палія, Максима Залізняка та інших видатних діячів
епохи козацтва. Про дуби в Межигір’ї, що
він згадував на засланні в Орській фортеці:

Життєві узбіччя
Я щиро поважаю ветеранів Великої
Вітчизняної війни. Як тих, хто був у окопах, так і тих, хто виготовляв танки, літаки, шинелі, хліб і т. ін., бо іноді важко
сказати, кому було легше. Схиляю голову перед ними. Але...
Віктор СУГОНЯКО
Скажу відверто: коли 22 червня бачу
учасників війни при всіх регаліях-нагородах на урочистостях, мене це, м’яко кажучи,
дивує. На мій погляд, у цей день недоречно
демонструвати доблесті і звитяги. Бо то є не
тільки день скорботи і жертв війни, а й віроломства, бездарності й ганьби.
А тому така демонстрація є образливою
і принизливою для тих, кому на самому початку війни із-за «великополководчеських
ляпсусів» не судилося не те що звершити подвигу, а хоч би стрельнути в бік ворога. А також тим, кому це й вдалося зробити, але хто
залишився поза увагою через ту ж причину.
Та й залишилося їх живих зовсім мало. День
Перемоги — то вже інша річ, то є свято, хоч і
«зі сльозами на очах».
Мій батько пішов воювати на початку війни, коли мені було лише два роки. Так що я не
тільки не пам’ятаю його, а й уяви про нього не
маю. Навіть жодної фотографії не лишилось: у
ті часи для селян – то була велика розкіш.
Моя (нині покійна) мама розповідала, що
я один із села біг за обозом, що віз мобілізованих до району, несамовито кричав і тягнувся до батька. Вже за селом він, назавжди
прощаючись із сім’єю, сказав, узявши мене
на руки: «Мені усіх вас жаль, але цього найбільше: він навіть мене не уявлятиме».
Як сказав – так і сталося: пропав безвісти.
Останні слова його (і не тільки) спонукали мене все життя просити Бога хоча б уві сні
показати батька. І все даремно... Але я не переставав шукати його сліди.
Так ось, на 55-му році від загибелі батька,
коли мені було 58 років, він мені приснився!
Та ще так яскраво і чітко, що я не знав, як і дякувати Творцю. Цей сон в деталях я записав
собі в блокнот.
А сліди батька я відшукав іще в 1982 році.
Про останні його дні розповів мені однопол-

28 травня

Шевченко і Межигір’я
Стоять дуби в Межигір’ї
Шевченкові свідки,
Та згадують про події,
Про мрії ті гіркі.
Про чернецькі сподівання,
Про молитви Богу,
Як Шевченко
в спілкуваннях
Не втрачав нагоду,
Щоб сказати своє слово,
Дещо придивитись
До могил, до їх героїв,
Та ще й пожуритись.
Як колись Семен Палій,
Лихом недобитий,
В грішній долі він своїй
Змусив тут спочити!
Як молився і каявся
Чернець в Межигір’ї,
Як на краще сподівався
До Бога в довір’ї.
Сидить, було, у келії
Та Бога благає:

– Боже милий, Боже щедрий,
Життя вже минає.
Пошли ж нашій Україні —
Молюся, благаю —
У наступні покоління
Квітучого раю!
І Кобзар наш намагався
Вникнуть долі злої,
Він з думками сперечався
Біля Дзвонкової.
Розмовляв, води напився,
Богу помолився,
Взяв мольберт,
перехрестився —
На храм подивився,
Змалював, щоб вкарбувався,
Як молитва Богу.
Божий дар тут обірвався,
Гріх знайшов дорогу.
Комуністи-фарисеї
Прийшли в Межигір’я,
У безбожницькій ідеї
Знищили подвір’я!

До Кобзаря
Ольга ДЯЧЕНКО

Спішила поклонитися Тарасу
І квіточку — онучку привела.
Марійко, розкажи своєму класу,
Кому ти низько кланялась, мала!

Її бабуся — у піснях Шевченка
Передає і внучці ту любов.
Ой, як вслухалась в ті пісні маленька!
Тарасе, батьку! Ти внучат знайшов.

Ти бачила ту крихітну вкраїнку
В сорочці вишиваній і вінку?
Фотограф залишив її на знімку,
Бо як минуть красунечку таку?

Тобі поставлять пам’ятник в Оттаві,
А як згадають в рідній стороні?
Пробач нам, батьку, словеса лукаві
І пісню на обірваній струні.

2011 року
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На думку профспілок

Мінімум – чотири тисячі
Мінімальна зарплата та пенсія мають
становити принаймні 3800-3900 грн, аби
відповідати реальному прожитковому мінімуму. Про це повідомляє прес-служба Національного форуму профспілок України.
«Заяви Президента «трошки підвищити заробітні плати, пенсії» (у другому півріччі поточного року) можна інтерпретувати як намір підняти
пенсії та зарплати принаймні до реального прожиткового мінімуму. А він, за нашими підрахунками, складає 3800-3900 грн (враховані сьогоднішні реальні ціни на продукти харчування, одяг,
побутову техніку, електроенергію, побутовий
газ, рідке і тверде паливо, транспорт і зв’язок,
комунально-побутові, лікувально-оздоровчі послуги та ліки, інформаційні продукти, витрати на
духовні потреби, а також інфляцію», — зазначив
голова НФПУ Мирослав Якібчук.
Як ідеться у повідомленні, нинішні розрахунки прожиткового мінімуму та мінімальної
зарплати проводять за застарілою системою
та старими цінами. Наміри влади до кінця
року довести мінімальну зарплату до 1004
грн неспроможні наповнити споживчий кошик пересічного українця.
За словами Якібчука, для реальних розрахунків треба насамперед науково обґрунтувати
мінімальні біологічні, комунально-побутові, соціальні і культурні потреби людини. Крім того,
має бути постійна індексація прожиткового
мінімуму з урахуванням коливання цін на споживчому ринку. Як відомо, в бюджеті на 2011 рік
закладено кількаразове підвищення суми прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати:
відповідно 953 грн та 1004 грн на кінець року.
У жовтні 2010 року НФПУ проводив соціальний експеримент, аби визначити, скільки
людей зможуть прожити місяць на суму запропонованого державою прожиткового мінімуму
(907 грн). Це вдалося лише одному учаснику.

Ми росли без батьків

чанин – Петро Палантійович Гавриленко із
села Ставиське на Чернігівщині. Ось майже
дослівна його розповідь:
...Непідготовлених, необстріляних (мій
батько, зокрема, до мобілізації навіть рушниці
в руках не тримав, бо в армії не служив – В.С.)
новобранців відправили на Бєлгород. Із Бєлгорода – лісом на Брянськ. Дали десятизарядні
гвинтівки без патронів. Їсти теж нічого. Потім
привезли хліб. Буханка хліба і котелок масла на
12 чоловік.
Наказано тримати оборону в Жуківському районі біля сіл Улянівка-Лебенка. Лежимо
майже в болоті, окопатися неможливо – відразу вода. Через деякий час почули позаду
гул мотоциклів, гавкіт собак: оточені...
Німці наказують кидати зброю. Вилазимо
з болота. Нас роззброюють, на машини і… в
Оршу Смоленської області, а потім – на Гомель.
Там чималенько втекло додому. Нам не вдалось, повезли у Варшаву... Німці фотографували нас... Їсти не давали три дні.
У Польщі в Ярославці два тижні тримали в
підвалах. А восени відправили в Перемишль,
табір № 50, де стояв кавалерійський полк.
У таборі годували гірше, ніж свиней:
картоплю навіть не мили. Бити не били. Щоправда, одного полоненого розстріляли:
фінський солдат вдарив в’язня, а за нього
друг заступився і каменем убив фіна. Щоб
не стріляли невинних, він зізнався сам. Тоді
рудоволосий щербозубий німець витягнув
пістолета і застрелив полоненого солдата, а
труп кинув у вбиральню.
На Різдво 1942 року Червоний Хрест роздавав посилки. В таборі № 50 на той час було
18 тисяч полонених. Батько багато палив,
дуже переживав. Навіть мізерний пайок міняв на тютюн.
Упав на ноги. А тут ще посеред зими в
таборі поширився тиф. Захворів і батько. Помирав на третій полиці, безтямно кидався.
Того дня померло близько 140 чоловік. До
Великодня 1942 року в таборі № 50 із 18 тисяч полонених залишилося дві.
На третій день Паски 12 чоловік спробували втекти. Серед них були я, Пилип з Пархимова, Прокіп Данилець і Шовкун із Вовчка.
Це – земляки, з Козелецького району...»
Петро Палантійович розповів про свої хо-

діння по муках після втечі із табору. З неймовірними труднощами йому вдалося дістатися
додому, і в 1943 році, після звільнення району від фашистів, його відразу ж мобілізували.
Один особіст хотів відправити у штрафбат,
але другий заперечив: «А в чому, скажи, його
вина?» І Петро Палантійович до кінця війни
служив у звичайній військовій частині, мав
поранення, нагороди. Нині – уже покійний.
А я в 1997 році відвідав місто Перемишль
у Польщі, тоді для цього було достатньо лише
закордонного паспорта. Не розповідатиму
про поневіряння по Перемишлю в намаганні
хоч щось з’ясувати про табір № 50. Не знаючи мови, без знайомств, коли обмаль часу
і валюти, холодною зимою та ще при неприязному ставленні до візитерів із України (у
кожному вбачають «торбешника») мені мало
вдалося взнати, бо таких таборів там було
чимало. Скажу лише, що, за порадою працівників корпункту «Газети виборчої», яким
я назавжди вдячний за сприяння в моїй місії,
за кілька кілометрів від Перемишля за селом
Негребки я знайшов меморіал, присвячений
замордованим полоненим.
На меморіальній дошці написано таке: «В
годы 41–43 гитлеровские преступники убили
в лагерях Перемышля, Пикулиц и Негребки
несколько тысяч военнопленных советских
воинов и итальянских солдат, которые отказались принимать участие в борьбе против
Советского Союза.
Этот памятник на месте массовой казни
является символом братства народов и совместно пролитой крови за нашу и вашу свободу».
Важко без гіда зрозуміти задум автора
споруди. В минулому, очевидно, доглянутий,
а нині геть занедбаний меморіал справив
гнітюче враження. Навкруги ні душі, хоч до
крайніх убогих хат Негребок буквально кілька
кроків, а через дорогу якесь невеличке підприємство.
Обійшовши все навкруг та зробивши
кілька фотознімків, дістав привезені домашні
фото, переглянув їх перед меморіальною дошкою, подумки ніби спілкуючись із батьком,
висипав рідну земельку, поклонився та й почвалав до автотраси на зупинку. А в душі –
порожнеча, майже заціпеніння…

Ось така доля мого батька, Каленика
Свиридовича Сугоняки із села Тарасів Козелецького району, що за 55 км від Вишгорода.
Як і в мільйонів інших гречкосіїв, яких на початку війни радянські полководці використовували не як живу силу, а як біомасу.
У Тарасів із війни повернулися одиниці.
Неважко уявити, яке дитинство було у нас,
дітей війни, особливо сиріт, яких залишилося у матерів по троє-четверо. Про це можна
написати величезну книжку, а не прийняти
безсилий закон про нечувану щедрість держави за розіп’яте війною дитинство. Та ще й
його можновладці то обходять, а то й зовсім
намагаються скасувати, бо в держави, бачте,
нема грошей. На тлі небаченої розкоші «еліти» це видається блюзнірством.
А нас уже й залишилось не набагато більше, ніж ветеранів бойових дій. Моїх старших
сестри і брата, наприклад, вже давно нема
на світі. Не дожили, відповідно, до 45 і 55 років: окупація, непосильна рабська праця на
панщині, голод, холод не минули безслідно.
Тому день 22 червня без вагань можна
називати Днем дітей війни. Це вони із матерями і, кому пощастило – з покаліченими в
боях батьками піднімали з руїн країну.

Мозаїка

Діалог триває

Увага: конкурс!

Останнім часом все частіше виникають
спірні ситуації навколо того, що цікавить
мало не кожного вишгородця, що має соціальні пільги. Безкоштовний проїзд у транспорті – «притча во язицях».
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Петро Жуланов, голова ради ветеранів:
– А якщо ми маємо право їздити безкоштовно,
для чого тоді окремий пільговий автобус? Для
нас – це приниження. Ми не вимагаємо нічого
незаконного, просто хочемо дотримання наших
прав. Відповідно до чинного законодавства про
транспорт, підприємства усіх форм власності та
підпорядкування, які займаються перевезенням
пасажирів, зобов’язані забезпечувати права
громадян на пільги у транспорті загального користування, до якого належать автобуси.
Олександр Балуєв, директор ТОВ «АвтоЛайн»:
– Ми не проти відмінити пільгові рейси, але
хоча б для якогось контролю треба ввести талони. Знаю, що дехто цим незадоволений, але, повірте, – це оптимальний варіант. Щодо підсадки
пасажирів, то їх набагато більше за двох обумовлених осіб.
Часто чую нарікання на недобросовісних водіїв. Звертаюсь до вишгородців: якщо виникають якісь непорозуміння – приходьте, і ми все
вирішимо. Щодо тарифів: із березня ц.р. введено новий паспорт маршрутів, згідно з яким вартість проїзду виправдана.
У кожного своя правда, і кожен відстоює
своє. Сподіваємося, що пасажир і перевізник все-таки знайдуть оптимальний варіант
вирішення цього питання. Районна та місцева влада, в свою чергу, обіцяють для цього
зробити все можливе.

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

нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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По горизонталі: 9. Кому весілля, а кому … . 10. Видно між ложками …
11. Не літа зсушили …, а від праці помарніло. 12. На чужій ниві все ліпшає …
. 13. Плугатар. 14. Де багато няньок, там дитя … . 16. Хто сивий – не мудрий:
лиш … . 17. … виють, а місяць світить. 18. Гарна, як … гайова. 21. Забула,
що …, та в солому спати пішла. 26. Скатертина біла увесь світ накрила. (Загадка). 27. … був такий безнадійно поганий, що диригент махнув на нього
рукою. 30. Поки сонце зійде, … очі виїсть. 31. Молоде подружжя на свою
першу зарплату накупило стільки куховарських книг, що не залишилося
грошей на … . 32. Є люди, які збирають плоди з дерева … .
По вертикалі: 1. Шкода, що всі … звичайні зазнайки. 2. … мед носить не
для себе, вівця шерсть носить не для себе, старий жениться не для себе. 3.
Так мене, мамо, … люблять, що за кулаками світа не бачу. 4. Губернія у південній частині Фінляндії. 5. Якби свиня мала …, весь мир переколола б. 6.
Здоровий, як циганська нова … : день біжить, а три лежить. 7. Господиня: три
… - одна диня. 8. Кожний … свою кобилу хвалить. 15. Мати у тюрків. 16. Краще солом’яний дід, як золотий … . 19. Зручність у чомусь. 20. За царя Горошка, коли людей було … . 22. Рослина - плаун булавовидний. 23. Йому подобалось, що … не повертає рукописів. 24. Шведський дослідник Арктики.
25. Поїзд рухався з міста А до міста Б так повільно, що екзамени довелося
перенести на … . 28. Відчайдушний … . 29. Зима біла, та не їсть снігу, а все … .

Кожна влада йде від
народу і ніколи вже до
нього не повертається

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

дарую (4), Найму (5), Здам (6), Знайомство (7), Інше (8).

Назва і номер рубрики до тексту оголошення не входить. Тож ви сміливо можете приносити особисто чи
надсилати до редакції поштою заповнений друкованими
літерами талон безкоштовного оголошення із семи
слів (в т. ч. номер телефону). Одне безкоштовне оголошення друкуватиметься один раз і лише на одне найменування.
Газету «Вишгород» ви можете придбати в одному з
кіосків «Укрпреси» міста Вишгорода, у поштових відділеннях населених пунктів району чи передплатити. Пункт
передплати у Вишгороді: пл. Т. Шевченка, 2.
Роздрібна ціна одного номера газети «Вишгород»
становить 1 грн.
Не баріться передплатити газету з липня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
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Безкоштовні оголошення
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Віктор Решетняк та Віктор Браток
офіційно відкрили новобудову

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

28.05.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
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ФОТОмить

P.S.

На дозвіллі

Склав Борис РУДЕНКО

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

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

К

26 травня офіційно відкрили іще одну (першу)
чергу багатоповерхового житлового комплексу
«Ольжин Град» на проспекті Т. Шевченка, 2.
Урочистості розпочались із вітальних слів директора банку «Київська Русь» Віктора Братка та
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка. Вони перерізали символічну стрічку і підтвердили цим відкриття комплексу, а міському голові вручили ключ. Жителі новобудови висадили дерева,
бо традиційно: Вишгород – зелене місто на березі
Київського моря, у віночку дерев і квітів.

КРОСВОРД З УСМІШКОЮ

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

28.05.2011 року
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Добра новина

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Минулої п’ятниці у кабінеті заступника голови
Вишгородської РДА В’ячеслава Савенка відбулась чергова зустріч із представниками місцевої
та районної рад ветеранів війни, праці й військової служби. Приєднався до розмови і директор
ТОВ «Авто-Лайн» Олександр Балуєв.
Під час емоційної дискусії кожен мав змогу
висловити власну думку.
Перший заступник голови Вишгородської
райдержадміністрації В’ячеслав Савенок:
– Є дві позиції: у перевізника ТОВ «АвтоЛайн» та у пасажирів. Треба шукати компроміс.
Двері мого кабінету завжди відчинені.
Я вважаю: головне – якісне перевезення пасажирів, зокрема й пільговиків. Наше завдання
сьогодні – зняти соціальну напругу та максимально задовольнити вимоги споживача згідно
із законодавчою базою.
Безкоштовне перевезення фінансують державні субвенції. Попри нерегулярне виділення
коштів, перевізник таки обслуговує пільговиків.
Розроблено й механізм підсадки пільгових пасажирів на кінцевих зупинках.
Плануємо у рамках певної програми залучити місцевий та районний бюджети до часткового
погашення заборгованості перевізнику. Ми тісно співпрацюємо із місцевою владою, чітко розуміємо нагальну проблему і шукаємо можливі
шляхи її розв’язання.
Чи цей, чи інший перевізник, та ситуація не
зміниться. Бо необхідних коштів для погашення заборгованості за перевезення пільговиків
немає.

Міс Вишгород-2011

Вишгородська міська рада, за сприяння міського голови Віктора Решетняка, разом із партнером заходу — туроператором
ASYA Travel, оголошує конкурс краси «Міс Вишгород-2011», який
проходитиме у рамках Всесвітнього чемпіонату «Формула-1 Н2O».
Переможниця конкурсу особисто вручить кубок чемпіону змагань – і
це транслюватиметься у 24-х країнах, тож про вас дізнається увесь світ!
Любі дівчата!
На вас чекає також чимало цінних подарунків і сюрпризів від спонсорів, зокрема і подорож (на двох осіб) в екзотичну країну від туроператора ASYA Travel. Конкурс «Міс Вишгород-2011» – це ваша реальна
можливість розпочати професійну модельну кар’єру і заслужити загальне визнання та повагу.
Категорії для участі у конкурсі:
* вік 18-25 років,
* зріст 170-185 см,
* розмір одягу 40-44.
Не упустіть свого шансу! Якщо ви чарівні, привабливі й цілеспрямовані, реєструйтеся для участі у кастингу за тел: (044) 353-36-26 або
відправляйте розповідь про себе + фотографії на електронну адресу:
info@asyatravel.com.

(в газеті не друкуються)
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Пасажир – перевізник
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Прізвище _МЕЛЬНИК_
Ім’я _ПОЛІНА_________
Адреса Б.Хмельницького, 2
Телефон_5-27-25______
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень – вівторок до 12.00
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