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Увага: конкурс!
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.

Останній дзвоник
у школах міста

а-Фішка

Читайте у наступному номері

У Києві відкрилась
передаукціонна виставка,
на якій зібрано понад 100 світлин — від
фешн-фото до пейзажів та від ретрокарток до модернових знімків. Усього
задіяно близько 50 українських та російських
авторів. Виставка триватиме у столичному
«Шоколадному будинку» до 10 червня.

«Приймаємо найфантастичніші ідеї»

Від першої особи

Акція

Врятуймо храм!

Долучіться до загальнообласної акції
«Врятуймо пам’ятку дерев’яного зодчества – церкву Різдва Пресвятої Богородиці XVIII ст. у Тулинцях Миронівського району і тематичні розписи у ній».
Рахунок для переказу коштів раді обласної організації Українського Товариства охорони пам’яток історії та культури – 26001000031785 у ПАТ УСБ, МФО
300023, ідентифікаційний код 03922214.
Підтримайте цю благородну справу. Не
будьте байдужими до долі духовної колиски душі.
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Читайте у наступному номері

У Вишгороді

Новий «аеродром» для лелеки

1 червня у Вишгородській центральній
районній лікарні урочисто відкрили післяпологове відділення. Традиційну стрічку перерізали перші особи міста й району разом із
головним лікарем Віктором Павленком.

СПВ – дітям

www.vyshgorod.osp-ua.info

Гімназія «ІНТЕЛЕКТ»

Того ж дня з нагоди Міжнародного дня
захисту дітей Спілка підприємців Вишгородщини (голова – Олександр Семенов)
за підтримки голови РДА Олександра Приходька, голови районної ради Олександра
Носаля та Вишгородського міського голови Віктора Решетняка влаштували справжнє свято для найменших мешканців міста
(докладніше — у наступному номері).

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

ФОТО — Віталій ХОНДОШКО, спеціально для «Вишгорода»

ФОТО — Тетяна КОРОЛЬОВА, спеціально для «Вишгорода»

ЗОШ №1

Міс Вишгород-2011

2

4 червня

Сигнали служби 101

Пожежна
безпека
на базах
відпочинку
На кожній базі відпочинку має бути відповідальний за пожежну
безпеку, на видному місці — табличка із зазначенням його посади та прізвища.
Олексій КРИЖАНІВСЬКИЙ,
інспектор ВДПН Вишгородського РУ ГУ МНС України в
Київській області, лейтенант
служби цивільного захисту

Горючі відходи треба
прибирати у спеціально відведені місця. Електромережа, електроприлади і апаратура мають бути справними.
Пошкоджені електромережі,
вимикачі, розетки та інші
електроприлади треба негайно вимкнути і відремонтувати.
Усі працівники та відпочиваючі мають знати, як
користуватися
засобами
пожежогасіння і де вони знаходяться. Відстань між найбільш віддаленим місцем та
вогнегасником не повинна
перевищувати 20 м.
Увага! Пожежу можуть
спричинити тимчасові електромережі, саморобні плавкі вставки в запобіжниках,
електричні кабелі, прокладені безпосередньо по горючій основі, світильники зі
знятими ковпаками (розсіювачами), саморобні подовжувачі.
Заборонено використовувати вимикачі і розетки
для підвішування одягу та
інших предметів, обгортати електролампи й світильники, заклеювати кабелі
електромережі тканиною,
папером.
Небезпечно користуватися електрокип’ятильниками,
чайниками, прасками і т. ін.
без вогнетривких підставок,
залишати без нагляду увімкнені електроприлади; захаращувати підступи до засобів
пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукави і
пожежний інвентар не за призначенням.
Палити у спеціально відведених для цього адміністрацією місцях, а зварювальні та інші роботи з вогнем
виконувати, тільки маючи відповідний дозвіл.
Про пожежу треба негайно повідомити керівництво установи, а в нічний
час — чергового охоронця (якщо він є), державну
пожежну охорону за телефонами «101», 54-282,
вказати адресу, місце пожежі, наявність людей,
своє прізвище. Якщо необхідно, допомогти евакуювати людей і гасити пожежу наявними засобами,
організувати зустріч пожежних підрозділів.

Соціум

2011 року

Завжди попереду громади

Вишгород

Вітаємо

Щиро вітаю колектив газети «Вишгород»
з професійним святом!
Безперечно, професія журналіста – одна з найважливіших та найпочесніших, оскільки формує громадську думку тисяч і тисяч наших
співвітчизників. Справжній журналіст – людина небайдужа та щира,
з активною життєвою позицією. Вона не просто веде літопис життя
народу, а проживає його разом з ним, близько до серця сприймаючи
усі негаразди та радості.
У захисті свободи, пошуку правди журналіст завжди попереду
громади. Усвідомлюю, яка колосальна відповідальність покладена
на вас. Тож у цей день прийміть слова щирої подяки за гостре почуття соціальної справедливості, високий професійний рівень та особистий внесок у розвиток національної журналістики. Сподіваємося
і надалі в міцній співпраці з вами працювати на благо Вишгородського краю, зростання добробуту і благополуччя його жителів.
Радості вам, тепла, невичерпної енергії! Нехай міцне здоров’я та
натхнення сприяють реалізації найсміливіших творчих задумів!
З повагою
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації

Вишгород — це газета

Для мене слово Вишгород спливає перед очима назвою міської газети. Газета Вишгородської міської ради — це можливість
не просто надати офіційну інформацію та почути глас народний,
а вступити з людьми у діалог, зачепити насущні проблеми і гуртом їх розв’язати, це надійний місток «Громада — міська влада».
Газета (зміст і оформлення, вектор тем) постійно змінюється
разом із нашим житям. «Вишгород» не дзеркало подій, наша газета скоріше – прожектор, що освітлює напрямок, у якому прямує
міська громада.
Будь-яку інформацію необхідно перевірити, оформити у статтю,
придумати назву, надрукувати текст, поправити стиль і поставити всі
коми, сфотографувати подію, обробити у відповідній програмі, зверстати разом із текстом статті, звірити з оригіналом, внести правки. Водночас двері до редакції не зачиняються, телефонують і пишуть вишгородці і
мешканці району, пропонують теми і запрошують на заходи.
Колектив газети «Вишгород» — творчі й небайдужі до життя
міста фахівці, що постійно вчаться. Тож побажаймо їм сил і уміння,
а ще – побільше читачів. А усім працівникам засобів масової інформації – здоров’я й натхнення!
Від імені міської громади
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова

Ексклюзивне інтерв’ю

Нас об’єднає
віра й добро
Предстоятель Укранської
греко-католицької
церкви
Блаженніший
Святослав
Шевчук на закінчення прощі
Київської архієпархії УГКЦ
до Вишгорода 29 травня ц.
р. у нашому місті соборно
відправив Архієрейську Божественну Літургію та надав ексклюзивне інтерв’ю
газеті «Вишгород».
Розмовляла
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Василь КАРПЕНКО,
Катерина ЗУРМА, спеціально для
«Вишгорода»

— Різні політичні сили та
громадські течії — чи то для
піару, чи з іншою метою —
все частіше говорять про
розкол України. Блаженніший, що нас об’єднає?
— Віра в єдиного Бога,
Отця, Сина і Духа Святого та
готовність суспільства на добрі
справи. Екуменічний рух — це
не зверхність якоїсь однієї конфесії, а щире бажання спільно
молитися й будувати.
— Враховуючи полікультурний і поліконфесійний
склад України, якою має
бути національна ідея для
держави, де живуть прихильники різних віросповідань: буддисти, мусульмани,
іудеї,
християни,
язичники, агностики?..
— Любов до української землі, яка є рідною для людей різних

У районі
Відбулося організаційне засідання районної громадської
комісії з питань захисту суспільної моралі при РДА, на якому
розглянули проект плану роботи
на 2011 рік. Головою комісії обрали заступника голови Валентину Духоту, заступником – директора Катюжанського вищого
професійно-технічного училища
Руслана Недашківського, секретарем – депутата міськради
двох попередніх скликань Сергія
Прокопенка. На 14 червня призначили позачергове засідання,
на якому затвердять подальший
план роботи.

національностей. Щире бажання
ділитися своїм рідним з іншими.
Державні ж інтереси мають виходити з поваги до людини.
— Що перше: віра (ідеали) чи церква (парохія, громада)?
— Звісно, віра, відкрите до
Бога серце. А церква – це легені
народного духу, через які Отець,
Син і Дух Святий допомагають
людині дихати добром.
— Громадянська позиція
церкви (і УГКЦ зокрема):
молитися чи йти в депутати,
брати участь у громадських
організаціях і яких?
— Насамперед і завжди
молитися. А з Божою поміччю
миряни — активні громадянські
діячі, чесні політики – своєю роботою впливатимуть на якість
життя всього суспільства.
— Під час численних
інтерв’ю Ви відповідаєте
на будь-яке запитання одразу ж. Таке враження, що
маєте переконання, ідеї
практично щодо всього. На
які запитання не маєте відповіді?
— Щодо майбутнього України за 5, 10 чи 50 років. Тільки
Господь це відає.
— Яке запитання Вам би
хотілося почути?
— Що означає для мене любити Бога.
— І яка відповідь?
— Щедро віддавати Богу
те, що маєш: свої знання, помисли, уміння, час.

У столиці
У столиці представили проект розвитку міста до 2025
року. Вже за 14 років Київ
стане інноваційним економічним центром з потужною
конкурентною позицією. Згідно з проектом, мають відновити історичну частину міста,
модернізувати транспорт та
інфраструктуру, краще заопікуватися здоров’ям киян. Такі
плани коштуватимуть понад
4 мільярди євро. 10% грошей
візьмуть з міського бюджету.
Решта — партнерство та приватний капітал. Втім, такі плани
поки лише на папері.

Глава УГКЦ потішений виступом фольклорного
гурту «Бабине літо» з Гути Межигірської
Святослав Шевчук народився 5 травня 1970 року (м. Стрий
Львівської обл.). Після закінчення середньої школи № 10 навчався у Бориславському медичному училищі, водночас (1983 —
1989) — у підпільній греко-католицькій духовній семінарії.
Далі — служба у Радянській армії, навчання (1991 — 1992)
у Центрі філософсько-богословських студій «Дон Боско» в Аргентині (м. Буенос-Айрес), у Львівській духовній семінарії Святого Духа (1992 — 1994). У Папському університеті св. Томи Аквинського (Рим, Італія, 1994 — 1999) здобув ліценціат, а згодом
і докторат у галузі богословської антропології та основ морального богослов’я візантійської богословської традиції.
Піддиякон, диякон, священик, у 1999 – 2000 рр. — префект,
у 2001 – 2007 — віце-ректор, із червня 2007 — ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, із 2001 р. — віце-декан
богословського факультету Львівської богословської академії
(відтак Українського католицького університету).
Голова секретаріату та особистий секретар Блаженнішого
Любомира Гузара, керівник Патріаршої курії у Львові (2002 —
2005).
2009 – 2010 — єпископ-помічник, апостольський адміністратор епархії Покрови Пресвятої Богородиці у Буенос-Айресі.
23 березня 2011 р. виборчий Синод епископів УГКЦ обрав єпископа Святослава Шевчука Верховним архієпископом Києво-Галицьким, главою Української греко-католицької
церкви.
Із інтернет-інтерв’ю. Вільно володіє англійською, італійською, іспанською, польською та російською мовами. До обрання його главою молодої церкви (середній вік греко-католицького священика — 35 років) готовий не був і почувається
трохи розгубленим.
Має досвід входження в культуру Латинської Америки. Розуміє, що традиційні поняття (віра, церковна спільнота, спільнота
власного народу) треба зробити зрозумілими і прийнятними
для сучасної молоді.
Гідним взірцем для глави УГКЦ є Папа Іван Павло ІІ, у якого
Святослав Шевчук був на аудієнції. Предстоятель УГКЦ цікавиться питаннями морального богослов’я, активно спілкується
із студентською молоддю. Вважає ГКЦ глобальною церквою,
яка говорить різними мовами і діє в різних культурах. Еклезіологічну перспективу бачить у об’єднанні всіх спадкоємців київського християнства, місію УГКЦ — бути посередником між
Сходом і Захом у екуменічному діалозі.
Блаженніший наголошує на тому, що «гоїти рани пам’яті
можна лише взаємним прощенням».

Наше місто

Вишгород

4 червня

Про розроблення детального плану масиву «Дніпро»
У виконавчому комітеті

Рішення від 26.05.2011 року № 155
установленому порядку земельних ділянок, уточнення їх меж, а також інших
наявних об’єктів, впорядкування подальшого використання цієї території, її забудови, забезпечення поліпшення умов
для проживання та ведення садівництва;
— збереження наявних та розвиток
нових лісопосадок захисного та паркового типу, інших цінних рекреаційних
територій, прибережних смуг водоохоронних зон, проведення комплексного
благоустрою території півострова;
— впорядкування використання пляжів, інших рекреаційних територій на прибережних землях водного фонду, забезпечення вільного доступу до них громадян,
розроблення пропозицій щодо розміщення спортивних майданчиків, прогулянкових маршрутів для людей, вигулу собак,

Із метою подальшого розвитку та
конкретизації положень Генерального
плану міста Вишгорода, забезпечення
комплексного використання території масиву «Дніпро», керуючись ст. 19
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 31 Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Визнати за доцільне розробити
детальний план території масиву «Дніпро», передбачивши її розвиток в межах міста Вишгорода з урахуванням її
рекреаційних та інших особливостей,
розміщення у її межах значної кількості
земельних ділянок, наданих для садівництва, передбачивши, зокрема:
— інвентаризацію раніше наданих в

визначення інших місць відпочинку;
— розвиток системи та поліпшення
стану доріг, транспортного обслуговування пасажирів, а також мереж електро-, газо-, водопостачання, інших інженерних мереж;
— забезпечення збирання та видалення побутових та інших відходів,
розвитку локальних систем водовідведення, очищення побутових стоків, посилення інших екологічних вимог;
— забезпечення умов для розміщення на цій території об’єктів соціальної сфери.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.
3. Це рішення оприлюднити в газеті
«Вишгород».

Хотів би поділитися з вишгородцями
деякими враженнями і думками, що виникли після візиту до Бєлгорода, міста,
що неодноразово завойовувало звання
найкращого у Росії у різних номінаціях.
Перше запитання глави міської адміністрації Сергія Боженова: «Академіки (з нами приїхав український академік
Юрій Сенюк), дайте мені модель, інноваційно-інвестиційну стратегію, що забезпечуватиме розвиток міської агломерації». Я це почув після екскурсії та
зустрічей з різними департаментами,
які приємно вразили. І був здивований
такому запитанню, тому що побачив головну інвестицію — у мізках людей.
На кожному кроці гасла «Зелена
архітектура — зелена столиця».
Є міська програма субсидій підприємствам малого і середнього
бізнесу. Міська програма «У кожній родині — не двоє, а троє дітей».
Страхова медицина. Та найбільша
увага — освіті.
У половині із 67 дитсадків — басейни. У всіх 26 школах безкоштовні: дитяче
молоко, мед, чиста вода і гарячі молочні
сніданки. 70 % школярів відвідують безкоштовні спортивні секції, 30 % — музичні заклади.
Є Центр обдарованих дітей (переможці Всеросійських олімпіад з астрономії).
Початкова школа відділена від се-

ФОТО – Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова

Шановні вишгородці!
9 червня о 10:00 у актовому залі адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, другий поверх) відбудеться науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ м. ВИШГОРОДА». Пропонується така
модель:
Напрямки стратегії розвитку:
1) навчально-виробничо-технологічний;
2) технологічний парк — високоінтелектуальні виробництва;
3) культурно-рекреаційний;
4) енергозберігаючих технологій.
Навчально-виробничо-технологічний кластер
Створення:
— на базі політехнічного ліцею та ВМЦХЕТУМ
«Джерело» сучасного навчального й творчого закладу технічної й гуманітарної спеціалізації;
— коледжу професійно-технічної та гуманітарної
освіти;
— університету стратегії просторового розвитку

Будівництво

І

Сучасне житло
Сучасний житловий комплекс
«Ольжин Град» – це зручне розташування та водночас – атмосфера спокою, усамітнення від круговерті життя. Ті, хто придбав тут житло, змогли
особисто в цьому переконатися.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Від першої особи

Віктор Решетняк: «Найкращий вклад – у майбутнє, тобто починати
треба з освіти»
редньої, з окремим входом. Із 2006 року
в загальноосвітніх навчальних закладах
введено курс православної культури — і
навіть учні з інших конфесій приходять
на ці уроки. Результат: діти почали поступатися старшим місцем у міському
транспорті, ба навіть знижено рівень
злочинності серед підлітків.
У гімназії № 3 вразили не рекреаційні зони, басейн, спортзал, футбольне
поле, класи, кабінети, музеї. А те, що
учням ПРЕСТИЖНО НЕ палити цигарки, НЕ лаятися, ГАРНО себе поводити.
Всюди плакати, що закликають до здорового способу життя. Дуже ефективне
патріотичне виховання — на історичних
прикладах. На блокнотах надпис «Я —
кращий». Це ж неабиякий вплив на підсвідомість дитини, підлітка!
У всіх бєлгородських школах 97%
школярів отримують, крім середньої
освіти, ще й спеціальність, якої потребує суспільство (навчально-виробничі
комбінати навчають і видають до 20 дипломів: водія, електрика, муляра тощо).
Спочатку до цього ставилися скептично,
нині задоволені: закінчив школу — є фах
і заробіток, незалежність від батьків і
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Заступник міського голови О. ДАНЧИН

«Приймаємо найфантастичніші ідеї»
Щойно делегація нашого міста
повернулася з Росії. Побували ми
в одному з пострадянських міст, з
яким маємо чимало спільного: сакральні коріння, базові умови (зокрема туристичну привабливість),
схожі проблеми.

2011 року

можливість, якщо є охота, вчитися далі.
Увагу до потреб людини видно
у пам’ятниках: у Бєлгороді є величний монумент князю Володимиру
Святославовичу і низка невеличких
пам’ятників, серед яких пам’ятник двірнику та інспектору ДАІ. (Я давно вже раджуся зі своєю командою, як веселими
фігурками різної тематики облаштувати
кожен куточок нашого міста — і вже є
певні напрацювання.)
Бєлгород і Вишгород зацікавлені та
можуть стати пілотними у проекті інноваційно-інвестиційної моделі розвитку пострадянського міста в напрямках: освіта,
створення нових промислових зон, впровадження енергозберігаючих технологій.
Вишгороду є що запропонувати — і
вже відбулося кілька засідань робочої групи (на фото) щодо розробки відповідного
проекту.
Наше гасло: «Місто – для життя, праці
й відпочинку».
Приймаємо найфантастичніші ідеї.
Якою має бути освіта у нашому місті?
Яким – дозвілля? Які виробництва треба розвивати насамперед? Який вигляд матиме зона відпочинку для всіх?

місцевості для підготовки спеціалістів за напрямками:
- біотехнологія;
- альтернативні джерела енергопостачання;
- місцеве самоврядування, стратегія просторового розвитку місцевості.
Технологічний парк – кластер високоінтелектуальних виробництв
Передбачає створення:
- сучасних високоінтелектуальних виробництв
(фабрики з випуску світлодіодної техніки, фармацевтичних виробів, виробів парфумерно-косметичної
продукції, харчової промисловості);
- підприємств комунально-побутової сфери (сміттєпереробний завод).
Культурно-рекреаційний кластер:
— рекреаційно-оздоровча зона;
— культурно-просвітницький центр;
— центр розвиваючих ігор і дозвілля;
— науково-виробнича зона;
— житлово-побутовий комплекс;
— комплекс дозвілля і розваг для дорослих.

25 травня офіційно відкрили іще
одну (першу за проектом і другу фактично чергу) цього багатоповерхового
житлового комплексу на проспекті Т.
Шевченка, 2-д. Незважаючи на те, що
житловий комплекс будувався у нелегкий, з фінансової точки зору, час, забудовники майже не порушували терміни проведення робіт. Банк «Київська
Русь» – головний фінансовий партнер
будівництва – сприяв інвесторам отримати кредити на квартири терміном
від п’яти до двадцяти років.
У проекті «Ольжин Град» – це чотири будівлі поперемінної поверховості
(секції – на 10, 16 та 23 поверхи). Для
зручності автолюбителів збудовано
напівзакритий паркінг, а для дітей облаштовані ігрові майданчики. Планують відкрити аптеку, фітнес-центр,
салон краси, продуктовий магазин,
тобто можна користуватися всіма благами цивілізації, не виходячи з дому.
Щасливих власників сучасного
житла запросили на урочисте відкриття об’єкта. О. Богдан Николин (протоієрей церкви святого Володимира, Київський патріархат) прочитав молитву
та освятив будівлю. Щоби у 375 квартирах (70% – однокімнатні, 10% – двота 20% трикімнатні) зручно й затишно,
а головне – дружно мешкали до півтисячі родин.
Жителі новобудови висадили дерева, бо традиційно: Вишгород – зелене
місто на березі Київського моря, у віночку дерев і квітів.
Із питань придбання звертайтеся в Центр продажу за телефонами:
(044) 495-54-50 (51, 52);
(044) 227-77-60
Завжди раді майбутнім мешканцям! Детальніше на сайті:
www,olgrad.kiev.ua

Кластер енергозберігаючих технологій
Базується на:
- модернізації комунальної теплоенергетики;
- впровадженні сучасних технологій когенерації;
- активному застосуванні альтернативних джерел
енергопостачання – сонячних батарей та вітрових
електростанцій;
- використання енергії р. Дніпро за допомогою теплових насосів;
- створення біотехнологічних підприємств.
Для впровадження наведених вище технологій
передбачається створення на базі існуючих суб’єктів
підприємницької діяльності Центру енергозберігаючих технологій.
Зареєструватися на конференцію можна за
тел: 54-203 (приймальня), 26-263 (відділ з гуманітарних питань міськради), 22-037 (оргвідділ
міськради), 52-725 (редакція газети «Вишгород»)
чи надіслати заявку на участь, свої проекти, пропозиції тощо електронною поштою:
vmr@ukr.net,
ngvyshgorod@ukr.net .

естрадно-спортивного

4

танцю

4 червня

Дитячий світ
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Ліс, що вдягнувся в зелені шати, поле соняшників, що повернули
свої голівки до сонця, – всюди присутня краса, що милує око. Та ніщо не
зрівняється із чистою красою дитячих душ.
Саме свято дитинства зібрало на сцені БК «Енергетик» найяскравіших
маленьких мешканців міста та району. Районний конкурс «Міні-міс та Мінімістер», організований жіночим клубом «Перлина» за сприяння голови
Вишгородської РДА Олександра Приходька та Вишгородського міського
голови Віктора Решетняка, приурочений Дню захисту дітей, мабуть, ще
довго буде перед очима тих, хто відвідав це грандіозне дійство.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Конкурс

«Міні-містер Інтелектуал-2011» – Олег
Кожухар (Вишгородський ДНЗ «Сонечко») – підкорив усе жіноцтво, увійшовши в образ відомого «серцеїда» Миколи Баскова. Майбутня зірочка футболу
Абі Божеску (Вишгородський ДНЗ «Золотий ключик») удостоївся титулу «Міні-містер Фантазер–2011». Своїм шармом та імпозантністю підкупив журі
«Міні-містер Екстравагантність-2011»

Шквал аплодисментів отримали
за свої виступи учасники колективу
естрадно-спортивного танцю «Мозаїка» (керівник Діана Зав’ялова), які дарували прекрасний настрій запальними
мотивами. Алла Наталушко вразила всіх
ліричною композицією. Завершальною
нотою стала пісня «Це моя Україна» у
виконанні талановитих ведучих Віктора
Шамоти та Тетяни Король.

Усе починається з малого
Назар Майданевич (с. Гаврилівка, ДНЗ
«Веселка»).
Серед представниць прекрасної половини людства звання «Міні-міс Співаночка-2011» отримала талановита
Софійка Слига (Вишгородський ДНЗ
«Ластівка»). У номінації «Міні-міс Грація-2011» перемогла енергійна, запальна та приваблива Олександра Литвинчук (смт Димер, ДНЗ «Зернятко»), яка
має прекрасні танцювальні здібності.
Дивовижними виступами вразила глядачів тендітна Євгенія Пономаренко (с. Демидів, ДНЗ «Орлятко»),
яку нагородили в номінації «Міні-міс
Ніжність-2011». Чудове відчуття сцени

Завідуючі дошкільними навчальними
закладами отримали подяки та грошові нагороди від голови Вишгородської
РДА Олександра Приходька, голови
районної ради Олександра Носаля та
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка.
Треба віддати належне організаторам конкурсу, які вклали душу у цю
справу, та батькам юних моделей. Зокрема, викладачу Київської естрадноциркової академії, лауреату міжнародних і всеукраїнських конкурсів Олексію
Пастухову, який результативно попрацював із дітьми.
Звичайно, такого феєричного свята
не було б без підтримки спонсорів: мережа ресторанів «ВИШЕГРАД» – приватний підприємець Микола Коваль, ресторан «Козацькі забави» – директор Тетяна
Трахимчук, ресторан «ОСКАР» – директор Віра Гурбанова, Пожежно-страхова
компанія – директор Валентина Чорноусова, Комплекс «Ольжин Град» та банк
«Київська Русь», члени Спілки підприємців Вишгородщини (голова – Олександр
Семенов) Анатолій Шока і Володимир
Лісогор, магазин «ВАЛІЗА» – директор
Лариса Власенко, косметична компанія
«МЕРІ КЕЙ», приватний адвокат Андрій

Вишгородська
Джамалла
(Вікторія Бондаренко)

Григорій Лєпс (Максим Шарай)

Запальна «Корида» від Олександри Литвинчук
та Георгія Джваршешвілі

Справжній феєрверк краси, неймовірні декорації, у повітрі кольорові
конфетті, повітряні кульки, феєрверки
та позитивна енергетика талановитих
і креативних ведучих Віктора Шамоти
та Тетяни Король (голова клубу «Перлина»), переповнений зал, одним словом –
повний аншлаг.
До професійного журі увійшли знавці справжньої краси: начальник відділу
освіти Вишгородської РДА Раїса Клименко, начальник відділу сім’ї та молоді
Вишгородської РДА Микола Горовий,
спеціаліст відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради Ольга
Мельник, директор магазину дитячої
іграшки «Капітошка» Олена Цуприк,
приватний адвокат Андрій Толкачов,
представник жіночого клубу «Перлина»
Оксана Ніколаєва.
У конкурсно-розважальній програмі
взяли участь дванадцять дітей із шести
дитячих навчальних дошкільних закладів. У першому конкурсі «Візитна картка»
вони представляли свої дитячі садочки,
у другому – себе. Третій конкурс настільки вразив глядачів, що емоціям не було
меж. Популярний Діма Білан, позитивна
Джамалла, золотий голос Росії Микола
Басков, мегазірки Елвіс Преслі та Мери-
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лін Монро, улюбленці публіки Ірина Круг і
Віктор Корольов, гламурні Потап і Настя,
імпозантні Ірина Алегрова і Лєпс, неперевершений дует Таїсії Повалій та Стаса
Михайлова…Такої кількості селебретіз на
одній сцені, мабуть, і не снилось побачити. Діти настільки вжились у ролі улюблених виконавців, що в дечому навіть перевершили «оригінали».
Завершальний етап – «Парад зірочок», на якому юні конкурсанти показали
себе у всій красі під хітові мотиви та вразили всіх «наповал»: у театралізованому яскравому дійстві маленькі учасники
продемонстрували всі свої творчі здібності. По завершенні конкурсу – ображених не було. Кожен отримав титул та
чудові подарунки від спонсорів.
Оплески «зірвав»вишуканий та елегантний джентльмен, який переміг у номінації «Міні-містер Галантність-2011»,
– Артем Гладський (Вишгородський
ДНЗ «Ластівка»). Захопив зал своєю
щирістю і безпосередністю «Міні-містер Оптиміст-2011» – Максим Шарай
(с. Демидів, ДНЗ «Орлятко»). Нікого
не залишив байдужим і природжений
талант багатогранного «Міні-містера
Артистичність-2011» – Георгія Джваршешвілі (смт Димер, ДНЗ «Зернятко»).

та бездоганна чаруюча усмішка дали
змогу перемогти Алексі Чмихайленко у
номінації «Міні-міс Посмішка-2011». Чудовим голосом, елегантністю та ефектними виступами захоплювала Лізочка Самойленко і тому отримала титул
«Міні-міс Чарівність-2011». У номінації
«Міні-міс Тендітність-2011»перемогла
мила та щира Віка Бондаренко (Вишгородський ДНЗ «Золотий ключик»).
Приємним сюрпризом від Вишгородської федерації футболу став візит
на конкурс відомого футболіста Олександра Романчука, який вручив майбутнім зіркам футболу Абі Божеску,
Максиму Шараю (ФК «Діназ») та Артему Гладському (ФК «Чайка») футбольні
м’ячі.

Толкачов, приватні підприємці: Юрік
Мамаян, Анатолій Слабоуз. Генеральний спонсор конкурсу – магазин дитячої
Міні-міс і міні-містер: тут усі переможці
іграшки «Капітошка»
– директор Олена Цуприк, ПАТ «Укргазпромбанк» (заступник
голови правління Є.
Костюков), міні-маркет «Карапузов» (директор Л. Крет), ФОП
– В. Головаченко і Г.
Філіпова. Зачіски конкурсантів – від перукарні «Шарм».
Такі заходи – ще
одна можливість для
дітей самовиразитись,
відчути себе вагомою
ланкою
суспільства,
дають поштовх до самовдосконалення. А
титули й подарунки
тут – вторинне, адже
кожна дівчинка – маленька Міс, а хлопчики – Містери для своїх
батьків та рідних, і це –
найголовніше.

Вишгород

Дитячий світ

Малюнок

«Я люблю своє місто!»
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На початку травня газета «Чайка
Вишгорода» до Всесвітнього дня захисту дітей оголосила конкурс дитячого малюнка «Я люблю своє місто».
Ми отримали надзвичайну кількість
чудових робіт і малюнків, присвячених
нашому Вишгороду, за що щиро вдячні юним художникам та їхнім батькам і
вчителям. А за сприяння – голові Вишгородської РДА Олександру Приходьку, його заступнику Валентині Духоті
та Вишгородському міському голові Віктору Решетняку.
Лариса ІЛЬЧУК
ФОТО надано авторкою

Журі конкурсу визначило переможців,
яких нагородили чудовим приладдям для
малювання. Серед юних художників (від 3
Коли шукаєш істину –
зазирни в дитячі очі. Вони
щирі й прозорі, як джерельна вода. Здається, що там
умістився увесь світ.
У дітях — зміст життя кожної людини. Це — наше майбутнє, наша гордість, наше
щастя…
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У перший день літа у всьому світі святкують День захисту
дітей – найважливіше свято у
календарі, свято нашого майбутнього.

Цього року святкування
було радісним, креативним й
дружним. Організатори й спонсори заходу — Асоціація роботодавців Вишгородщини —
зробили все можливе, щоб
свято пройшло на «ура».
На стадіоні «Енергетик» зібралися мешканці дитячих
садочків Вишгорода: «Чебурашки», «Сонечка», «Золотого
ключика», «Ластівки», а також
батьки, вихователі й багато
охочих взяти участь у святкуванні.
Діти з вихователями підготувалися до справжніх змагань. Кожний дитячий садок

Естафети

Прощавай, садок дитячий!
«Раз-два-три,
раз-два-три…».
Остання репетиція. Там, за стіною,
вже нетерпляче очікують батьки, а
з цього боку — наводяться останні
штрихи.
І ось під чаруючі звуки вальсу
одна за одною випливають пари.
Зал завмер, і лише: «Раз-два-три,
раз-два-три…» — тихо шепче вихователька.
Тетяна ЗАРІЦЬКА
ФОТО авторки

Мимоволі поринаєш у спогади.
Пам’ятаю, як уперше зустрілася з Галиною Степанівною Бабак на порозі групи.
В робочому одязі, з засуканими рукавами, з незмінною посмішкою на вустах:
«Ось готуюся прийняти нову зміну». Тут
же поспішає у двір показувати мені свої
володіння: «Погляньте, тут ми будемо
рахувати, а тут вивчати рідний край».
Маленький ігровий майданчик стає
просторим класом просто неба. У руках виховательки — фарби і пензлик.
Вона власноруч розмалювала павільйон, тепер — це дивовижний посібник.
«Я не триматиму їх за партами, — ділиться методикою диво-вихователь. —
Вони вчитимуться «на бігу», адже ді-
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до 5 років!) перше місце розділили Кирило
Ільчук та Ірина Ходаківська (дитячий садочок «Ластівка», вихователь Лариса Шевич).
Між дітьми 6-8 років кращою була Валерія
Попович (Арт-студія міського Центру «Джерело», вчитель Ольга Ралко). Серед школярів початкової школи перше місце посіла
Марина Гренчук (10 років) зі своєю чудовою
картиною «Вітрильний спорт для дітей».
Вручення подарунків відбулося у міській
раді 1 червня, у Всесвітній день захисту дітей. Видавець газети «Чайка Вишгорода»
та організатор конкурсу Олександр Крикніцький і начальник відділу з гуманітарних
питань Вишгородської міської ради Володимир Ткач привітали переможців. Вихователь дитячого садочка «Ластівка» Лариса
Шевич отримала подяку від Вишгородського міського голови за допомогу у проведенні конкурсу.

Маленькі рятувальники
представляла команда із десяти малюків. На зеленому полі
стадіону дітки в різнобарвних
костюмах і капелюшках нагадували чудових метеликів.
Після веселої розминки —
святковий старт. Змагання
проводилися із шести естафет.
Діти рятували звіряток, прибирали водойми від сміття, гасили уявне вогнище.
Глядачі були просто у захваті. Малеча на трибунах урочисто розпочинала кожну естафету словами: «Раз, два, три
– почали!», а потім скандувала
імена своїх команд.
За змаганнями маленьких
рятувальників стежило почесне журі: голова Асоціації
роботодавців Вишгородщини
Юрій Колодзян, член Асоціації
роботодавців Вишгородщини
Валерій Виговський, депутат
міської ради, спеціаліст відділу з гуманітарних питань Ольга
Мельник.
На святі були також шановані гості: заступник голови
Вишгородської
райдержадміністрації Валентина Духота
(побажала діткам здоров’я й
щасливого майбутнього), начальник відділу освіти Вишго-

Завідуюча ДНЗ «Ластівка» Галина Литвиненко
дякує за подарунки
родської РДА Раїса Клименко,
начальник відділу сім’ї та молоді Вишгородської РДА Микола
Горовий.
У перерві між змаганнями
всі із задоволенням спостерігали за діточками, які весело
рухалися під танок каченят.
Звичайно, змагання неможливі без перемог і переможців.
Та цього дня переможці — всі
учасники. Дітки були неповторні в своїй безпосередності, і
кожен з них безповоротно завоював глядацькі серця.
Організатори нагородили діточок грамотами, комплектами
спортивних костюмів та солодкими призами. А у дитячі садочки закупили цінні подарунки.

Представники міської влади також привітали діточок й
усіх присутніх зі святом й почесними подяками від міського голови Віктора Решетняка
нагородили вихователів й педагогів, які своєю працею зробили значний внесок в організацію цього чудового свята:
Тетяну Власенко, Валентину
Косичук, Галину Бабак, Тетяну
Гриненко, Галину Подоленюк.
Подякою від міського голови
відзначили також Асоціацію роботодавців Вишгородщини.
Задоволені дитячі обличчя
й щасливі оченята свідчили, що
свято було справді веселе й цікаве. Всі отримали масу задоволення й позитивних емоцій.

Ми йдемо до школи

тям так важливо багато рухатися».
Дивишся на цю маленьку жінку і дивуєшся, де черпає вона стільки енергії?
І групу всю обладнала спортивним знаряддям. Навіть найледачіша дитина, яка
футбол полюбляє лише по телевізору,
поруч із таким жвавим і спортивним вихователем стане першим прихильником здорового способу життя.
А ось і Людмила Миколаївна Лазоренко. Як часто, поспішаючи вранці,
озираєшся, чи нема де поблизу нашої
любої нянечки (адже до садочка ще так
далеко)… А вона завжди поруч. Скільки
разів під своє крильце брала від самого
дому, і проводжала, і в садочку турбувалася – сорочечку вологу перевдягне,
подушечку поправить, добавки доллє –
все це з любов’ю, мов ненька.
Дивишся сьогодні на діточок і милуєшся. Голосочки, як дзвіночки. Пісні співають — сльози на очі навертаються. А
скільки за цим стоїть, поки вони сьогодні такі радісні і сміливі ставлять свою завершальну крапку, підводячи риску під
неосяжною працею всього величезного
колективу дитячого садка…
І скільки за цей час пройшло різних
концертів, відкритих уроків, вікторин,
спортивних змагань, які допомагали
дітлахам всебічно розвиватися, фор-

муватися як особистість, розкриваючи
свої таланти.
Той – гуморист, а той – танцюрист,
той – співак, а той – футболіст. Кожен
зміг себе тут знайти. І величезна заслуга в цьому завідувачки Світлани Анатоліївни Омецинської, керівника, як кажуть, від Бога. З її легкої руки садочок
живе повним життям.
Якщо вашій дитині пощастить потрапити у «Золотий ключик», можете
працювати спокійно. Про вашу дитину
тут потурбуються на всі 100%. Не виїжджаючи з Вишгорода, дитина матиме

нагоду і цирк відвідати, і зоопарк, побувати на футболі і в театрі. Її забезпечать
і подорожами, і мандрівками… Яким
чином? Запитайте в малюків, вони все
розкажуть!
У наших малят — випускний бал.
Позаду залишилися незабутні роки дитинства, чудовою частиною яких став
«Золотий ключик». Сьогодні він відчинив двері своїм любим вихованцям у
чарівний світ знань. Багато чого чекає
попереду, а нині – радість свята і сльози розставання: «Прощавай, садочок.
Здрастуй, школо!».
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Школа і позашкілля

Вишгород

Співали душею для найрідніших
Коралики
Жодне слово у світі не вміщує стільки ласки
і ніжності та глибокого змісту, як «мама». Мати
з дитям – символ буття на землі. Мама благословляє перший подих дитини та усмішку, перший крок та думку, першу радість та сум, навчаючи життєвого польоту свою кровинку ще з
колиски. І чи не тому у людей такі летючі душі,
що мати дає їм крила!
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Актова зала Церкви Бога Живого зібрала з нагоди міського свята – Дня матері чималенько гостей.

Вітання від «Коралів»

Зліва направо: Надія Романів,
Романів, Ярослава
Бень та Леся Потіцька

Вони ще й справжні театральні аматори
Розпочали із молитви. Вітали мам пастор Церкви
Бога Живого Олександр Озеруга та ректор Київської семінарії Української греко-католицької церкви о. Петро Жук, які відзначили значущість жінки в

Підбиття підсумків

Ось і результат!
18 травня у ВРГ «Інтелект» зібрались на конференцію, щоб підбити підсумки педагогічної
майстерності та наголосити на високих досягненнях гімназистів.
Марина МАРИЧЕВА,
учениця 11- А класу ВРГ «Інтелект»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Присутніх було багато — адміністрація, вчителі,
учні та батьки.У гімназії дуже добре розуміють, що потрібно постійно вдосконалюватись та іти в ногу з часом.
А оскільки вимога часу — рухатись вперед, то тут завжди намагаються впроваджувати щось нове. Таким
чином, мультимедійні проекти є одним з ефективних
методів реалізації творчого потенціалу учнів.
В «Інтелекті» такий вид роботи вже стає звичним.
Учні та вчителі багато працюють над тим, щоб створювати різні проекти. Мета — зацікавити навчальним процесом, навчити працювати самостійно та вміти презентувати свою працю.
Відзначили роботу Любові Петрівни Шемени (вчитель географії), Марини Миколаївни Гриценко (вчитель хімії), Світлани Леонідівни Хоменко (вчитель
фізики), Віри Вікторівни Василенко (вчитель світової
літератури та художньої культури) та багатьох інших.
Кращі з проектів були представлені на конференції.

суспільстві та побажали всіх благ прекрасній поло- матір’ю, щоб передати своїй дитині ніжність і ласку,
вині людства.
доброту і щирість, відданість і незрадливість, красу
Продовжила святкову програму вихованка «Ко- і силу та багато інших якостей своєї безкінечно доралів», концертмейстер хору Ярослава Бень (місь- брої душі. Як вона радіє, коли в її дитини прорізакий Центр творчості «Джерело») коротким екскур- лись перші зубки, вона сказала перше слово, зросом в історію встановлення Дня матері.
била перший несміливий крок! Скільки безсонних
У виконанні старшої, середньої та молодшої ночей вона проводить, доглядаючи і пестячи своє
груп хору «Коралі» (керівник – Леся
Потіцька) прозвучали чудові колискові, народні гаївочки та весняночки. Не залишили нікого байдужим і
ліричні композиції, що проникали у
найпотаємніші куточки душі. На очі
мимоволі набігали сльози. Ангельські голоси «кораликів» із буденщини переносили у невимовний світ
краси і гармонії.
Приємним подарунком стали і
музичні композиції від вихованців
Церкви Бога Живого – вокального
колективу «Перлина» та Ірини Бези
(керівник колективу), Каті Котлярової і Юлі Тропіни.
Директор
Вишгородського
міського Центру творчості «Джерело» Наталя Кисіль від імені міського
голови Віктора Решетняка висловила найтепліші вітання і вручила
Від «Перлини» з любов’ю
квіти багатодітним матусям.
Мама – найдорожча і найрідніша людина для немовля! Скільки сил і здоров’я віддає дитині!
кожного, вона ж подарувала нам життя, допомогла
Люби, шануй, дорожи найріднішою людиною, тому
зробити перший крок у цей шалений світ, завжди що життя таке коротке, і несказані слова пектимуть жаз нами в радості і печалі. Кожна жінка мріє стати гучим болем, коли їх вже не буде кому сказати!
Ірина Анатоліївна Пономаренко (вчитель-методист молодших класів) разом із учнями 4-А класу
представили проект «Скарби України». Вікторія Прядко та Марина Маричева (11-А клас) — проект з фізики
(наслідки аварії на ЧАЕС). Тетяна Хоменко та Анастасія Ткачук (учениці 10-Б класу) — розкрили тему з хімії
«Застосування срібла та золота».
Надзвичайно цікавими та творчими виявились
учні 10-А і 10-Б класів. Разом із учителем Наталією
Василівною Ковальчук вони розповіли присутнім про
Танзанію. Ба, більше, ще й говорили як місцеві жителі
цієї африканської країни, та навіть затанцювали.
А парад проектів закінчили учні 10-А класу (вчитель Віра Василенко) із презентацією «Пізнаємо світ
подорожуючи». Вони повідали про всі свої поїздки,
а їх було дуже багато. Їздили як по Україні, так і по інших країнах. Зокрема, нещодавно побували у Чехії та
Франції.
Усі представлені проекти були незвичайними та
цікавими. І це ще далеко не все, над чим працювали,
працюють і працюватимуть учителі та учні гімназії.
Друга частина конференції — більш урочиста.
Настав час не лише підбити підсумки роботи, а й
відзначити тих, хто плідно працював для досягнення результатів та зумів здобути перемоги не лише
для себе, а й для гімназії. У першу чергу вирішили
відзначити випускників, які вже зовсім скоро підуть
в доросле життя, і все, набуте ними у школі, допоможе їм у подальшому. Особливо відзначили п’ять
учениць, у яких багато перемог з різних предметів — історії, біології, англійської, української мов
тощо. Це — Наталія Савицька, Діна Резніченко,

Анастасія Шуішбаєва, Марина Маричева, Яна Велігурська.
У гімназії дуже багато талановитих дітей. Директор Інна Василівна Шубко називала велику кількість
прізвищ тих, хто досяг певних успіхів. Нагороджували
від найменших до випускників. Відзначали переможців різних олімпіад районного, обласного та навіть
всеукраїнського рівнів, учасників і переможців творчих та наукових конкурсів, юних спортсменів. Всі вони
прославляють рідну школу.
Ось і підбили підсумки досягнень у ВРГ «Інтелект».
Вчителі та учні намагаються не зупинятися на досягнутому, а тому, сподіваємось, що в наступному році
перемог та успіхів плідної праці буде ще більше.

Телепрограма
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07:00, 08:00, 12:00 Новини
07:45 М/ф
07:55 Ера пам’яті
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:45 Друга смуга
09:55 «Легко бути жінкою»
10:50 Шефкухар країни
12:30 Право на захист
12:50 Армія
13:15 Х/ф «Три мушкетери»
15:15 Euronews
15:25, 18:20 Новини
15:35 Т/с «Що сказав
небіжчик»
16:30 Нащадки
16:55 Т/с «Невдача Пуаро»
17:55 Вікно в Америку
18:15 Друга смуга
19:00 Про головне
19:25 Т/с «Що сказав
небіжчик»
20:25 Сільрада
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:50 «World’s beauty star2011»
22:55 Трійка, Кено

06:05 Т/с «Тільки кохання»
06:55, 07:10, 08:05, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 17:00,
19:30, 23:45 ТСН
09:25 «Смакуємо»
10:00 «Розкішне життя»
11:00 «Шість кадрів»
12:00 Х/ф «Люди X:
Останній контакт»
13:55 Комедія
«Дванадцять стільців»
17:15 «Шість кадрів»
17:35 «Сімейні драми»
18:30 «Суперняня»
20:10 Х/ф «Доросла
донька, або Тест на... «
22:05 «Велика різниця»
23:05 «Tkachenko.ua»
00:00 Х/ф «Дванадцять
стільців»
02:45 Х/ф «Повна історія
моїх сексуальних поразок»
04:25 Х/ф «Король ельфів
Ар»

05:50 Служба розшуку дітей
06:00 «Одісей»
06:25, 07:35 Ділові факти
06:45 Провокатор
07:40 Факти тижня
08:45 Факти
09:30, 19:15 Надзвичайні
новини
10:30 Т/с «Убивча сила»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Т/с «Таємниці
слідства»
14:15 Х/ф «Спокута»
16:30 Т/с «Убивча сила»
18:45, 22:30 Факти
20:10 Х/ф «Російський
дубль»
22:45 Свобода слова
00:55 Надзвичайні новини
02:00 Під прицілом
02:50 Факти
03:20 Свобода слова

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
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 Немеркнучі
зірки
11.40, 1.30, 5.00 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

05:20 «Документальний
детектив»
05:45 Т/с «Комісар Рекс»
06:30 «Бізнес+»
06:35 Т/с «Кулагін та
Партнери»
07:40 «Танці з зірками.
Невідома версія»
09:40 Х/ф «Тобі,
справжньому»
13:00 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Україна має талант!»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:30 Т/с «Клініка»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 24 години Бізнес
07:25 Створи себе
07:30 «Життя зі знаком +»
08:00 Генеза здоров’я
09:00, 21:10 Хіт-парад
дикої природи
10:10 Твій хіт
11:10 На перехрестях
планети Земля
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Дракони
17:10 Східні базари
18:30, 20:30, 23:15 «24
години»
18:45 «Життя»
18:55 Це корисно знати
20:15 Сильні світу сього
20:50 «Життя»
22:15 Генеза здоров’я
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі

06:30 «З новим ранком»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
«Новини»
07:10, 08:10 «З новим
ранком»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Кобра»
12:15 «Знак якості»
13:00 «Школа лікаря
Комаровського»
14:10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
16:10 «Чекай на мене»
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»
21:45 Футбол. Збірна
України – Збірна Франції
23:40 Д/ф «Ген скорпіона»
00:30 «2 кінські сили»
00:55 Х/ф «Погані хлопці»
02:55 «Подробиці»

07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Х/ф «Москва.
Центральний округ»
11:00 Т/с «Маруся.
Повернення»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять.
Бенефіс Філіпа
Киркорова»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
21:15 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:15 Х/ф «Подвійний
форсаж»
00:20 Т/с «Ви замовляли
вбивство»

07:30 Слідство вели...
08:30, 09:20, 14:30, 17:30
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:55, 01:45 «До суду»
11:00, 00:45 Суд
присяжних.
12:25, 02:45
«Прокурорська перевірка»
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Літєйний»
20:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:35 Чесний понеділок

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:40 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Любов очима
чоловіків»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 01:05 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Група щастя»
23:45 Нічні новини

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:00 Х/ф «Хочу вашого
чоловіка» (1)
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Правда життя»
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:05 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Кріт»
13:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:30 Х/ф «Тупик»
17:05 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Агенти впливу»
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:30 Х/ф «Людинаскелет»
02:05 «Свідок»
02:25 «Речовий доказ»

05:45 «Гола правда»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:05 «Телепузики»
09:00 Єралаш
09:20 Т/с «Хто у домі
господар»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:15 «Домашній ресторан»
12:15 «Звана вечеря»
13:15 «Давай одружимося»
14:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Твою маму!»
16:15, 00:35 «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»

07:00, 08:00, 12:00, 15:00
Новини
07:45 М/ф
07:55 Ера пам’яті
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Світло
09:50 Друга смуга
10:00 «Легко бути жінкою»
11:00 В гостях у Д. Гордона
12:10, 15:25 Діловий світ
12:30 Хай щастить
12:50 Темний силует
13:10 Х/ф «Ігри у солдатиків»
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Що сказав
небіжчик»
16:35 Нащадки
17:00, 18:20 Новини
17:15 Т/с «Невдача Пуаро»
18:15 Друга смуга
18:45, 21:30 Діловий світ
19:00 Про головне
19:40 Чоловічий клуб
20:40 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:50 «World’s beauty star2011»
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 Т/с «Тільки кохання»
06:55, 07:10, 08:05, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 Х/ф «Навчи мене
танцювати» (1)
12:40 «Ілюзія безпеки»
13:35 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15:00, 16:00 Т/с «Алібі на
двох»
17:00, 19:30, 23:30 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:50 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
20:10 «Міняю жінку»
21:25, 22:05 Т/с «Інтерни»
22:30 «Ілюзія безпеки»
23:50 Х/ф «Доросла
донька, або Тест на...»
01:35 Т/с «Одружені. З
дітьми»
02:25, 03:15 Т/с «Алібі на

6.00, 7.00, 8.00, 9.05, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
06:25 Ділові факти
6.30, 16.10 У центрі уваги
06:40 Т/с «Таємниці
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
слідства»
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
07:45 Під прицілом
бізнесу
08:45, 12:45, 18:45, 22:30
9.00 Оголошення завдань
Факти
для державної підсумкової
09:30 Надзвичайні новини
атестації
9.30, 19.30 Столиця
10:30 Т/с «Убивча сила»
10.15 Повнота радості життя
13:05 Т/с «Таємниці
11.05 Національна премія
слідства»
11.40, 1.30, 5.00 Мультляндія
14:05 Т/с «Російський дубль» 13.20, 23.30 Громадська
16:25 Т/с «Убивча сила»
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Російський дубль» варта
15.10, 21.25 У гостях у Д.
22:45 Т/с «Кодекс честі»
Гордона
00:45 Надзвичайні новини
17.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
01:50 Провокатор
18.00, 0.30 Легко бути
02:40 Факти
жінкою
03:10 Т/с «Кодекс честі»
22.25 Немеркнучі зірки

05:35 «Документальний
детектив»
06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:55 «Чужі помилки.
Дружня родина»
09:55 Х/ф «Моя мама –
Снігуронька!»
11:55 «Нез’ясовно, але
факт»
12:50 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
20:00 «Правила життя»
22:25 «Очна ставка»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:30 Т/с «Клініка»
01:35 «Вікна-Спорт»
01:45 «Бізнес+»
01:50 Х/ф «Три дні у Москві»
02:55 Нічний ефір

05:40, 06:00 М/с
06:45, 07:15, 07:40
«Підйом»
06:50 М/с
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Без царя у
голові»
11:15 Т/с «Стройбатя»
13:20 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 «Іствік»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:40 Репортер
19:35 Знову разом
20:40 Т/с «Вороніни»
21:45 Хочеш? Співай!
22:45 Т/с «Щасливі разом»
23:40 Т/с «Іствік»
01:05 Х/ф «Частини тіла»
02:50 Зона ночі
02:55 Легендарне парі

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 «Мотор-ТБ»
16:15, 17:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:30, 23:40 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Народний контроль»
22:30 «Час-Тайм»

06:20, 07:50 М/ф
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00, 18:30, 20:30, 23:15
«24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 Генеза здоров’я
09:00, 21:10 Хіт-парад
дикої природи
10:10 Твій хіт
11:15, 18:55 Це корисно
знати
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Велика
пригода Зорро»
18:45 «Життя»
20:15 Сильні світу сього
20:50 Головне питання
22:10 Вода – лінія життя
22:50 Світські хроніки
23:30 «Життя»

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 «Кобра»
12:15 «Знак якості»
13:00 «Школа лікаря
Комаровського»
14:10 Т/с «Детективи»
14:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
17:00 Д/ф «Володимир
Винокур. Своїм голосом»
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»
23:35 Д/ф «Мерилін Монро»
00:25 Х/ф «Погані хлопці-2»
02:45 «Подробиці»
03:20 Д/ф «Шерлок Холмс і
доктор Ватсон»

23:25 «Школа лихослів’я»
00:10 Головний шлях.
03:55 «НТВ зранку»
07:30 Очна ставка
08:30, 14:30, 17:30
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
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 «Літєйний»
20:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:35 «Справа темна».
«Головний зрадник
Радянського Союзу»
23:25 Кулінарний двобій
00:25 Т/с «Без сліду»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:40 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Група щастя»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Час»
20:30 Футбол.
Товариський матч. Збірна
Росії – Збірна Камеруну
22:30 «Чоловічі
задоволення»

05:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
06:50 Х/ф «Тупик»
08:30 «Легальний дохід»
08:40, 19:00, 21:30, 00:00
«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 «Близнюки»
13:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:20 Х/ф «Забудьте
слово «смерть»
16:55 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Речовий доказ»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
02:00 «Свідок»
02:25 «Правда життя»
03:55 «Агенти впливу»

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:05 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Єралаш
09:20 Т/с «Хто у домі
господар»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:15 «Домашній ресторан»
12:15 «Звана вечеря»
13:15 «Давай одружимося»
14:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Твою маму!»
16:15, 00:35 «Дім-2»
17:10, 20:30, 23:00 Т/с
«Універ»
18:05 Т/с «Хто у домі
господар»
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
22:00 Т/с «Школа»
23:30 Т/с «Реальна кров»
01:00 Профілактика

— Я своїх років не
приховую. По-моєму,
тридцять років — чудовий вік для жінки!
— Так, прошу пані!
Особливо після
п’ятдесяти…

05:40 Факти
05:55 М/ф

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ»
10:00 Т/с «Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
21:15 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Подвійний
форсаж»
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»
03:30 Події

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

14:05, 16:10, 17:50, 22:45
06:45, 07:15, 07:40
«Погода в Україні»
«Підйом»
14:10 «Своїми очима»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Напруж звивини» 14:20 «5 елемент»
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
11:50 Т/с «Стройбатя»
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
13:55 Т/с «Татусеві дочки» 01:00 «Час новин»
14:50, 15:50 Teen Tіme
15:20, 16:20 «Час інтерв’ю»
14:55 Т/с «Дрейк і Джош» 17:25 «Територія закону»
18:30, 23:40 «Київський час»
15:55 Т/с «Друзі»
18:45, 23:15, 00:20 «Час
16:55 Т/с «Іствік»
спорту»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:25 «Час: важливо»
19:00, 00:35 Репортер
21:00, 02:00 «Час»
19:35 Батьки й діти
21:30, 01:00 «Українські
20:35 Т/с «Вороніни»
пристрасті»
22:40, 01:10 Новий погляд 22:15, 23:30 «Бізнес-час»
23:40 Т/с «Іствік»
22:30 «Час-Тайм»
00:30 «Автопілот-новини»
01:55 Х/ф «Без царя у
01:15 «Час: важливо»
голові»

– Де ми, Васильку, будемо жити, як одружимося?
– Як де? У моїй хаті.
– А хата у вас під соломою чи під залізом?
– Під залізом. Ми з батьком ще минулої осені
накидали, щоб вітер соломи не розніс.
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07:00, 08:00, 12:00 Новини
07:45 М/ф
07:55 Ера пам’яті
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 В гостях у Д. Гордона
12:10, 15:25 Діловий світ
12:30 Наша пісня
13:15 Х/ф «Сьома пелюстка»
15:00, 17:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Що сказав
небіжчик»
16:35 Нащадки
17:15 Т/с «Невдача Пуаро»
18:15 Друга смуга
18:45, 21:30 Діловий світ
19:00 Про головне
19:40 Чоловічий клуб
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:45 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,

двох»
06:05 Т/с «Тільки кохання»
06:55, 07:10, 08:05, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
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, 23:40 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:50 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
20:00 «Пекельна кухня»
21:15, 21:55 Т/с «Інтерни»
22:20 Т/с «Інтерни»
22:45 «Ілюзія безпеки»
00:00 Х/ф «Останній
кордон»
01:40 Т/с «Одружені. З
дітьми»
02:30, 03:20 Т/с «Алібі на
двох»

05:40 Факти
05:35 М/с
06:25 Ділові факти
06:40 Т/с «Таємниці
слідства»
07:45 Провокатор
08:45, 12:45 Факти
09:30, 19:15, 00:45
Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Убивча сила»
13:10 Т/с «Таємниці
слідства»
14:10 Т/с «Російський
дубль»
16:30 Т/с «Убивча сила»
18:45, 22:30 Факти
20:10 Т/с «Російський
дубль»
22:45 Т/с «Кодекс честі»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00, 18:30, 20:30, 23:15
«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 Це корисно знати
12:15 Погляд у майбутнє
16:45 Вода – лінія життя
17:25 Природні дива
Європи
18:45, 20:50, 23:30 «Життя»
18:55 Це корисно знати
20:15 Сильні світу сього
22:15 Генеза здоров’я
00:00 Таємниці долі

05:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
06:30, 07:10, 08:10 «З новим
ранком»
07:00, 08:00, Новини
09:00, 12:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Кобра»
12:15 «Знак якості»
13:00 «Школа лікаря
Комаровського»
14:10 «Детективи»
14:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 8»
17:00 «Сергій Бодров.
Кавказький бранець»
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»
23:35 Д/ф
00:25 Х/ф

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ»
10:00 Т/с «Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
21:15 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Поза полем
зору»
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»
03:30 Події

08:00, 12:00, Новини
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Книга.ua
09:45 Друга смуга
10:00 «Легко бути жінкою»
11:00 Здоров’я
12:10, 15:25 Діловий світ
12:25 Країни від А до Я
13:00 Крок до зірок
13:45 Х/ф «Летюча миша»
15:00, 17:00, 18:20 Новини
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Що сказав
небіжчик»
16:35 Нащадки
17:15 Т/с «Невдача Пуаро»
18:15 Друга смуга
19:00 Про головне
19:35 Чоловічий клуб
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
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

04:05 Т/с «Тисяча і одна ніч»
06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 Т/с «Тільки кохання»
06:55, 07:10, 08:05, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
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 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:50 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені»
20:10 Х/ф «Термінатор»
22:20 «Ілюзія безпеки»
23:20 ТСН
23:45 Х/ф «Таємний план»
01:25 Т/с «Одружені. З
дітьми»
02:15 Т/с «Алібі на двох»
03:05 Т/с «Алібі на двох»

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, 15:50 Твій хіт
11:10 Це корисно знати
12:15 Погляд у майбутнє
16:45 Вода – лінія життя
17:25 Природні дива
Європи
18:30, 20:30 «24 години»
18:45, 23:30 «Життя»
18:55 Це корисно знати
20:15 Сильні світу сього
20:50 Головне питання
22:15 Генеза здоров’я
23:15 «24 години»
00:00 Таємниці долі

05:00 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
06:30, 07:10 «З новим
ранком»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00
Новини
08:10 «З новим ранком»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Кобра»
12:15 «Знак якості»
13:00 «Школа лікаря
Комаровського»
14:10 «Детективи»
14:55 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів»
17:00 Д/ф «Мерилін Монро»
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»
23:35 Д/ф «Я повернуся...
Ігор Тальков»

Вишгород

05:35 «Документальний
детектив»
06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
09:00 «Чужі помилки»
10:00 Х/ф «Арфа для
коханої»
11:55 «Правила життя»
13:55 «Очна ставка»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00, 22:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя»
20:10, 21:05 «Російські
сенсації»
22:25 «Очна ставка»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:30 Т/с «Клініка»
01:35 «Вікна-Спорт»
01:45 «Бізнес+»
01:50 Х/ф «Три дні у Москві»
02:55 Нічний ефір
05:35 «Документальний
детектив»

05:40, 06:50 М/с
06:45, 07:15, 07:40
«Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «У пастці часу»
11:50 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 «Іствік»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:25 Репортер
19:35 Здрастуйте, я – ваша
мама!
20:30 Т/с «Вороніни»
21:35 Зроби мені смішно
22:30 Т/с «Щасливі разом»
23:10 Т/с «Іствік»
00:50 Служба розшуку
дітей
00:55 Х/ф «Мій новий
пістолет»

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 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Українська
незалежність»
18:45, 23:40 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Акцент»
22:30 «Час-Тайм»

03:20 Особливо
небезпечний!
03:55 «НТВ зранку»
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 «Літєйний»
20:30 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:35 «Справжній». «Краса
по-італійськи»
23:25 Квартирне питання
00:30 Т/с «Без сліду»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «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, 01:05 «Хочу знати»
15:55, 21:30 Т/с «Група
щастя»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:30 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:00 Х/ф «Забудьте
слово «смерть»
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 «Близнюки»
13:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:30 Х/ф «Убивство
свідка»
16:55 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Правда життя»
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:30 «Покер Дуель»
01:25 Т/с «Суто англійські
вбивства»

06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:05 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Єралаш
09:20 Т/с «Хто у домі
господар»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:15 «Домашній ресторан»
12:15 «Звана вечеря»
13:15 «Давай одружимося»
14:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Твою маму!»
16:15, 00:35 «Дім-2»
17:10, 20:30, 23:00 Т/с
«Універ»
18:05 Т/с «Хто у домі
господар»
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
22:00 Т/с «Школа»
23:30 Т/с «Реальна кров»
01:00 «Зірки проти караоке»
01:50 «До світанку»

05:35 М/с
06:25 Ділові факти
06:40 Т/с «Таємниці
слідства»
07:45 Максимум в Україні
08:45, 12:45, 18:45, 22:25
Факти
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Убивча сила
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:00 Т/с «Російський
дубль»
16:05 Т/с «Убивча сила»
19:15, 00:40 Надзвичайні
новини
20:10 Т/с «Морські
дияволи»
22:40 Т/с «Кодекс честі»
01:45 Провокатор
02:35 Факти
03:05 Т/с «Кодекс честі»
04:35 Т/с «Довірся мені»
05:35 Служба розшуку дітей
05:45, 08:45, 12:45 Факти
06:00 М/с

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
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 Немеркнучі зірки
11.40, 1.30, 5.00 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
09:00 «Чужі помилки.
Щоденник моєї смерті»
10:00 Х/ф «Ми дивно
зустрілися»
11:50 «Нез’ясовно, але
факт»
12:50 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка. Кипляча
пристрасть»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. Ігор
Вєрнік. Сльози плейбоя»
20:10 «Холостяк. Життя
після шоу»
22:00 «Вікна-Новини»
22:35 «Холостяк. Життя
після шоу»
23:40 Т/с «Лікар Хаус»
00:45 Т/с «Клініка»
01:35 «Вікна-Спорт»

05:40, 06:00, 06:50 М/с
06:45, 07:15, 07:40
«Підйом»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Крім слави»
11:25 Т/с «Стройбатя»
13:55 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 «Іствік»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:45 Репортер
19:35 Смішно до болю
20:40 Т/с «Вороніни»
21:45 Мрії збуваються
22:50 Т/с «Щасливі разом»
23:50 Т/с «Іствік»
01:10 Служба розшуку
дітей
01:15 Х/ф «Протокол»
02:45 Зона ночі
02:50 Княгиня Ольга

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 «Життя в задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:30, 23:40 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00, 02:00 «Час»
21:30, 01:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:00 «Час-Тайм»

05:15 Т/с «Мамо, я кілера
люблю»
06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ»
10:00 Т/с «Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
21:15 Т/с «Москва.
Центральний округ»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Любий Джоне»
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»

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

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:40 «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, 01:05 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Нічні новини

07:00 Х/ф «Убивство
свідка»
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 «Близнюки»
13:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:35 Х/ф «Один шанс із
тисячі»
17:05 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00, 00:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
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»
00:30 «Покер Дуель»
01:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
03:00 «Свідок»

05:45 «Твою маму!»
06:10 ТелеТ/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:05 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Єралаш
09:20 ТелеТ/с «Хто у домі
господар»
10:15 ТелеТ/с «Моя
прекрасна няня»
11:15 «Домашній ресторан»
12:15 «Звана вечеря»
13:15 «Давай одружимося»
14:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 «Теорія зради»
15:45 «Твою маму!»
16:15, 00:35 «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»
23:30 Т/с «Реальна кров»

8.00, 9.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05 Муз програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості життя
11.05, 22.25 Немеркнучі зірки
11.40, 1.30, 5.00 Мультляндія
3.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

– Моя дружина часто розмовляє сама з собою.
– І моя теж, але, бідолаха, навіть того й не
підозрює.
– Як це?
— Вона гадає, що я її слухаю.
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Вишгород
08:00, 12:00, 15:00 Новини
08:20 Король професії
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Т/с «Що сказав
небіжчик»
10:35 «Легко бути жінкою»
11:05 «Віра. Надія. Любов»
12:10, 15:25 Діловий світ
12:25 Д/ф «ООН та Україна»
12:45 «Надвечір’я»
13:20 Околиця
13:45 Х/ф «Летюча миша»
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Що сказав
небіжчик»
16:35 Нащадки
17:00, 18:20 Новини
17:15 Т/с «Невдача Пуаро»
18:40 Магістраль
19:00, 21:25 ШустерLіve
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
00:00 Підсумки
00:10 Ера пам’яті
00:20, 00:40 Вертикаль
влади
00:35 Підсумки дайджест
00:50 Корисні поради

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 Т/с «Тільки кохання»
06:55, 07:10, 08:05, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50, 12:50 «Ілюзія
безпеки»
13:40 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15:00 Т/с «Алібі на двох»
16:00 Т/с «Алібі на двох»
17:00, 19:30 ТСН
17:15 «Шість кадрів»
17:30 Х/ф «Даішники»
20:15 Х/ф «Термінатор»
23:15 Х/ф «Згадати все»
01:10 «Пекельна кухня»
02:00 Х/ф «Термінатор»
03:50 Т/с «Алібі на двох»

Телепрограма
06:25 Ділові факти
06:40 «Таємниці слідства»
07:45 Стоп-10
09:30 Надзвичайні новини
10:30 Т/с «Убивча сила»
13:05 Стоп-10
14:05 Т/с «Морські
дияволи»
16:25 Т/с «Убивча сила»
18:45, 22:30 Факти
19:15, 00:40 Надзвичайні
новини
20:10 Т/с «Морські
дияволи»
22:45 Т/с «Кодекс честі»
01:45 Провокатор
02:30 Факти
03:05 Т/с «Кодекс честі»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30, 0.30 Столиця
10.15 Повнота радості життя
11.05, 22.25 Немеркнучі зірки
11.40, 5.00 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50, 23.25
Міська варта
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.10 Т/с «Інспектор Деррік»
18.00 Віра. Надія. Любов

4 червня
06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Комісар Рекс»
07:55 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:20 Х/ф «Рокіровка»
17:55 «Вікна-Новини»
18:05 Х/ф «Найчарівніша та
найпривабливіша»
20:00 «Бенефіс Наташі
Корольової»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «ВусоЛапоХвіст»
23:45 Х/ф «Приватний
детектив, або Операція
«Кооперація»
01:40 «Вікна-Спорт»
01:50 «Бізнес+»
01:55 Х/ф «До Чорного
моря»

Дивлячись, як мама приміряє нову шубу з натурального хутра,
Василько зауважив:
— Мамо, а ти розумієш, що ця шуба — результат жахливих страждань бідної, нещасної тварини?
Мама суворо подивилася на синочка і відповіла:
— Як ти можеш так говорити про рідного батька?
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06:45, 07:15, 07:40 «Підйом»
06:50 М/с
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Ельф»
11:20 Т/с «Стройбатя»
13:55 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 «Іствік»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 00:50 Репортер
19:35 Здрастуйте, я – ваша
мама!
21:35 Інтуїція
23:55 Зроби мені смішно
01:20 Х/ф «Сновиди.
Історія кохання»
02:40 Зона ночі
02:45 Майстер музи
03:00 Зона ночі
03:05 С.Параджанов.
Відкладена прем’єра

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»
15:20, 16:20 «Час інтерв’ю»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45, 23:40 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Вільна гавань»
06:30, 18:35 «Київський час»

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, 15:50 Твій хіт
11:10 Це корисно знати
12:15 Погляд у майбутнє
16:45 Вода – лінія життя
17:25 Незабутня Америка
18:30, 20:30 «24 години»
18:55 Це корисно знати
20:15 Сильні світу сього
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Генеза здоров’я
23:05 Полігон
00:00 Таємниці долі

05:00 Х/ф «Американська
дочка»
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 «Кобра»
12:15 Х/ф «Батьки й діди»
14:05 Х/ф «Гроші для
доньки»
16:05 Х/ф «Ромашка,
кактус, маргаритка»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Об’єкт №11»
22:30 «Велика політика»
00:55 Х/ф «Присяжна»
02:55 Подробиці
03:25 «Позаочі»
04:10 «Велика політика»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ»
10:00 Т/с «Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
21:15 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
01:00 Х/ф «Кревні узи»
03:30 Події
03:50 Х/ф «Кревні узи»
04:30 «Нехай говорять»
05:15 Т/с «Кохання та інші
дурості»

небезпечний!
03:55 «НТВ зранку»
07:30 «Історія
всеросійського обману»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55, 02:15 «До суду»
11:00, 01:15 Суд
присяжних
12:30 «Суд присяжних:
головна справа»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Слідство вели...
19:30 Надзвичайна подія
19:55 «Великий обман
зору»
21:05 «НТВшники»
22:05 «Пісня для вашого
столика»
23:25 Х/ф «Повернення до
озера смерті»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15 «Модний вирок»
13:15, 05:10 «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, 04:30 «Давай
одружимося!»
19:55 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «ДО РЕ: Леонід
Агутін»
23:40 Х/ф «Дівчина, яка
грала з вогнем»
01:50 Х/ф «Не журися!»
03:20 Х/ф «Сергеєв шукає
Сергеєва»

6:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:00 Х/ф «Один шанс із
тисячі»
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 «Близнюки»
13:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:25 Х/ф «Бережіть
жінок»
17:45 Х/ф «Вічний поклик»
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
19:20 Т/с «Близнюки»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:30 Х/ф «Захист»
02:05 «Свідок»
02:30 «Правда життя»
03:50 «Агенти впливу»

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:05 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Єралаш
09:20 Т/с «Хто у домі
господар»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
11:15 «Домашній ресторан»
12:15 «Звана вечеря»
13:15 «Давай одружимося»
14:15 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50 «Теорія зради»
16:15, 00:35 «Дім-2»
15:45 «Гола правда»
17:10, 20:30 Т/с «Універ»
18:05 Т/с «Хто у домі
господар»
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
22:00 «Теорія зради»
23:00 Т/с «Універ»
23:30 Т/с «Реальна кров»
01:00 «Зірки проти караоке»

06:00 Ранкова молитва
06:10 М/ф
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
12:50 Афтершок. Трагедія
«Фукусіми-1»
13:40 Наша пісня
14:20 Феєрія мандрів
14:50 У гостях у Д. Гордона
15:45 Зелений коридор
15:55 Майстер-клас
16:15 Контрольна робота
16:40 Золотий гусак
17:10 Підсумки дня
18:00 Бокс. Автанділ
Хурцидзе – Діонісіо Міранда
21:00 Формула-1
22:30 Підсумки дня
23:10 Ультра. Тема
23:30 Ера здоров’я
00:00 Бенефіс
М.Поплавського
00:50 Корисні поради
01:20 Нічний канал

04:40 Т/с «Алібі на двох»
06:10 М/ф
07:20 «Справжні лікарі»
08:10 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00 «Анатомія слави»
10:55 Х/ф «Досягни
успіху»
13:05 «Голос країни»
15:35 Х/ф «Даішники»
17:40 Х/ф «Даішники»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Сонячне
затемнення»
23:45 Х/ф «Дім
шкереберть»
01:20 Х/ф «Термінатор-2»
03:40 Х/ф «Згадати все»
05:10 ТСН
05:40 «Справжні лікарі»
06:55 Х/ф «Міксвільський
привид»
08:30 М/ф

05:15 Факти
05:35 Х/ф «Лускунчик»

6.00, 7.00, 21.00, 1.00 СТІ
6.30 У центрі уваги
7.25, 17.45 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.45, 23.00 Столиця
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 14.45, 0.10, 5.00
Мультляндія
12.10, 2.00 Муз. програма
12.55 Повнота радості життя
13.45 Час відповідей
14.30 Шлях до успіху
16.10 Х/ф «Музична історія»
20.30 Контрольна робота
21.30 Х/ф «За тих, хто в
морі»

05:05 М/ф
06:40 Х/ф «До Чорного
моря»
08:00 «Караоке на Майдані»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11:30, 12:15 М/ф
14:00 «Бенефіс Наташі
Корольової. Любов не
помре ніколи»
16:00 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 Х/ф «Найчарівніша та
найпривабливіша»
20:50 Х/ф «Не підганяй
кохання»
23:10 «ВусоЛапоХвіст»
00:30 Х/ф «Вершник на ім’я
«Смерть»
02:25 Х/ф «На жвавому
місці»
04:00 «Мобільна скринька»
04:15 Нічний ефір
06:55 Х/ф «Приватний
детектив, або Операція
«Кооперація»

04:05 Т/с «Ранетки»
05:40 Х/ф «Народжені
вільними: нова пригода»
07:10 Х/ф «Ельф»
09:00 М/с
10:05 Інтуїція
11:15 Мрії збуваються
12:25 Співай, якщо можеш
13:55 Файна Юкрайна
14:40 Даєш молодь
15:05 «Красуні»
15:45 Зроби мені смішно
16:45 Х/ф «Вам лист»
19:05 Х/ф «Випадковий
шпигун»
21:00 Хто проти
блондинок?
22:05 Х/ф «Ідеальний
шторм»
00:55 Х/ф «Знамення»
03:00 Зона ночі
03:05 Тася
03:10 Зона ночі

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00 «Час новин»
07:10, 09:15, 17:50, 20:15,
07:20 «Клуб 700»
07:50, 08:50, 21:40 «Бізнес-час»
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»
19:25 «Час інтерв’ю»
20:25 «Українська
незалежність»
21:20 «Машина часу»
22:00 «Територія закону»

06:30 Блага звістка
07:00 Полігон
07:50 Зелена варта
08:25 М/ф
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години
10:15 За сім морів
10:40 Японія очима гурмана
11:15 Виховання домашніх
тварин
11:40 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
19:40 Світ тварин
20:00 24 години
20:45 Няньки дикої природи
21:15 Х/ф «Джанго»
23:05 Святий Грааль

07:45 «Городок»
08:50 М/c
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Жити – це модно»
11:15 М/ф
13:05 Т/с «Вийти заміж за
мільйонера»
17:10 «Юрмала-2010»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Бенефіс І. Алегрової»
23:05 «Розбір польотів»
00:05 Х/ф «Людинаневидимка»

06:00 Срібний апельсин
06:30 Події
06:50 Х/ф «Тихий Дон»
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 «Спасибі за
любов»
19:00 Події
19:20 Т/с «Спецназ»
22:30 Х/ф «Щастя за
рецептом»
01:00 Х/ф «Лондон»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Торішня
кадриль»
07:25 Х/ф «Прощання
слов’янки»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:45 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Аїда Ведищева. Не
бійтеся починати з нуля»
12:15 «Усіх на лічильник»
13:50 Т/с «Хімік»
17:40 Х/ф «Снігур»
19:20, 21:15 «Хвилина
слави»
21:00 «Час»
23:00
«Прожекторперісхілтон»
23:40 «Що? Де? Коли?»
00:45 Х/ф «Орел і решка»
02:10 Х/ф «Скарб»
03:30 Х/ф «Шанс»
04:55 «Поле чудес»

05:15 «Свідок»
05:35 «Легенди
бандитської Одеси»
06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
09:45 Х/ф «Контрудар»
11:30 «Речовий доказ».
Родинні війни
12:00 Х/ф «Бережіть
жінок»
14:55 Х/ф «Стамбульський
транзит»
16:45 Т/с «МУР є МУР»
19:00 Х/ф «Принцеса на
бобах»
21:20 Х/ф «Чудо»
23:45 Х/ф «Паства»
01:55 «Особистий погляд»
04:30 М/ф»
04:55 Х/ф «Міс
Конгеніальність»

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, 01:45 «Дім-2»
17:10 Х/ф «Кохання та інші
катастрофи»
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:30 Т/с «Універ»
22:00 «Теорія зради»
23:00 «Comedy Woman»
00:00 Х/ф «Моє дівчисько»
02:10 «До світанку»

07:00 Козирне життя
07:25 Х/ф «Пастка»
09:50 Велика різниця
10:50 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:15 Квартирне питання
12:15 Х/ф «Астерікс й
Обелікс проти Цезаря»
14:45 Ти не повіриш!
15:40 Під прицілом
16:40 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти
19:00 Наша Russіa
20:20 Х/ф «Маска».
22:40 Т/с «Рюрики»
23:05 Х/ф «Корупціонер»
01:15 Х/ф «Двобій»
04:10 Х/ф «Пастка»
06:00 Факти

— Милий, скажи мені перед сном щось приємне, сердечне…
— Що саме сказати?
— Ну, наприклад: «Кохання моє найсолодше!»
— Кохання моє найсолодше.
— Скажи ще: «Найдорожчий мій скарбе!»
— Найдорожчий мій скарбе!
— А тепер придумай щось сам!
— На добраніч, люба.

Розмовляють дві
подруги:
– Опісля я сказала
йому, що не хочу
його більше бачити!
– І він пішов?
– Ні! Загасив світло.

03:15 Особливо
небезпечний!
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 Головний шлях
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 Надзвичайна подія
18:25 Професія –
репортер
18:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного»
20:00 «Російські сенсації»
20:55 Ти не повіриш!
21:55 «Останнє слово»
23:00 Х/ф «Міс
Конгеніальність»
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06:00 Ранкова молитва
06:30 Крок до зірок
07:10 Світ православ’я
07:20 Д/ф «Подорож на край
світу»
07:50 Сільський час
08:20 Укравтоконтинент
08:40 Моя земля-моя
власність
08:50 Корисні поради
09:00 Трансляція
богослужіння в День Святої
Трійці
11:00 Шеф-кухар країни
11:50 Крок до зірок
12:40 Міжнародний турнір зі
спортивної гімнастики
13:50 Так просто!
14:15 Ближче до народу
14:40 В гостях у Д. Гордона
15:45 Х/ф «4 місяці, 3 тижні
і 2 дні»
18:45 Золотий гусак
19:15 Підсумки тижня
20:00 Формула-1
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Фільм фестивалю
«Покров»

07:15 Анекдоти по09:05 «Лото-Забава»
українськи
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
07:35 Т/с «Рюрики»
11:25 «Розкішне життя»
08:05 Х/ф «Астерікс й
12:25 «Шість кадрів»
Обелікс проти Цезаря «
13:25 «Міняю жінку»
10:30 Ти не повіриш!
14:45 «Велика різниця»
11:30 Козирне життя
15:50 Х/ф «Сонячне
11:55 Інший футбол
затемнення»
12:25 Стоп-10
19:30, 23:20 «ТСН13:25 Південне Бутово
тиждень»
14:20 Х/ф «Астерікс й
20:00 «Голос країни»
Обелікс: Місія Клеопатра»
22:00 Т/с «Інтерни»
16:45 Велика різниця
22:25 «Світське життя»
17:50 Наша Russіa
00:00 «Tkachenko.Ua»
18:30 Факти тижня
00:50 Х/ф»На дев’ятому небі»
02:50 Х/ф «Дім шкереберть» 18:55 Футбол. Україна – Чехія
21:00 Х/ф «Апокаліпсис»
04:15 Х/ф «Клеопатра»

05:30 Сильні світу сього
05:50 Диваки
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 Буетті
12:15 Святий Грааль
13:10 Ієшуа
14:40 За сім морів
15:10 Твій хіт
15:55 Х/ф «Джанго»
17:50 Створення
досконалості
19:00 Увага – їжа!
19:35 Таємниці світобудови
20:00 Зелена варта
20:35 Жива енциклопедія
21:05 Х/ф «Джанго»
22:50 Інакше життя:
Таємниці життя і смерті
00:00 Таємниці долі
02:55 Диваки

07:20, 09:05 М/c
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «Неділя з «Кварталом»
10:25 Х/ф «Звільніть Віллі-2»
12:25 Х/ф «Улюблена
донька папи Карло»
14:25 Д/ф «Контракт із
зіркою»
15:30 «Бенефіс І. Алегрової»
17:55 Т/с «Захист свідків»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Т/с «Захист свідків»
23:10 Х/ф «Людинапавук-3»
01:55 «Подробиці тижня»

6.00, 7.00, 21.00 СТН
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, 2.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально — насущно
14.30, 5.00 Мультляндія
15.25 Шлях до успіху
16.10 День знань
17.25, 0.40 Х/ф «Антон
Іванович сердиться»
19.00 Столиця
20.25 Гаряча лінія «102»
21.25 Світ бізнесу
22.00 Х/ф «Кето і Коте»

— Один чоловік купує два кілограми цукерок.
— А навіщо вам стільки?
— Для моєї тещі, бо вона вчора казала, що за кіло цукерок дала б
півжиття, то я купую відразу два.

06:30 Х/ф «Тихий Дон»
08:50 Ласкаво просимо
09:50 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
11:50 Х/ф «Спасибі за
любов»
14:00 Т/с «Сонька:
Продовження легенди»
15:55 Х/ф «Коханці»
18:00, 19:30 Т/с «Спецназ»
19:00 Події тижня
23:00 Х/ф «Гра у
хованки»
01:00 Х/ф «Цар
скорпіонів-2»

Адвокат телеграфує своєму клієнтові:
«Сьогодні вночі уві сні померла ваша
теща, залишивши вам велику спадщину.
Що замовити: похорон, бальзамування чи
кремацію?»
У відповідь він одержав телеграму:
«Замовте все, не хочу ризикувати».

04:55 Х/ф «Місс
Конгеніальність»
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 увесь світ»
11:00 Дачна відповідь
12:20 Т/с «Знаки долі»
14:05 Своя гра.
15:20 «Історія
всеросійського обману.
Вихід є!»
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Надзвичайна подія
18:00 «Сьогодні»
19:00 Щиросердне
визнання
19:50 «Центральне
телебачення»
21:00 Х/ф «Вітер північний»
22:50 «Гра».
23:55 Авіатори.
00:25 Футбольна ніч

Вишгород

08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на Майдані»
12:00 «Холостяк. Життя
після шоу»
14:55 «Російські сенсації»
15:50 «Зіркове життя»
16:55 «Моя правда. Ігор
Вєрнік. Сльози плейбоя»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва екстрасенсів»
21:00 Х/ф «Zolushka. ru»
23:15 Т/с «Лікар Хаус»
03:05 «Неймовірні історії
кохання»
03:45 Нічний ефір

07:00, 08:00, 09:0,0 10:00,
07:45 Церква Христова
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
08:00 Запитайте у лікаря
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
08:25 Даєш молодь
19:00, 20:30, 23:0 «Час новин»
09:10 М/с
07:10, 08:55, 17:50, 20:15,
07:20 «Клуб 700»
10:15 Х/ф «Вам лист»
07:50, 08:50, 21:45, 23:30
12:50 Шоуманія
«Бізнес-час»
13:45 Ексклюзив
08:05, 18:45, 23:15 «Час спорту»
14:40 Аналіз крові
08:25 «Рекламна кухня»
09:20 «Вікно в Америку»
15:15 Info-шок
09:50 «Досягти мети»
16:10 Т/с «Вороніни»
10:15 «Яппі»
18:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
10:35 «Феєрія мандрів»
20:00 Співай, якщо можеш 11:15 «Трансмісія»
11:30 «ДМБ»
23:45 «Красуні»
12:20 «Життя цікаве»
00:30 Х/ф «Фортеця-2»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Людмила Зикіна.
«Я недолюбила...»
07:00 Х/ф «Шляхетний
розбійник Володимир
Дубровський»
08:50 «Грай, гармонь
улюблена!»
10:10 Х/ф «Висота»
12:20 Д/ф «ЗворикінМуромець»
13:55 Х/ф «Трактир на
П’ятницькій»
15:30 Х/ф «Три тополі на
Плющисі»
17:00 Х/ф «Турецький
гамбіт»
21:00 «Час»
21:15 Х/ф «Адміралъ»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:10 Т/с «МУР є МУР»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушідо. Східні
єдиноборства»
14:15 Х/ф «Принцеса на
бобах»
16:35 Х/ф «Чудо»
19:00 Х/ф «На краю
Всесвіту»
23:50 Х/ф «Камуфляж»
01:50 «Особистий
погляд»

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

Пані дома сідає до фортепіано і грає
якісь мелодії.
— Ви любите музику? — звертається до
гостя.
— Люблю, але ви не робіть собі ніщо з того
і грайте далі...

13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:20 «Палата»
17:30 «Не перший погляд»
18:20 «Машина часу»
19:20. 20:20 «Час інтерв’ю»
21:00 «Час: підсумки»
22:00 «Велика політика»
22:30 «Час-Тайм»

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 «Comedy Woman»
14:10 «Єралаш»
14:35 Х/ф «Кохання та інші
катастрофи»
16:15, 01:00 «Дім-2»
17:10 Х/ф «Моє дівчисько»
19:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:30 Т/с «Універ»
22:00 «Теорія зради»
23:00 «Comedy Woman»

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

Виробничій компанії «Гротто Груп»
Безкоштовні оголошення
на
постійну
роботу (за трудовою книжкою) потрібні:
— досвід роботи менеджером не менше 2-3 років
П Р О Д А М
робітники в цех (чоловіки),
(бажано: с/г продукція, техніка, запчастини,
коляску-ковіньку. Нова.
Москвич «21-40» 1985 р. На ходу.
засоби захисту рослин);— вік 20-40 років.
оплата від виробітку 2 500-4 500 грн/місяць.
Тел. факс: (04596) 22-348 E-mail: zlagoda-m@zeos.net
Тел: (04596) 5-15-56
5 000 грн. Тел: (097) 446-20-64
Робота в м. Вишгороді, вул. Київська, 10,
водонагрівач б/в
забезпечуємо робочим одягом,
троє 2-місячних
погріб.
Атестат про середню освіту, серія НА, №
(1 рік). 800 грн.
8-годинний робочий день.
козенят.
Район ринку.
016202, виданий 11.06.1993 р. середньою
Тел: (066) 751-71-13
м. Вишгород, вул. Київська, 10,
Тел: (04596) 5-12-04
Тел: 5-32-85
школою №2 м. Вишгорода на ім’я Олени Олександрівни НІКУЛІЧЕВОЇ, вважати недійсним.
тел: (044) 592-80-52
1-кімнат. квартиру 45,8 м2,
дитяче ліжко
в ідеальному стані.
ремонт, бойлер, 7/9.
Тел: (050) 414-12-51
Тел: 52-145, (067) 319-77-40
Підприємству потрібен

менеджер з продажу сільськогосподарської продукції:

БУДІВЕЛЬНІЙ ФІРМІ
на роботу потрібен

інженеркошторисник,
ч/ж, вік 22-45 р., з д/р
не менше 1 р. кошторисником в галузі
будівництва, з/п – договірна. м. Вишгород,
тел: 23-966,
(050) 410-75-49

1 червня відзначила свій ювілей
Марія Миколаївна ЛІЩИНСЬКА!
На килимі життя,
немов чарівна м’ята,
Розквітла твоя ювілейна дата.
Хай
Х у серці твоїм весна розцвітає,
Хай матір Пречиста
на крилах тримає,
Хай
Х Господь дарує надію й тепло
На
Н многії літа, на щастя й добро!
Колектив ресторану «ГАЛС», подруги
Ко

Потомствена знахарка Анелія
Якщо ви стомилися від невдач, Вас
переслідує чорна смуга в житті, не впадайте
у відчай, зверніться за допомогою до Анелії,
яка передбачить майбутнє, знімає вінець
безшлюбності, поверне чоловіка в сім’ю,
лікує безпліддя, екзему, псоріаз, алкогольну залежність.
Довідки за тел.: 26-0-94, (098) 372-20-88, (093) 917-54-44
Ліцензія № 14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005 р.

І Н Ш Е
Встановлення дерев’яних дверей,
МДФ, гіпсокартон, ламінат.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
Ремонт, вагонка, лінолеум, відкоси,
шпалери, електрика.
Тел: (093) 451-63-04

Сантехнічні,
зварювальні роботи,
встановлення,
перетяжка дверей.
Тел: (067) 945-06-40

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Щиро ВІТАЄМО дорогого чоловіка,
турботливого татуся й дідуся
Володимира Івановича
ЛЕВАДНОГО,
якому 1 червня виповнилося
75 років, і бажаємо:
Цей ювілей — то мудрості пора.
Хай буде вдосталь у житті і в долі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові.
З любов’ю дружина, діти, онуки

ТОВ «Авто-Стандарт Сервіс»
запрошує на роботу слюсаря по ремонту

легкових автомобілів та водіїв на автобус.
Тел: 3-10-55, (067) 245-80-25
— Любий, тобі які жінки більше подобаються, розумні
чи красиві?
— Ні ті, ні інші, люба! Ти ж знаєш, я кохаю лише тебе.

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.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

4.06.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати
друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень – вівторок до 12.00

Вишгород

Міський Центр творчості

Звітний концерт ДЖЕРЕЛА
Як дітям хочеться обернутися з Попелюшки на
Принцесу, допомогти Червоній Шапочці, застерегти маленьких Козенят від хижого Вовка!.. Чарівний світ театру дає поштовх уяві. От вихованці
міського Центру творчості «Джерело» взяли й придумали виставу. Незвичну.
Замість самовара – самоскид, скромного Комарика – гламурний заморський принц («хлопець
нарозхват»), традиційних пісеньок – сучасні хіти.
Запал, епатаж, креатив… і всім – весело.

4 червня

2011 року
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Краще раз побачити

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Саме у такій атмосфері пройшло у БК «Енергетик»
театралізоване дійство за мотивами казки Корнія Чуковського «Муха-Цокотуха». Ведучі дійства — Ольга
Хуторна і Тетяна Негоденко (автор сценарію).
Першими на сцені з’явились вихованці Лесі Потіцької – молодша група «Коралів» разом із старшою на1
ставницею Ярославою Бень.
Далі розкрились куліси, і, ніби за помахом чарівної палички, зал заполонила казка. Протягом години на сцені відбувались
2
прекрасні метаморфози. Яскраві костюми
героїв доповнювали шоу. Вдалі декорації
створені руками вихованців «Арт-студії»
(керівник Ольга Ралко) і «Золотих ручок»
(керівник Олена Кольвах).
Діти у костюмах казкових героїв вправно танцювали, співали. Веселі Світлячки,
драйвові Сонечка, еластична Бабка-циркачка, ніжні Метелики, кумедні Каченята,
милі Курчатка, Комарик і, звісно, головна
героїня – Муха-Цокотуха запалили на повну.
Участь у виставі взяли 105 дітей. Всі вони
відточують свою майстерність у міському
Центрі творчості «Джерело». Це і вихованці
Ганни Покровської «Домісольки» і «Спадкоємці переможців», студія «Полузір’я»
4
Тетяни Халаш, фольклорний ансамбль
«Співаночка» Валентини Демечко, гурток
народних танців Світлани Стащук, студія
пластичної імпровізації Любові Савочкіної і
хореографічний гурток Катерини Барладян.
За звукові ефекти відповідав звукорежисер
Володимир Клімов.
Джерельні діти, як завжди, показали
високий рівень підготовки та продемонстрували свої акторські здібності. Належне
треба віддати й керівникам гуртків та директору ЦТ «Джерело» Наталі Кисіль.
Привітала із успіхом «джерельчан» спеціаліст відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради Ольга Мельник,
яка передала теплі слова від міського голови Віктора Решетняка.
Звітний концерт пройшов «на ура»! І це
засвідчили бурхливі оплески глядачів та
численні вигуки «браво!».
Враження:
Ольга Мельник, спеціаліст відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради: – Це дуже добре, що маємо власний центр творчості, який дітки відвідують безкоштовно.
Із кожним виступом вони показують все вищий і вищий рівень підготовки.
Діти мають можливість показати свої таланти на сцені, і це просто чудово. На
жаль, Вишгородська міська рада не має власного будинку культури, де б діти
могли виступати, не оплачуючи орендної плати. Тому на сьогодні актуальне
розв’язання цієї нагальної проблеми. Міська влада підтримувала, підтримує
і підтримуватиме талановиту молодь.
Велике спасибі за чудове свято вихованцям ЦТ «Джерело», керівникам
гуртків та директору Наталі Кисіль. Дітям – веселих та незабутніх канікул.
Світлана Кравченко, молода мама: – Ми із синочком просто в захваті. Потрапили сюди випадково, подруга зателефонувала і запропонувала
сходити на виставу. Я і не знала, що у нас є такий центр творчості. Через
рік, коли нам виповниться п’ять рочків, обов’язково віддам Олега у якийсь
із гуртків.
Олена Зайченко, пенсіонерка: – Моя онучка два роки займається у ЦТ
«Джерело». Причому відвідує не один гурток. Їй дуже подобається, та і ми
спокійні, так як віддаємо дитину у хороші руки.
Олександра Мельник, учениця 8 класу: – Я в захваті! Мені дуже сподобалась вистава. Інтерпретація казки на сучасний лад – це просто супер.
Молодці!
1 – Гаївки від «Кораликів»
2 – «А де ж наші хлопці?»
3 – Танок у Сніговому
Королівстві
4 – «Циганочка» Метеликів

5 – У Мухи крадуть жениха
6 – Веселе каченятко
7 – «Запалюють» Світлячки
8 – Співають «ДоМіСольки»
(керівник – Анна Покровська)
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4 червня

Дата

2011 року

Календар

Цей день в історії
4 червня – Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії
1741 — Вітус Йонас Берінг «відкрив»
Аляску
1775 — за наказом імператриці Катерини ІІ зруйнували Запорізьку Січ
1874 — відбулися перші загальні збори
Наукового Товариства імені Т. Шевченка
Іменини: Володимир
5 червня – Всесвітній день охорони довкілля; День працівників водного
господарства
1910 — у Києві здійснили перший політ
на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Кудашева,
котрий і був пілотом. Через 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський
1977 — у продажу з’явився перший
персональний комп’ютер Apple II
1992 — у Києві відбувся перший собор
Української автокефальної православної
церкви
Іменини: Адріан, Андрій, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Іван, Гнат,
Ісай, Касіян, Костянтин, Леонтій, Михайло,
Микита, Олександр, Петро, Роман, Сильвестр, Федір, Яків
6 червня – День журналіста
1882 — ньюйорківець Генрі Сілі запатентував електричну праску
1925 —засновано автомобільну корпорацію «Chrysler»
1933 — у місті Кемдені (штат НьюЙорк) відкрито перший у світі кінотеатр з
екраном 12х9 м, де фільм можна було переглядати просто із автомобіля
1981 — зареєстровані перші хворі на
СНІД
Іменини: Іван, Мелетій, Микита, Семен, Серапіон, Степан (Стефан), Федір
7 червня
1775 — Сполучені Колонії змінили назву на Сполучені Штати
1919 — у Нью-Йорку вперше проведені
письмові тести для отримання прав водія
1971 — уперше радянські космонавти
прибули на орбітальну станцію «Салют»
Іменини: Іван
8 червня – Міжнародний день домогосподарки
1668 — Петра Дорошенка обрано гетьманом України
1928 — здійснено перший авіаційний
переліт зі США в Австралію
1947 — відкрито судноплавство по
всьому Дніпру
Іменини: Аверкій, Оверкій, Алфей,
Георгій (Єгор, Юрій), Іван, Карп, Макар,
Олена
9 червня – Міжнародний день друзів
1822 — у США запатентована штучна
щелепа
1934 — на екранах уперше з’явився герой мультфільмів — каченя Дональд Дак
Іменини: Іван, Федір
10 червня
1793 — у Парижі створено перший у
світі громадський зоопарк
1907 — французькі інженери брати
Люм’єри винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно
1909 — пасажирський пароплав «Славонія», який зазнав катастрофи біля Азорських островів, уперше в світі використав
сигнал SOS
1934 — створене українське відділення
ГУЛАГу
1936 — у СРСР створена кіностудія
«Союзмультфільм»
1943 — угорець Ласло Біро винайшов
кулькову ручку
1964 — у Москві відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку
1984 — американці провели перше
успішне випробування протиракетної системи в космосі
Іменини: Гнат, Микита

Вишгород

На «Прощу до Тараса», або Подорож у Канів
У неділю після відзначення у Вишгороді 150-річчя
перепоховання батька Тараса 22 щасливці сідають у
автобус (серед них гурт «Гайдамаки») і від’їжджають
до Канева, на Тарасову гору.
Володимир САЮК
ФОТО – УМ

Витративши зайву годину у Києві (форс-мажорні обставини), їдемо через Обухів, Кагарлик, Миронівку і врешті
приєднуємося до гурту людей, що чекають Віктора Ющенка
із сім’єю у Каневі (Президента України 2005-2010 рр.). Всі
піднімаються сходами до могили Тараса. Під невеликим
дощем долаємо і ми 366 сходинок. Від делегації Вишгородщини ставимо на могилу батька Тараса букет квітів, зірваних увечері у лісі Нижчої Дубечні.
Після виконання Державного гімну виступає Віктор
Ющенко: «…Щоб знищити націю як таку, необхідно виконати три речі: забрати у народу рідну мову, заборонити церкву, лишити націю історичної пам’яті. За весь час перебування у складі Російської імперії було 144 спроби заборони
української мови (друкування книг, навчання в школах, офіційне спілкування тощо). Своєю літературно-художньою
творчістю Тарас Шевченко зберіг та розвинув нашу українську мову, повернув нам історичну пам’ять. Його місія полягала в тому, що він дав українцям те, що об’єднує. І єдність українців нині стала б добрим подарунком Кобзареві.
Славним подарунком Шевченкові та всім українцям було б
і те, аби український народ консолідувався навколо збереження своєї мови, культури, демократії».
Народний артист України Анатолій Паламаренко декламує вірші Тараса Шевченка, народний артист Дмитро
Гнатюк співає патріотичні пісні про Кобзаря, а гурт «Гайдамаки» міста Вишгорода (єдиний на цьому заході) виконав
низку патріотичних пісень.
Академік Петро Кононенко, директор Інституту українознавства, у своїй промові охарактеризував значення
Шевченка для нашої України і для всієї планети Земля. Він
підкреслив, що по всьому світу йому встановлено найбільше пам’ятників (порівняно з іншими особистостями).
На завершення акції вшанування Кобзаря Віктор Ющенко кладе квіти до пам’ятного знака на місці загибелі борця за волю України, Героя України Олекси Гірника, який на
знак протесту проти русифікації України 21 січня 1978 року

Вітаємо!

У червні

День народження святкують:
депутати міської ради
5 червня – Ольга Василівна МЕЛЬНИК
7 червня – Юрій Петрович ПОПОВ
***
9 червня – спеціаліст I категорії
Інна КУЗНЄЦОВА
9 червня – член виконкому
Олена Олександрівна ПАВЛЕНКО
11 червня – спеціаліст II категорії
Олена СОЛОВ’ЄНКО
Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

виконав акт самоспалення…
Перед спуском з гори спостерігав, як покладають вінки
на могилу Шевченка представники посольств різних країн,
зокрема й від Російського.
І згадалося, десь років 25 тому Російська імперія совєтського зразка вважала день 22 травня націоналістичним і
жорстоко карала тих, хто збирався біля пам’ятників Шевченку. Але часи змінилися…
Через греблю Канівської ГЕС поїхали додому лівим берегом, через Софіївку, Переяслав-Хмельницький, Бориспіль. У лісосмузі за Переяславом пом’янули Тараса Шевченка. За шість кілометрів від Борисполя зупинилися на
місці загибелі голови Народного руху України В’ячеслава
Чорновола.
Тільки ми підійшли до козацького хреста, як зупиняється
автобус із львівською делегацією, яка їде також з Канева.
І всі ми разом перед заходом сонця вшанували світлої
пам’яті В’ячеслава Чорновола співом «Реве та стогне Дніпр
широкий». Виступили представники обох делегацій, разом
помолилися.

Вітаємо Ольгу Мельник
Шановна Ольго Василівно!
Добрий майстер у роботі і порадник у житті,
Ви розрадите в скорботі, не забудете в біді,
Порадієте на святі, не остання – за столом,
І на дружбу Ви багаті, до людей Ви – лиш з добром.
З святом Вас віта сьогодні весь наш дружний колектив –
Працьовиті, гарні, милі будьте Ви і повні сил!
Із найкращими побажаннями
колеги

На 17-й науковопрактичній конференції
«Старожитності Вишгородщини» вислухали й
обговорили кілька цікавих доповідей.

Алла ПЛОТНІКОВА,
заввідділом охорони
пам’яток ВишгородськоВишгородська міська рада, го історико-культурного
міськвиконком, заповідника
Руслан Орлов грунтовредакція газети «Вишгород»

Музей Київської Русі
но підготував тему: «Ландшафти Вишгорода». А
доповідь директора заповідника Ірини Пироженко
торкалася вишгородських
музейних аспектів.
Науковці підтримали
вишгородців і ухвалили:
1. Внести в план розвитку та проведення досліджень
археологічних

Режисер, сценарист і ведуча
У моєї внучки — четвертокласниці Вишгородської ЗОШ № 1 — недавно відбувся випуск. Як підросли
і змужніли за ці роки вихованці Лесі
Дмитрівни Гачек! А вона, тендітна,
струнка, на цих урочистостях була
і режисером-сценаристом, і учасником та ведучою свята.
Ольга ДЯЧЕНКО

Мимоволі туманом застеляло очі,
бо дитяча щирість і безпосередність,
артистизм, уміння чітко й виразно читати вірші — це неймовірне терпіння
і відданість нелегкій професії нашої
улюбленої вчительки. Вона все до

дрібниць продумала й організувала
свято для дітей і дорослих.
Не тільки учні, а й батьки (і бабусі
й дідусі!) завжди пам’ятатимуть материнське серце, щедру вдачу і надзвичайну працелюбність Лесі Дмитрівни.
Хоча майже сорок літ сіє добре, мудре, вічне, та залишається такою молодою і осяйною!
Скільки чудових свят і різноманітних спортивних змагань провела
зі своїми непосидами! Цікаві літературні заходи прилучали дітей до невичерпних скарбів рідної мови. Недарма чимало вихованців самі вже
пробують перо у віршах, казках, оповіданнях.

пам’яток в м. Вишгороді
(Інститут археології НАНУ).
2. Звернутися до
міської ради м. Вишгорода про виділення території Вишгородському
історико-культурному
заповіднику для подальшого відтворення унікального музею Київської Русі.

Випускний

Спасибі нашій любій Лесі Дмитрівні
Гачек і низький уклін за людяність і доброту на найперших стежках у Країні
знань наших дітей. Наснаги і здоров’я
на багато літ!

КОЛО жінки

Вишгород

4 червня

Інна ШУБКО,
директор гімназії

Заступник директора з науково-методичної роботи Надія Кисляк
проаналізувала роботу навчального
закладу за останні роки і зазначила,
що реалізації науково-методичної
проблеми були присвячені науково-практичні семінари, проводились заняття й позакласні заходи,
на яких демонструвались проекти
– навчальні, інформаційно-пошукові, творчі, культурологічні, дослідницькі, економічні. Навчальний заклад брав участь у міжнародних
виставках «Освіта в Україні-2009» та
«Сучасні заклади освіти-2011», де
також представляли проекти — методичні, управлінські, творчі. Матеріали педагогів гімназії відзначені
срібною медаллю.
Хоча спочатку було непросто.
Не всі сприймали проектні техноло-

Ваші права

гії. Завжди все нове
втілити
нелегко.
Проте були «перші
ластівки», які активно включилися в роботу, це — Любов
Шемена, Нінель Сивашенко, Світлана
Хоменко, Інна Шубко, Оксана Боутенок,
Наталія
Полякова,
Оксана
Жовтенко,
вчителі початкової школи. Проектні
технології стали домінуючими при
проведенні підсумкових занять із
предмета, при вивченні нового матеріалу, організації учнівських конференцій, позакласних заходів.
2010-2011 навчальний рік — рік
підбиття підсумків роботи над проблемою, вивчення й узагальнення
досвіду. Цікавими були проекти з
геометрії учнів 10-А класу Валентини Пілянської, Віталія Пугача, Аліни
Грошевої, Катерини Цегельник під
керівництвом Галини Черняхівської,
учнів 6-В класу на уроках математики й англійської мови (вчителі Нінель Сивашенко та Євгенія Гавриш).
Продовжують активно працювати за
проектними технологіями й учителі
початкових класів, світової літератури Надія Петенок, Віра Василенко,
хімії Марина Гриценко, французької
мови Ірина Яковенко.
Потім слово для виступу узяли
учні гімназії. Владислав Лоза (6-В
клас) представив проектну роботу
про від’ємні числа, Тетяна Хоменко та Анастасія Ткачук (10-Б клас)
розповіли про властивості золота
та срібла, Марина Маричева і Вікторія Прядко (11-А клас) присвятили
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Концерти

Творчості можна вчитися
Наприкінці навчального року у
Вишгородській районній гімназії
«Інтелект» відбулася загальногімназійна конференція за підсумками роботи над науково-методичною проблемою. На захід були
запрошені всі члени педагогічного колективу, обдаровані учні
гімназії, їх батьки, адже спільною
справою, над якою працюють педагоги гімназії та їхні учні, є реалізація проблеми «Метод проектів у
системі інтерактивного навчання
й виховання творчої особистості».
Така робота прискорює формування передового педагогічного
досвіду, розвиває творчість у колективі, об’єднує і спрямовує педагогічні ідеї.

2011 року

Музичний фінал

Методики

У Вишгородській дитячій музичній школі (ДМШ) — гаряча пора, кінець навчального
року. Майже щодня тут щось відбувається:
академконцерти за спеціальностями, концерт скрипкових ансамблів, День відкритих
дверей та ін.
Валентина КЛИМЕНКО

свій проект чорнобильській трагедії, Ілля Сергієко, Анастасія Козак,
Антон Шаль, Валентина Пілянська
(10-А клас) підготували творчий літературний проект і запропонували
власні твори, команда 10-А класу
представила відразу два країнознавчі проекти, присвячені Танзанії
та Франції, а учні 4-А класу (вчитель
Ірина Пономаренко) розповіли про
скарби рідної Київщини.
Конференція завершилась нагородженням найкращих учнів. Подяки
та подарунки від адміністрації гімназії отримав 31 учень — переможці ІІ
(районного етапу) Всеукраїнських
учнівських олімпіад, чотири переможці ІІІ (обласного) етапу, п’ятеро
переможців ІІ (районного етапу) конкурсу знавців рідної мови імені Петра
Яцика, переможець обласного етапу
конкурсу імені Т. Г. Шевченка та 20
найкращих спортсменів гімназії.
Такі вагомі результати свідчать
про творчу роботу усіх учасників навчально-виховного процесу. «Творчості, як і будь-якої діяльності, можна
вчитися», — стверджував Г. Альтшуллер. А педагоги гімназії переконані,
що не лише можна, а й треба, тому
що майбутнє нашої держави, освіти,
науки в руках сьогоднішніх учнів.

На батьківських зборах викладачі не тільки
розповідають про досягнення юних артистів, а
й надають їм можливість іще раз продемонструвати свою майстерність. А досягнення справді є.
Чимало учнів отримали грамоти за відмінне навчання й поведінку та активну участь у концертній
діяльності ДМШ.
Серед них: cкрипалі Андрій Куліс, 5 кл. (викладач Наталія Кошелюк, Марія Клименко і Дмитро Каримський, 6 кл. (викладач Наталія Томілова), Роман Серебряков, 4 клас (викладач Наталія
Томілова).
Вокалісти Катя Котлярова, 4 кл., Юля Павленко, 6 кл., Аня Смоляренко, 5 кл. та інші.
Щоб назвати усіх дітей, які отримали відзнаки
в музичній школі, мабуть, не вистачить газетної
сторінки. Всі вони упродовж року брали участь у
районних та обласних конкурсах, навіть вибороли призові місця (зокрема Андрій Куліс).
Інші діти також напружено працювали. У нашій
музичній школі немає поганих учнів, усі стараються. І навіть невеличкий успіх, маленький поступ
уперед — це вже досягнення, радість в очах батьків і вчителів, які приходять на усі концерти, переживають за своїх і інших вихованців школи.
Уроки зі спеціальності — індивідуальні, вчитель має можливість приділити учневі максимум
уваги, дібрати той ключик, яким відкриваються
скарби таланту. Якщо між учнем і наставником є
взаєморозуміння, то успіх буде неодмінно.
Ми щиро вдячні вчителям Вишгородської
ДМШ за їхню кропітку, наполегливу працю, за
творчий підхід до наших дітей і зичимо викладачам натхнення і нових творчих досягнень.

Новітні норми порядку розірвання шлюбу
Дещо з практики застосування

27 липня 2010 року набув чинності Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану», яким передбачено ряд суттєвих новел
та внесено зміни до Сімейного, Цивільного і Цивільного процесуального кодексів України Закону
України «Про нотаріат».
Наталія ДУХОТА,
заступник начальника Вишгородського районного
управління юстиції Київської області — начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Новітні норми стосуються, зокрема, порядку розірвання шлюбу. Так, згідно з положеннями законодавства розірвання шлюбу здійснюється органами державної реєстрації актів цивільного стану та в судовому
порядку.
Підстави розірвання шлюбу органами державної
реєстрації актів цивільного стану в залежності від волевиявлення подружжя можна поділити на дві групи:
розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя та
за волею лише одного з подружжя.
У першому випадку шлюб припиняється за спільною заявою подружжя, яке не має дітей (стаття 106
Сімейного кодексу України).
На підставі заяви одного з подружжя шлюб розривається у разі, якщо другий із подружжя визнаний безвісно відсутнім або недієздатним (стаття 107
Сімейного кодексу України). Законом України «Про
державну реєстрацію актів цивільного стану» внесено зміни до Сімейного кодексу України та виключено норми, згідно з якими один із подружжя за своєю
заявою міг розірвати шлюб в органах державної реєстрації актів цивільного стану з другим із подружжя,
засудженим до позбавлення волі на строк не менш
як три роки.
Вказана підстава була успадкована ще з Кодексу
про шлюб та сім’ю України 1969 року та суттєво відріз-

нялась від інших підстав одностороннього розірвання
шлюбу.
У разі визнання особи недієздатною або безвісно
відсутньою така особа не в змозі виявити волю на
розірвання шлюбу внаслідок психічної неможливості її сформулювати або у зв’язку зі своєю фізичною
відсутністю. Водночас особа, засуджена до позбавлення волі, цілком може виявити своє бажання щодо
розірвання шлюбу, однак законодавство віддавало
пріоритет інтересам другого з подружжя та передбачало, що для розірвання шлюбу в цьому випадку
достатньо лише його волевиявлення. Засуджена до
позбавлення волі особа позбавлена права ініціювати питання розірвання шлюбу в органах державної
реєстрації актів цивільного стану. При цьому закон
визначав строк позбавлення волі — три роки і більше, як доленосну межу, від якої залежала реалізація
особою в повній мірі своїх особистих немайнових та
майнових прав.
У прийнятому Законі України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» закріплені норми,
згідно з якими засуджені до позбавлення волі особи, незалежно від строку покарання, мають можливість ініціювати питання розірвання їх шлюбу в
судовому порядку або розірвати шлюб в органах
державної реєстрації актів цивільного стану за взаємною згодою з другим із подружжя та у разі відсутності спільних дітей.
Справа про розірвання шлюбу за заявою особи,
засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи. При розгляді справи в суді враховуються вимоги засудженої особи щодо реалізації її майнових
прав, участі у вихованні дітей тощо.
Крім того, Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» не передбачається
державна реєстрація розірвання шлюбу на підставі
рішення суду про розірвання шлюбу.

Рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, є остаточним документом,
що засвідчує факт розірвання шлюбу і позбавляє
необхідності виконання громадянами зайвих процесуальних дій щодо реєстрації розірвання шлюбу та отримання відповідного свідоцтва.
Ці зміни ґрунтуються на досвіді багатьох держав (Франція, Німеччина, Сполучені Штати Америки,
Польща, Румунія, Естонія, Литва, Латвія, Білорусь,
Узбекистан та інші).
У разі розірвання шлюбу в судовому порядку
рішення суду, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення
для внесення даних до державного реєстру актів
цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.
Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду в
паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між
якими розірвано, робиться у разі їх звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.
Водночас, враховуючи дію законів у часі, Законом
України «Про державну реєстрацію актів цивільного
стану» передбачено, що розірвання шлюбу, здійснене
судом до 27 липня 2010 року, підлягає державній реєстрації в органі державної реєстрації актів цивільного
стану.
Із прийняттям Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» зроблено впевнений
крок щодо вдосконалення діючого законодавства
України з питань сімейних відносин та наближення
його до європейських стандартів. Зміни, внесені до
нормативного порядку розірвання шлюбу, безумовно, відповідають інтересам громадян, оскільки істотно
спрощують цей процес, а також вирішують питання
реалізації всіма без винятку особами своїх особистих
немайнових та майнових прав, пов’язаних зі шлюбом
та сім’єю.
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Алергени

Цвіте тополя...
«Щоразу, як зацвітає тополя, мій
чоловік відчуває дискомфорт — постійно кашляє, чхає. Очі сльозяться.
Без ліків не обійтись. Як йому допомогти?»
Ольга МАШНА
м. Вишгород

На жаль, 20% населення України
страждають на алергію. Особливо
чимало неприємностей відбувається
під час цвітіння тополі.
Марія КУЗЬМЕНКО
Лікарі стверджують, що сам тополиний пух рідко викликає алергію. Але він
збирає на себе пилок усіх квітуючих трав
і дерев. Усе це вітром розносить, і пилок
подразнює насамперед слизові оболонки, шкіру.

Вишгород

У здоровому тілі – здоровий дух
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, як завжди влітку, частково фінансує програму дитячого оздоровлення. Так, у цьому році на оздоровлення кожної дитини виділяється щоденно 38 грн, із
них 35 — безпосередньо на оздоровлення, 3 грн — на лікування та організацію дозвілля. Термін перебування на
відпочинку — від 14 днів.
Людмила БОНДАРЧУК,
директор Вишгородської міжрайонної виконавчої дирекції
Київського обласного відділення Фонду соціального страхування

Ваше здоров’я

Для отримання фінансування від Фонду голова комісії
соціального страхування має проконтролювати укладення
договорів із дитячим оздоровчим закладом (табір має пройти тендер); зібрати необхідний пакет документів, подати
заявку на фінансування до нашої дирекції та підготувати
звітність за використані кошти. Але здоров’я дітей того варте, та й зацікавлених батьків можна активно залучати до підготовчої роботи.
Нагадуємо, що ми працюємо безпосередньо із організаціями, які зареєстровані у Вишгородській міжрайонній
виконавчій дирекції. Інформація за тел: (04596) 22-712.
Звертайтесь — і ми вам допоможемо.

Невтішна статистика

(До Дня боротьби з тютюнопалінням)
Усі знають про шкідливий вплив
цигаркового диму на здоров’я людини. Та й сумні наслідки цієї звички доводиться іноді спостерігати на
прикладі сусідів і близьких.
Валентина КАШКА,
старша медична сестра районної
організації Товариства Червоного Хреста України

Одним з основних джерел захворювання туберкульозом є тютюнопаління. Довкілля й так забруднене, а
курці засмічують його ще й нікотиновим димом! Матінка-природа мстить
людству жорстокими катаклізмами!
Невже нам цього недостатньо?! Невже ми настільки слабкі та легкодухі,
щоб не побороти зло?! Мабуть, що
так, оскільки малесенька цигарка має

над курцями неабияку владу. На яке
ж майбутнє сподіваємося, коли не навчилися головному — керувати собою,
своїми емоціями та вчинками? Якщо
людина протиставить цигарці свою фізичну та духовну досконалість, тоді матиме й позитивні результати. Відмова
від тютюну убезпечить від онкологічних захворювань, загальна тривалість
життя зросте не менш ніж на 10 років.
У розвинених країнах кожна шоста
смерть спричинена палінням. Курці зазвичай умирають на 15-20 років раніше
відпущеного терміну.
Одинадцять із дванадцяти хворих,
що померли від раку легень, були курцями.
30% випадків злоякісних онкологічних захворювань викликані тютюном.
У США від пасивного паління по-

«Зіркове дитинство»
Це не сніг, це — пух, знесений вітром докупи поблизу автостоянки

Як протистояти алергії? Допоможе
часте вологе прибирання приміщень,
регулярна зміна одягу, душ. Провітрювати оселю зрідка, по можливості
якомога менше знаходитися на вулиці.
Звісно, приймати ліки, які попереджають розвиток поллінозу.
Але боротися треба не тільки з наслідками, а й з причиною. Як відцвіте
тополя і припиниться чхання-кашляння, треба зробити алерготести і виявити, на що у вас алергія і як потрібно
лікуватися.
Є ще один спосіб протистояти алергії — не садити дерев-алергенів. Наприклад, замість тополь саджати каштани.
Цього літа на вул. Ю. Кургузова у
Вишгороді цвіли не звичайні білі, а рожеві каштани. Таке це було чудове видовище, та ще на тлі підвісних кашпо з
квітучими петуніями, завбачливо розвішаними на електричних стовпах.
Принаймні мешканцям цієї вулиці
алергія від тополиного пуху справді не
загрожує.

Благодійність

Відпочинок

мирає втричі більше громадян, ніж від
інших забруднювачів повітря.
Серед курців віком від 30 до 40 років інфаркти трапляються у п’ять разів
частіше, ніж серед тих, хто не палить.
Пасивне куріння спричиняє у дітей
астму, бронхіт, пневмонію, а також відставання у розвитку.
За даними ВООЗ, за рік в Україні
помирає більше ста тисяч громадян
від хвороб, пов’язаних з тютюнопалінням, а це більше, ніж від СНІДу, вживання наркотикив та наслідків чорнобильської катастрофи.
У розвинених країнах вживання тютюну зменшується в середньому на 1,5
відсотка на рік.
То, може, варто замислитися над
сумною статистикою і зробити відповідні висновки?

Фестиваль

Яскравими барвами розквітло
все довкола. Природа посміхається теплому літньому сонечку, радіє
його промінню. В унісон із метеликами у барвистих костюмах засяяв зал Вишгородської районної
дитячо-юнацької спортивної школи
(ДЮСШ) травневої неділі, зустрічаючи фестиваль мистецтв.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО надані Анною Сидорчук

29 травня тут відбувся обласний
фестиваль сучасного танцю «Зіркове
дитинство». Організувала його – громадська організація «Танцювальний
союз «Позитив».
У фестивалі взяли участь близько 300
виконавців із 16 колективів у різних вікових групах із провідних шкіл сучасного
танцю Києва та області (Вишневе, Боярка, Буча, Бровари). Вишгород представляли танцівниці з колективу «Клерико».
Змагалися у різноманітних дисциплінах: денс-шоу, стрит-шоу, вільна
танцювальна категорія, модерн, джаз,
контемп, сучасноестрадний танець.
Оцінювали юні обдаровання професій-

Приємно отримувати нагороди
ні кваліфіковані судді: педагог кафедри
хореографії Київської муніципальної
академії естрадного й циркового мистецтва Людмила Глушко, керівник студії
сучасної хореографії «Royal-ballet» Еліна
Парамонова, фіналістка теле-проекту
«Танцюють всі» Інна Мазуренко.
Скільки ж тут було гарненьких дівчаток і хлопчиків у різноманітних костюмах з чудернацькими зачісками, готових вразити всіх своїм танцювальним

талантом та молодим ентузіазмом!
Гран-прі фестивалю «Зіркове дитинство» виборов чудовий київський
колектив “Viva» (керівник Яна Срібна).
Переможців заслужено нагородили
фірмовим кубком та сертифікатом на
пільгову участь у Міжнародному фестивалі мистецтв «Столиця запрошує» у
2012 р. у Києві. Всі інші учасники отримали дипломи за участь, а переможці –
кубки, дипломи та пам`ятні подарунки.

У скарбничку добрих справ

Міжнародний день захисту дітей – прекрасне
свято радості та надії . Адже діти – майбутнє нашої держави. А формується воно сьогодні. І, звичайно, мало лише хотіти, щоб діти росли здоровими та щасливими, славили свої родини і рідний
край – турбота про духовний розвиток дітей, захист їхніх інтересів та прав має бути одним з найголовніших наших обов’язків.
Валентина ВАСИЛЕНКО
Таку життєву позицію і займають у міському Центрі
творчості «Джерело». Тут у численних гуртках охоче
працюють діти та їхні наставники, котрі прищеплюють
своїм підопічним не лише любов до національних традицій, а й практичні уміння з народних ремесел.
Проте коло спілкування не обмежується учнями.

Народна майстриня Олена Кольвах (керівник гуртка
«Золоті ручки») неодноразово побувала у спеціальній
школі «Надія», де провела майстер-класи для учнів з
обмеженими можливостями. Допомагали їй у цьому
майстрині творчого об’єднання «Світлиця».
А днями Олена Ростиславівна запросила учнів
школи до творчої майстерні «Джерела» на заняття з
декоративно-ужиткового мистецтва. Тут вони відразу
занурились у творчу атмосферу, спочатку навіть трохи
розгубилися від розмаїття виробів однолітків та різного приладдя. А за годину з допомогою Олени Ростиславівни та майстрині Олени Ігоніної кожен мав власну
роботу (хто — колаж з тканини, хто — аплікацію), яку й
дістав у подарунок.
Запрошення до солодкого столу також додало дітям
відчуття, що вони в гостях у добрих друзів. Про це подбали небайдужі жінки – Зоя Мельниченко та Ірина Зуєва.

Спільний
захід
Центру
«Джерело» та
Благодійного
фонду
святої
Ольги за підтримки голови
Громадської
ради Анатолія
Гальчука — ще
один маленький, але важливий доважок у скарбничку добрих справ
для наших дітей. Хочемо, щоб усі дорослі прагнули зігріти теплом і любов’ю кожне дитяче серце, об’єднали
зусилля заради майбутнього. І тоді маленькі громадяни
виростуть гідними людьми й неодмінно стануть гордістю України.

Вишгород
Початок нинішнього літа для Володимира Івановича Левадного особливий — першого червня йому
виповнилося 75! Скільки було вітань, теплих слів
від знайомих і рідних! Особливо дорогий подарунок
від брата, якого відшукав через багато-багато літ.
Ольга ДЯЧЕНКО
Зазвичай цього дня мимоволі перегортаєш сторінку минулого. Є що згадати й імениннику. Доля не
балувала Володимира Івановича змалку. Рано залишився без батька, який мав певні здібності характерника-гіпнотизера.
У ті далекі лихі часи він невдало пожартував, що
може непоміченим подолати будь-який кордон. «Доброзичливці» не оминули нагоди повідомити про це у
відповідні органи. Тож батько залишив сім’ю на довгі
роки, а малого сина осиротив.
Мати, певно, оберігала Володимира Івановича від
наслідків «жартів» татка — дітям «ворогів народу» були
скрізь зачинені двері. Тож він знав просто красиву легенду про борця за свободу Іспанії (через багато літ
тільки вклонився батьковій могилі, відшукав брата й
сестру). А потім і мама не витримала, а він вчергове

Людина

4 червня

2011 року

Золотий ключик душі
втік із дитячого будинку, проте не застав її живою…
Та доля була прихильною до сироти і посилала добрих людей. Володимир Іванович з теплотою і вдячністю згадує свою наставницю, відому художницю з
Вінниччини Ірину Лазареву. Із друзями — скульптором, заслуженим художником Росії Володимиром
Таракановим та художником із Калуги Володимиром
Кисельовим — поставили пам’ятник на могилі Ірини
В’ячеславівни.
До слова, дружні та теплі стосунки друзі зберегли на
все життя. Недаремно Володимир Іванович з гордістю
заявляє: — Я багата людина, бо багатий на таких друзів!
Про кожного може розповідати годинами. А за свій
тривалий трудовий шлях (працював і мулярем, і облицювальником, бетонярем) надбав не тільки досвіду
будівельника. Був наставником молодим спеціалістам,
навчав вкладати душу у свою роботу, залишати там
часточку свого серця.
Так, як це робили бригадири будівельників Володимир Казімка та Олександр Забейда, про яких із повагою згадував Володимир Іванович у міській газеті. Ба-
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Із ювілеєм!

гато у Вишгороді будинків, шкіл,
де залишилося тепло їхніх рук.
Недавно Володимир Іванович
організував мені персональну
екскурсію до «Золотого ключика». На цій будівлі майстерно
скомпоновано мозаїчні панно
за казкою «Золотий ключик» О.
Толстого та популярного в далекі роки мультфільму «Ну, почекай!» (Саме Володимир
Іванович запропонував і назву садочка).
Проблема була і з матеріалами, і з малюнком для
майбутньої роботи. Володимир Іванович сам добирав
із відходів потрібні кольори, власноручно стіну виклав
плиткою. І вже стільки літ минуло (майже 40!), та тримається вона, з мозаїки не відпало ні часточки.
Бо там — і серце, і душа майстра, художника і вмілого будівельника.
Бажаємо ювіляру ще багато літ творити красу
у хорошому здоров’ї, з ключиком любові й тепла у
душі.

Шанують дипломати, бояться диктатори

Батьківські
університети

Девіз Монтессорі-педагогіки – «Допоможи мені зробити це самому»
П’ятирічна Соня забиває молоточком цвяшки в дощечку. Чотирирічна Надійка будує вежу з дерев’яних
кубиків. Шестирічний Андрійко підточує олівці. Трирічний Антон переливає маленькою «грушею» воду з
однієї піали в іншу. Група діточок розташувалася на
килимках, і кожен щось мудрує у своєму маленькому
просторі, сам підходить до поличок, бере потрібний
інструмент чи матеріал і майструє.
Ольга ДУМАНСЬКА
Фото автора

Таку картину я спостерігала у розвитковому центрі
для дітей — Монтессорі-школі «УМІ». У звичайній школі
педагог викладає свій предмет і на наступному уроці
вимагає від учня відповіді, не цікавлячись, чи справді
дитина засвоїла матеріал, чи зазубрила. Кредо монтессорі-вчителя — «Роби, що хочеш, а я тобі допомагатиму».
У цій дивній школі дитина навчається сама, вивчає
предмети і явища, які її оточують. Учитель спостерігає
за дітьми, фіксує, що їх цікавить. Увагу привернули
шумові циліндри? Педагог демонструє учневі, як вони
працюють (це називається презентацією), пропонує
дитині спробувати самій. Через кілька днів ситуація
повторюється.
— Усе, що ми чуємо і бачимо вдруге, легше сприйняти, зрозуміти й опанувати, — ділиться досвідом директор Монтессорі-школи «УМІ» (Ukraine Montessori
International) Юрій Рокоци. — Дитина все побачила,
спробувала сама, повторила рухи вчителя і засвоїла.

Свобода і дисципліна

Математику чи мову не вивчають окремо — матеріал подається у комплексі. Саме так можна розвинути цілісну особистість. Основне — щоб дитина відчула
своє підсвідоме вище «Я». Філософський принцип методу — свобода і дисципліна.
Педагог розповідає, що не потрібно заважати іншим
(краще обминати килимки, на яких займаються одно-

класники), відбирати матеріал чи втручатися в роботу
інших.
Це дуже дисциплінує дитину, яка бачить, що і на її
свободу ніхто не посягає, та усвідомлює, що дисциплінарні норми — на добро. Вступає в дію закон: як ти
ставишся до інших, так і вони ставляться до тебе.

Ким ти хочеш бути?

Ми не раз чули гнівні вигуки батьків: «Не лізь!», «Не
займай!», «Облиш!», «Не можна!». Це не просто емоції: вказуючи дитині, що робити, батьки пригнічують
її особисту ініціативу. Дитина перестає вірити у свої

Педагог і теософ

Марія Монтессорі — одна з чотирьох педагогів,
що, на думку експертів ЮНЕСКО, визначили розвиток педагогічної науки в ХХ столітті. Видатна італійка
народилася 31 серпня 1870 року, стала першою в
країні жінкою — доктором медицини. Але педагогіка перемогла. Першу Монтессорі-школу відкрито в
Римі 1907-го року, її методики швидко здобули міжнародне визнання. Небагато педагогічних систем,
які зберегли свою актуальність упродовж сотні років.
Але й опоненти цієї системи є й досі, наприклад,
ортодоксальні християнські діячі, які не можуть пробачити Марії Монтессорі захоплення ідеями теософки Олени Блаватської.
можливості, в неї з’являється відчуття нікчемності,
зникають будь-які бажання.
— Запитаєш таке дитя: «Ким ти хочеш бути?» —
воно не відповість, бо не знає, — каже із жалем Юрій
Рокоци. — Надто негативно це позначається на хлопчаках. У пригніченого авторитетом матері зникає
звичка самостійно приймати рішення.
Основне в монтессорі-методі — це тренування в
собі внутрішнього бажання довести роботу з матеріалом до кінця і досягти успіху. Потім дитя бере другий
матеріал, третій — а їх близько трьохсот. Тож у малечі безліч можливостей виконати
роботу, виробити навички і досягти успіху.

Учитель не
нав’язує

Вчитель навколішки поруч із учнем: «Добираємо пари до фруктів»

А яка ж роль педагога у монтессорі-класах? Аж ніяк не другорядна.
Цей метод має три складові — середовище, дитина і викладач. Педагог — помічник дитини.
— Учитель спостерігає за підопічними і підходить до того, хто
потребує презентації, — ділиться
досвідом Юрій Рокоци. — Він бачить, кому треба продемонструвати як користуватися матеріалом.
Показує, як перенести матеріал на
столик чи килимок, як з ним працювати, як віднести все назад на
полицю, прибравши за собою.

Один із основних принципів цієї системи — монтессорі-педагог має стримувати в собі бажання спрямувати, нав’язати, допомогти дитині негайно щось
вивчити. Педагог має діяти згідно з волею дитини.
Навіть якщо в нього виникає думка, що дитині вже час
зайнятися буквами, чи, наприклад, почати рахувати.
— Учитель має бути для дитини нейтральним, —
упевнений Юрій Рокоци. — Він не вищий від неї — поруч з нею — навколішках на килимку чи на маленькому
стільчику біля столика. Повага, доброта, невтручання
— ось складові принципу педагогіки Монтессорі.

«Дитина не пише, а стрибає»

У монтессорі-класах завжди чимало дітей. Спеціалісти стверджують: чим більше група, тим краще. Найуспішніша робота в групах, де понад 20 дітей — старші допомагають молодшим, менші вчаться в старших.
Усім це подобається. Тут виховують взаємодопомогу і
любов одне до одного.
Крім загальноосвітніх програм, дітей навчають
чистити і шнурувати взуття, справлятися із застібками, ґудзиками, прати і прасувати одяг, шити, забивати цвяхи, пиляти дощечки. Вони навіть можуть зробити годівничку для пташок.
У звичайному садочку батьки, які звикли домінувати над дитиною, вимагають від вихователів, щоб дитина якомога раніше навчилася читати, рахувати. Монтессорі-педагоги переконані: робити те, що хочуть
батьки, — не завжди правильно. Юрій Рокоци описує
типову ситуацію:
— Батьки запитують у нас, чим сьогодні займалася дитина. Ми розповідаємо: гралася м’ячем, бігала,
стрибала. Вони дивляться на нас величезними очима
і кажуть: «Як? Я плачу гроші, а вона не пише, не рахує,
а тільки стрибає?» Ні. Ваша дитина звикла, що вдома
її змушують щось робити. І коли вперше потрапляє до
нас, не може вибрати, чим їй зайнятися. Вона йде до
того матеріалу, який знає, — м’яч, кульки. Мине час,
і вона зуміє зламати стереотип, придивлятиметься,
чим займаються інші, і зацікавиться новинкою.
У Монтессорі-школі «УМІ» є «нулівка», де малюки
від 1,5 до 3 років займаються з батьками, та група від
3 до 6 років, де діти повністю самостійні. Фахівці навчають старших не підштовхувати дитину, не скеровувати, не заставляти робити те, що вони хочуть. Просто
дозволити їй хоча б півтори-три години, поки вона тут,
відчути свою підсвідомість, своє вище «Я» і робити те,
що хоче (коли на дітей не тиснуть, то вони розвиваються гармонійно).
У школі Монтессорі «УМІ», крім роботи з дітьми,
практикується навчальний процес для педагогів,
батьків, нянь, які цікавляться системою Монтессорі.
Всередині червня тут відбудеться семінар з тренером
Міжнародної асоціації Монтессорі, нейропсихологом Єлізабет С. Дж. Вустра-Матийссен (Голландія).
Тренер навчатиме роботі з дітьми як психологічному
процесу, розповість про зв’язок між матеріалами і
про те, як комбінуються матеріали в залежності від
потреб дитини, та чимало іншого, що допоможе дорослим розуміти дітей і сприяти їхньому гармонійному розвитку.
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Мозаїка
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Загублений державний акт на право приватної власності на землю за
№ ІІІ-КВ № 095195 на ім’я Дмитра Анатолійовича СТЕНЧИКОВА, виданий
Сувидською сільською радою 29 січня 1998 р. № 74, зареєстрований в
книзі записів державних актів і приватної власності на землю № 237, вважати недійсним.

P.S.

Місто для того,
щоб у ньому жити,
працювати,
відпочивати

Вишгород

На дозвіллі
Відповіді на «Кросворд
з усмішкою»,надрукований
у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО

По горизонталі: 9. Безділля. 10.
Ополоник. 11. Тіло. 12. Пшениця. 13.
Орач. 14. Каліка. 16. Старий. 17. Пси.
18. Квітка. 21. Недужа. 26. Сніг. 27.
Оркестр. 30. Роса. 31. Продукти. 32.
Незнання.
По вертикалі: 1. Генії. 2. Бджола.
3. Хлопці. 4. Х’яме. 5. Роги. 6. Коняка.
7. Городи. 8. Циган. 15. Апа. 16. Син.
19. Вигода. 20. Трошки. 22. Дереза.
23. Журнал. 24. Андре. 25. Осінь. 28.
Крик. 29. Сіно.
Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: Набережна,
4-а, кв. 128 на ім’я: Микола Андрійович ГУМЕНЮК, Світлана Арсенівна ГУМЕНЮК, Андрій Григорович ГУМЕНЮК, Алла Миколаївна ГУМЕНЮК, видане виконкомом Вишгородської міської ради 22.10.1993 р., вважати недійсним.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

– завідувача сектору масово-роз’яснювальної
роботи,
– головного державного податкового ревізораінспектора,
– старшого державного податкового ревізораінспектора,
– старшого державного податкового інспектора.

Вишгород
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року

Вимоги до конкурсантів:
освіта вища економічна, стаж роботи за фахом
не менше 3-х років, вільне володіння українською мовою та комп’ютером.
Звертатись до відділу персоналу за адресою:
м. Вишгород, пр-т Т. Шевченка, 1-а, кімн. 15,
тел: 5-10-16
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