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Місто майбутнього

Віктор Решетняк, Іван Бурда, Лариса Гончарова та Людмила Супрун
Щоб уявити, яким буде майбутнє,
не обов’язково винаходити машину
часу – достатньо просто включити
фантазію. Наприклад, велика частина
передбачень таких людей, як Жюль
Верн, Айзек Азімов та інших великих
фантастів, або вже збулася, або продовжує збуватися, хоча сучасники їх
праці не сприймали всерйоз.
Та практично кожна їхня «фантазія» стала реальністю протягом
30-50 або 50-100 років. Люди винайшли підводний човен, телебачення, супутниковий зв’язок, полетіли
на ракеті в космос. У наше життя

увійшли комп’ютери, мобільні телефони, Інтернет і генні технології. Хто
знає, можливо, через кілька років
ми спілкуватимемось телепатично
за допомогою інноваційних технологій та проводитимемо літній увікенд
на Венері.
Що ж, це лише фантазії, а от транспорт на магнітній підвісці замість
колесо-рейкових технологій цілком
реальний.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Виступає Владислав Лоза
Міжнародний науково-практичний
семінар зібрав 9 червня у великому залі
адмінбудинку небайдужу до майбутнього Вишгородщини громадськість: виробничників, освітян, працівників культури, депутатів.
Говорили про перспективу, інноваційні технології та впровадження їх найближчим часом.
Реалізація експериментального механізму розвитку регіону потребує розробки стратегічного плану та проектів
розвитку, системи пілотних проектів,
спрямованих на підвищення якості життя населення на основі сталого роз-

витку. Необхідні модернізація інфраструктури, зростання інвестиційної та
туристичної привабливості, посилення
конкурентних позицій та міжнародних
рейтингів.
Ефект від реалізації проектів розвитку у всіх сферах – будівництві, транспорті, туризмі, культурі, послугах –
вплине на суттєве зростання кількості
робочих місць та підвищення заробітної
плати.
Міський голова Віктор Решетняк вітав учасників семінару та задав необхідну тональність заходу.
Далі на стор. 3

Увага!

Оплатіть послуги!
Шановні споживачі! Звертаємось
до вас з проханням оплатити борг за
отримані послуги теплопостачання,
бо підприємство в дуже скрутному
фінансовому становищі. Тільки заборгованість за використаний природний газ для опалення осель міста
становить 3,5 млн. грн. Через підвищення на 50% ціни на газ у 2010
році та діючі тарифи на рівні 2009
року підприємству катастрофічно
бракує коштів на проведення дуже
необхідного ремонтну котельного
обладнання та мереж. Це загрожує
своєчасному початку опалювального сезону у жовтні поточного року.
На жаль, інших джерел фінансування комунальне підприємство не
має. Не зривайте опалювальний сезон та оплатіть отримані послуги!
Якщо немає можливості відразу
розрахуватися, пропонуємо укласти
договір реструктуризації заборгованості без судової тяганини та виконавчих дій.
Для звірки розрахунків чи підписання договору реструктуризації
звертайтесь за адресою: м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 3-в, або за
телефонами (04596) 5-20-77, 5-2642, 5- 20-78.
ВРКП «Вишгородтепломережа»

www.vyshgorod.osp-ua.info

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Шановні
співробітники редакції
газети «Вишгород»!
Вітаємо вас із Днем журналіста! Зичимо здоров’я,
щастя, успіхів у професійній діяльності і творчого натхнення!
Біблією будь-якого представника ЗМІ є Кодекс професійної етики журналіста,
який визначає основні моральні орієнтири, необхідні
для дотримання журналістом при здійсненні своїх
професійних обов’язків, аби
його діяльність не суперечила інтересам інших осіб.
Професійний журналіст завжди усвідомлює, що кожне
його слово, сказане в широкі маси, формує громадську
думку відносно якогось явища чи окремо взятої людини.
Саме від журналіста залежить,
чи буде ця думка об’єктивною
і відповідатиме дійсності, або
ж, навпаки, спотвореною і далекою від істини. Без сумніву,
працівники вашої редакції —
фахівці з високим рівнем соціальної відповідальності, вони
гідні пошани і захоплення.
Дорога редакціє газети
«Вишгород»! Нехай ваші слова
завжди несуть істину і світло, а
ваші новини роблять цей світ
яскравішим і добрішим! Хай
Бог благословить вас, ваші
сім’ї і вашу працю! Спасибі за
те, що співпрацюєте з громадськими організаціями.
З любов’ю
і молитвами про вас
пастор Олексій ЩЕНДРИГІН
й уся церква «Слово Віри»

Засоби масової
інформації

Вишгород

Дитячий день спілчан
Перше червня – Всесвітній день захисту дітей, День дитинства: такого
далекого і близького водночас. А що
ж таке, оте таємниче і загадкове дитинство? Це – блакитне небо; це – мир
і щастя; це – веселий гомін, бантики,
«резинки», скакалки, м’ячики, машинки… Це – все те, чого нам так бракує у
дорослому житті.
Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань.
Прагнемо, щоб вони росли здоровими
та радісними, прославляли свої родини і рідний край.
У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це мають відповідати дорослі, тому турбота про дітей,
захист їхніх прав має стати одним із
найголовніших обов’язків.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Із 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. На площі біля БК «Енергетик» зібралось чимало
родин із дітьми. Для них була організована
розважальна програма, де кожен отримав
подарунок. По закінченні свята спілчани
частували гостей смачним морозивом, що
вже стало хорошою традицією на масових
заходах міста.
Привітали юних гостей заступник голови РДА Валентина Духота, голова СПВ

Свято
неш оглянутись, як воно уже
здалеку махає тобі рукою.
Дивишся в один, інший бік,
чогось шукаєш очима, простягаєш руки до улюбленої
іграшки… Уже самостійно
вирішуєш, яку дорогу обрати, і торкаєшся руки своєї
дитини, тримаючи маленьку,
теплу ручку.
І як багато хочеться роз-

Олександр Семенов, секретар Спілки Віталій Кутаф’єв.
Кольорові повітряні кульки,
кумедні клоуни, веселі конкурси… На обличчях дітей
щирі посмішки, – а що іще
потрібно?
Ось іде вулицею дівчатко з величезними бантами,
лялькою в руках, з ніжними
щічками, аж завидки беруть! Чи он хлопчина побіг з такими пістолетами! Які ж вони
усі… справжні! Певно, тільки діти можуть
так щиро радіти сонцю, кожному листочку,
комашці, так щиро притискати до грудей
котика і гірко плакати через розбиті колінця.
Перший клас, перші оцінки, перше кохання, перше… Та хіба ж усе перерахуєш?
Діти – загадкові і таємничі люди. А колись
і ми були маленькими, і весь світ широко
усміхався до нас. Та як воно швидко минає,
утікає, оте таємниче дитинство. Не встиг-

повісти, показати! І заспівати про котика,
який пливе у золотому човнику, і про лисичку, що в саду гуляла!
Свято встановлено в Україні на підтримку ініціативи Міністерства України
у справах сім’ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту
матерів і дітей «Україна – дітям» та інших громадських організацій згідно з
Указом Президента України «Про День
захисту дітей» від 30 травня 1998 року.

Акули пера, мікрофона й об’єктива

Вікна міської газети виходять на
світ Божий так, що у них можна легко зазирнути. Причому – у будь-яку
пору доби. Вікно редакції світиться,
бува, до ранку та привітно прочинене у вихідні.
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Соціум

2011 року

Контактна, врівноважена, уміє знайти
спільну мову, взяти інтерв’ю у найнедоступніших спеціалістів. Ще й із телефонною слухавкою в руці набирати
текст статті на комп’ютері.

Дяченко. Кожне її слово – то українська
душа — українська пісня й поезія. А ще
вона вишиває, пише вірші й огортає
материнською любов’ю юні таланти:
вихованці міського Центру творчості

Подарунки колективу газети «Вишгород» — голова РДА Олександр Приходько, голова райради Олександр Носаль і міський голова Віктор Решетняк вручають головному редактору Марині Кочелісовій

Це працює головний редактор Марина Кочелісова, до якої ручаями стікаються новини, питання і відповіді,
скарги і пропозиції, а це свідчить про
небайдуже ставлення вишгородців до
життя свого міста. Сюди телефонують із усіх населених пунктів району,
приходять поділитися, розповісти і…
СКАЗАТИ «СПАСИБІ» за роботу ВЛАДІ. Тому що завдяки газеті зведено
надійний місток «громада – влада».
Марина Юріївна вступила до Спілки
журналістів України не формально,
її життєве кредо: «Працювати задля
людської спільноти». Газета формує
громадянське суспільство, вчиться
сама і допомагає іншим бути свідомими вишгородцями й українцями.
У головного редактора – молоді і
завзяті помічники.
Фотокореспондент Андрій Максімов не минає жодної події, а дівчата
аж у чергу вишикуються, аби потрапити в зону уваги його професійного
об’єктива. «Об’єктив» — це саме те слово, яким можна означити роботу фотокореспондента газети «Вишгород»: він
фіксує події з різних боків. Коли Андрій
Максімов поруч, найвищі посадовці виструнчуються… бо він помічає все.
Кореспондент Вікторія Шмигора –
гарна, струнка, довгонога. Працьовита і відповідальна. У редакції її ласкаво
називають «сонечком», бо за робочий
час вона встигає побувати на ГЕС, у лікарні, на набережній Київського моря…

Кореспондент Олена Плотнікова
тримає руку на пульсі новин міжнародного, державного і столичного значення. Дружить із співочими колективами і
сама неперевершено співає.
Вона замінює Ярославу Бень, яка
нині виховує синочка. Перша редакційна дитина, Остапчик, заходить з мамою
в редакцію, знайомиться з її робочим
місцем, відпускає на репетиції «Кораликів». Ярослава не тільки співає, а й
пише у свою улюблену газету про свій
улюблений колектив.
Стаття буде бездоганною. Тому що
над нею не раз і не два попрацює літературний редактор Ольга Андріївна

«Джерело» давно вже стали постійними дописувачами газети.
Хто вважає, що друковане видання — це колаж, який можна зробити
за півгодини, дуже помиляється. Щоб
кожна сторінка була привабливою, всі
ілюстрації на своєму місці, а заголовки
не перегукувалися, верстальник має
не тільки знати програму, а й бути художником: відчувати колір, пропорції,
насиченість текстів та закони їх поєднання на газетних шпальтах. Оператор
комп’ютерної верстки Максим Буяло
професійно справляється з макетами,
вчасно надсилає готовий номер газети
в друкарню, з фахівцями якої творчо

співпрацює.
Для того, щоб офісна техніка — телефон, принтери і комп’ютери, диктофони фотоапарати — не виходила з
ладу, її необхідно підживлювати. Про
це нагадує, а також приймає оголошення, веде банківські рахунки, готує
звіти, оплачує комунальні платежі, нараховує зарплатню й оформляє договори і накази бухгалтер Ірина Петрівна
Поліщук. З її легкої руки у редакції чисто, затишно, всюди квіти, відвідувачів
вона зустрічає посмішкою.
Газета сама не приходить до читача, її потрібно доставити в редакцію,
на пошту та по кіосках міста. Це робота
кур’єра Віктора Поліщука. А ще він головний енергетик редакції (відповідає
за освітлення).
Гасло газети «Вишгород»: «Читай
і пиши про своє місто». І позаштатні
(громадські) кореспонденти пишуть,
фотографують, приносять свої роботи
в колектив, який 6 червня привітали з
професійним святом — Днем журналіста — державна і місцева влада Вишгородщини.
Голова райдержадміністрації Олександр Приходько, голова районної
ради Олександр Носаль та міський голова Віктор Решетняк говорили про
відповідальність журналіста, баланс
критики і позитивних матеріалів у ЗМІ,
про роль газети, радіо, телебачення у
вихованні суспільства свідомих громадян, готовність влади допомагати
(по можливості) — автівками, житлом,
оргтехнікою — що і підтвердили подарунками. Вручили і грамоти та подяки
колективам місцевих видань. А митці
— Володимир Хилько і тріо «Мальви»
(Новопетрівська школа мистецтв) подарували музичні номери. З піднесеним настроєм і квітами поверталися на
свої робочі місця вишгородські журналісти — працювати без свят і вихідних
на благо громади.

Вишгород
Благоустрій

Наше місто

11 червня

Мистецький куточок – у Вишгороді

У Вишгороді буде іще одна зелена зона – за адмінбудинком. Для багатьох перехід на вулицю Симоненка
пов’язаний із вкрай негативними спогадами. Лише сміливці наважувались
ходити там у вечірню пору. Горе-перехід, який із настанням сутінків перетворювався на збіговисько наркоманів чи
засідку для психічно хворих, знесли.
Тут буде широка пішохідна доріжка,
освітлена ліхтарями. Проїзд автівкам
обмежать бетонні клумби.

Проектуємо
(Початок на стор. 1)
Він зазначив, що Вишгород по праву
може стати своєрідною Меккою – туристичним, культурним, духовним, освітнім,
мозковим та паломницьким центром.
Мер уважно слухав доповіді та охоче брав
участь у дискусіях.
Голова відділення економіки та управління Української академії наук (УАН),
академік Іван Бурдак підкреслив значимість подібних заходів. Привітав усіх з
Міжнародним днем друзів і зауважив, що
у дружній атмосфері легше працювати та
вирішувати складні питання.
Керівник робочої групи з розробки
стратегії розвитку Вишгорода, академік
УАН Юрій Сенюк говорив про тенденції та
перспективи розвитку Вишгорода, формулу нового буття, шлях від ідеї, яку втілюватиме проектна команда, до правил
гри: відродження Вишгорода – цивілізаційного ядра у давнину – та використання
нинішнього потенціалу міста.
Розглянули й питання енергетики. Герой України, академік Семен Поташник
зробив короткий екскурс в історію (так,
зону відпочинку на місці нинішньої промзони планували ще у 1960 рр.) й підкреслив: Вишгород вже є мозковим центром
у гідротехніці України, має динамічного
мера,а відтак – неабиякі перспективи.
Конкретики додав директор НВП «Технопроект», член виконкому Вишгородської міськради Віктор Федосенко, який
запропонував своє бачення генерального
планування та тенденцій розбудови Вишгорода.
Активну участь у семінарі взяла делегація із міста-побратима Бєлгорода (Ро-

Вікторія ШМИГОРА

Глас народний

Про дороги

Михайло ГЕРКЕН
та ще кілька підписів

Міський голова Віктор Решетняк – голові РДА Олександру Приходьку: – Тут
буде мистецький куточок
облаштовується місто, а насамперед для виставки робіт народних умільців, якими
людей постійно працюють комунальники. славиться Вишгородщина. Вірогідно, це
Тож дійшла черга й до переходу за адмін- місце стане вишгородським варіантом
будинком, через який жителі Вишгорода столичного Андріївського узвозу – таким
неодноразово мали неприємності.
собі мистецьким куточком.
Два тижні тому зняли секцію бетонного
Та є ще одна загроза, яка викликає остпаркану і розширили перехід на п’ять ме- рах у вишгородців, – кран, що «завис» над
трів. Тут планують зробити справжній рай- переходом. Сподіваємося – і цю проблему
ський куточок для відпочинку: облаштують розв’яжуть найближчим часом. Головне, щоб
територію, насадять багато квітів, уста- не сталося, як у народній приказці: доки грім
новлять лавочки. Тут влаштовуватимуть не гримне, будівельник не перехреститься…

Місто майбутнього
сія) на чолі із заступником глави міської
адміністрації Ларисою Гончаровою, яка
торкнулася перспектив подальшої співпраці між нашими містами.
Про важливість статуту територіальної
громади міста говорила голова Українського фонду миру, народний депутат 3-го
та 4-го скликань Верховної Ради України,
заслужений економіст України, голова
державного Агентства України інвестицій
та інновацій Людмила Супрун. Вона запропонувала застосовувати новітні геротепличні технології (при правильному підході
урожай з 1 га – 1 млрд доларів).
Щирістю та інтелектом усіх полонив
учень 6-б класу гімназії «Інтелект» Владислав Лоза, який презентував своє бачення
майбутнього міста й освітньої системи зокрема. Після його виступу Іван Бурдак констатував: «Половина стратегії у нас уже є.
За такими школярами – майбутнє».
Емоційною доповіддю «Право–влада–
громада в контексті інституційної основи
просторового розвитку міста» зацікавив
присутніх ректор Університету сучасних
знань, професор Василь Кушерець. Про
стратегію сталого розвитку територіальної громади як платформи створення повноцінного життєвого середовища та гідної якості життя людини розповів Микола
Мосунов, керівник Центру міжнародного
товариства прав людини.
Інноваційну школу та освіту в стратегії
просторового розвитку міста презентували директор Технічного ліцею НТУУ «КПІ»
Лариса Савчук та директор приватної
«Школи Кутаф’євих» Віталій Кутаф’єв.
Не обминули й завжди актуальну тему
здоров’я. Заступник директора ДП «Дер-

жавний медичний центр сертифікації»
МОЗ України, професор Олександр Васильєв представив перспективну програму «Рекреації та агроекобіотехнології
– потенціал майбутнього розвитку Вишгородської міської агломерації». Шкода, що
майже не йшлося про вуличний спорт, до
якого прихильна сучасна молодь.
Директор компанії «КапВей» Анатолій
Єгоров говорив про можливості нанотехнологій – систему МАГЛЕВ (перехід із
колесо-рейкового на транспорт, що пересувається на магнітній підвісці).
По закінченні доповідей учасники семінару розділились на дві секції. Перша,
модераторами якої були Лариса Савчук та
Віталій Кутаф’єв, зосередилась на школі
майбутнього та інноваційно-креативному
розвитку Вишгорода.
Головна ідея – формування особистості і створення відповідних умов навчання у нашому місті, навчально-виховних
об’єднань і науково-навчальних закладів
та ін. Старшокласник зможе разом із атестатом отримати свідоцтво про певну обрану професію (діятиме домовленість, скажімо, на базі підприємств Вишгородщини).
І серед десятків київських вузів обрати
власний напрямок подальшого навчання.
Друга секція обговорювала інституційну модель інноваційного розвитку міської
агломерації та Статут територіальної громади м. Вишгорода (модератор – Микола
Мосунов).
Робоче засідання освітянської секції відбудеться наступного четверга,
16 червня 2011 р., о 12:00 у приміщенні НВП «Технопроект» (м. Вишгород,
вул. В. Симоненка, 3-б).

Будь сильним! Донеси сміття до смітника
Іронічно, смішно, – а що за цим гаслом?... Культура… Про неї нам «волають» з екранів телевізорів, по радіо, на
сторінках преси та різноманітних форумах в Інтернеті. Гасла «Не смітіть!»
закликають нас на кожному кроці. Та,
попри все, на вулицях, у парках і сквериках «красуються» обгортки, пляшки,
інший непотріб.
Та це ще «квіточки». Нині смітять і…
хлібом.
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Ми, мешканці вулиць
Шкільної, Лугової, Київської № 2, № 4 і Набережної, звертаємось до вас,
шановні керівники міста,
з таким проханням.

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Перехід з’явився з початком будівництва чергового будинку, аби убезпечити
перехожих. Та спочатку зручний він з часом став притчею во язицях. За парканом
було темно, бо лампочки освітлення розбивали. Продуктовий кіоск кілька разів підпалювали, і врешті-решт він згорів вщент.
Будівництво багатоповерхівки, обнесене тим парканом, завмерло, і будівельники
не дбали про перехід. Працівникам КПЖ і
КГ довелось власними силами ремонтувати настил, що «грав» під ногами.
Не тільки до «Формули–1» гарнішає й

2011 року

Прибиральники та двірники трудяться
щодня, а сміття не меншає. І це не халатність і байдужість до своєї роботи, а, на
жаль, – вияв негативної риси нашої ментальності, неповага до себе й інших.
Нещодавно всі звинувачували владу у
недостатній кількості сміттєбаків. І ось, маєте – повсюди бетонні урни, контейнери,
комунальники сумлінно працюють, вчасно вивозять побутові відходи. А сміття не
меншає. Прикро, але факт – надто низький
рівень культури мешканців.
Ось для прикладу. На площі біля адмінбудинку прекрасна клумба із трояндами.

Навкруги відпочивають матусі зі своїми чадами. І поки вони розмовляють по телефону чи обговорюють проблеми з подругами,
допитливі дітлахи вже «працюють» вправними ручками над квітами. А мами навіть
не звертають уваги на табличку: «Обережно, квіти оброблені шкідливими речовинами».
Я нікого не засуджую. Якщо комусь
подобається жити у цілковитому безладі – будь ласка, але обмежтесь власними
квадратними метрами. Та задумайтеся: за
дитинство серед смітника дорослі діти перетворять на смітник і ваше життя.

У Вишгороді через місяць проходитиме «Формула-1 на воді».
Зараз
розширюється
дорога по вул. Набережній,
щоби пропустити більше
транспорту. А перейти її й
нині в таких небезпечних
місцях, як зупинка «Чайка»,
«Затока», на перехресті
вулиць Шолуденка і Набережної, неможливо.
Коли ж потік машин
зросте в кілька разів, то перейти буде ще складніше.
Хоча пішохідні переходи
чітко розмічені, але водії
здебільшого не звертають
на це ніякої уваги, і рідко
хто з них пропускає пішоходів. Навіть дорослі не
можуть спокійно перейти в
цих небезпечних місцях, не
те що діти.
Можна на таких переходах поставити світлофори
як, наприклад, у Києві, коли
пішохід натискає на кнопку.
Світлофор
автоматично
включає зелене світло, і
можна спокійно переходити дорогу.
Ми дуже просимо місцеву
владу
обладнати
світлофори в небезпечних
місцях, а саме: на зупинках
«Чайка», «Затока», на перехресті проспекту Т. Шевченка, вулиць Шолуденка і
Набережної.
Треба також встановити світлофор чи зробити
підземний перехід в центрі
нашого міста на площі Т.
Шевченка. Зробити виїзд з
вул. Ю. Кургузова на трасу
Київ — Овруч.
Оголошено конкурс з
відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
комунальної власності для
передачі їх в оренду.
Об’єкт: нежитлове приміщення площею 33,21
кв. м за адресою: вул. Б.
Хмельницького, 6. Балансоутримувач — КПЖ і КГ.
Конкурс відбудеться о
10.00 27 червня 2011 року
за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, буд. 1, к.
64. Телефон для довідок
26-589.
Конкурсна
пропозиція
претендента подається у
запечатаному конверті і
має містити пропозицію
щодо вартості виконання
робіт, калькуляції витрат,
терміну виконання робіт
(не більше 15 календарних
днів), копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію. Конкурсна документація подається
до 22 червня 2011 року.
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11 червня

Випускний

2011 року

На вокзалі дитинства

Потяг у майбутнє

Ми + гімназія = любов

Вишгород

Життєвий проект —
тільки вдалий

чості «Дивосвіт»
Олена Андріяш
видала свідоцтво
про курс позашкільної освіти
гуртківцям
художньої вишивки
(керівник — Ірина Маричева) Яні
Велігурській (незмінній ведучій
ДИВО-заходів),
Анастасії Шуішбаєвій, Діні Різниченко та Марині Маричевій (яка
захистила чимаЛіцеїсти танцювали посеред міста
ло робіт у історико-краєзнавчому
відзнаки за ретельне вивчення окремих
гуртку під керівВипускний у Технічному ліцеї предметів (Іван Іванів — ще й подарунок
ництвом Наталії пройшов на свіжому повітрі. Опів на від Вишгородської райдержадміністраСахарової).
сьому вечора на подвір’ї зібрали- ції). Вручили квіти педагогам (для кожІ після слайд- ся випускники, їхні родичі, вчителі. ного знайшли теплі слова) та «Свідофільму
«Місто Звуки урочистого маршу приверну- цтва про закінчення курсу повчальних
дитинства» 11-А ли увагу мешканців навколишніх бу- дисциплін і адміністративних заходів,
сів на потяг «Ди- динків.
вжитих щодо випуску 2011 року» (у яких
тинство — майз усіх дисциплін — наприклад, ЩОДЕНПерший раз у… другий клас: боротьба за звання
бутнє». Станція Катерина ЗУРМА
НИКОзбирання та БАТЬКАМЗВОНОло«Міс Перший дзвоник»
«Початкова шко- ФОТО з архіву Ліцею
гія — відмінно).
ла», другий клас,
Ліцей — це невеличка держава,
Цьогорічний випуск гімназії «ІнУ такій урочистій атмосфері шестеро тому не дивно, що має не тільки власні
телект» — 19 хлопців і дівчат, з яких у який нинішні випускники прийшли із
п’ятеро — медалісти. Офіційна час- дитсадка … міс Перший дзвоник… до хлопців і дві дівчини отримали атестати, проекти, а й власноруч виготовлений
підручник.
Випустина випускного розпочалася з уро- шкільного експреса (на
Абетка ліцеїста
кники залишили на
чистого крокування центральними сцену) заходять учителі…
Потяг вирушає… ЮІР,
пам’ять своєму навулицями міста і продовжилася у
вчальному закладу
великій залі центру творчості «Ди- «Кенгуру», Луцьк, Бахчи«Абетку ліцеїста» і
восвіт». Після ностальгічного слайд- сарай, Севастополь… зазакружляли у прошоу «Дитячий альбом» випускники дачки на кількість і якість
знань (та вагу підручнищальному
вальсі
отримали атестати та відзнаки.
ків)… довідкова служба
— серед друзів і су«Класний
керівник»…
сідів. ПрощальниКатерина ЗУРМА
бюро цінних знахідок та
ми словами учнів
ФОТО — Віталій ХОНДОШКО,
забутих речей… вручення
11 класу були: «Заспеціально для «Вишгорода»
(вчителям) ордерів на полишаючи ліцей, ми
жалкуємо тільки про
Стипендії
гімназистам
вручила стійне місце проживання
одне: що навчалиначальник районного відділу освіти в Країні дитячих спогадів
ся тут лише чотири
Вишгородської РДА Раїса Клименко. … безпрограшна лотерея
роки. От якби всі
Майбутня журналістка, переможниця «Щасливий квиток у майодинадцять!
Тоді
багатьох олімпіад і конкурсів Марина бутнє» (спонсори і заб ми вивчили всі
Маричева отримала від голови Київ- сновники — благодійний
предмети від А до
ської облдержадміністрації Анатолія фонд «Батьківська допоЯ». А вчителі зичили
Присяжнюка фотоальбом «Київщина» мога»)… відео- і слайдвипускникам ліцею
та фотоапарат (передала директор гім- шоу «Ми чекатимемо» і
побажання
«Щасливої
тільки вдалих життєназії Інна Шубко).
вих проектів.
Директор районного центру твор- дороги!»

ФОТОмить

Випускний бал у ДНЗ «Ластівка»
Олена РОГОВЕНКО
В нас сьогодні випускний —
Особливий день такий:

Нас сьогодні всі вітають
І до школи проводжають.

Ми подружили з буквариком
У дев’ятих і одинадцятих класах — випускні. А у першокласників — прощання зі своїм першим і
головним підручником — буквариком. Із книжкою, яка кинула перше зерно на ще незасіяному полі
знань майбутніх професіоналів
своєї справи та навчила їх, що б не
сталося, любити й шанувати рідну
мову й неньку Україну.

Закінчився навчальний рік

Батьки учнів 1-А класу
спеціалізованої школи «Сузір’я»

ФОТО — ТРК «ВишеГрад», спеціально для «Вишгорода»

Казкова атмосфера свята Букварика у нашому класі — чудові вірші,
пісні, гра на сопілці та фортепіано,
хореографічні номери — не залишали
місця для нудьги. Неймовірна фантазія дітей затягнула у вир кожного, хто
був присутній на святі, і всі дорослі ще
раз поринули у безтурботний світ дитинства.
Все це відбувалося під керівництвом чудового вчителя початкових
класів Світлани Володимирівни Кухарчук, яка стала другою мамою для
діточок. Турботлива, любляча, вона
відіграє неабияку роль у формуванні
характеру кожної маленької особистості. Адже саме перший учитель і є

тим самим творцем, який ліпить з невпевнених у собі малюків чесних і справедливих громадян своєї країни.
Наступного року наші діти будуть уже другокласниками,
за два роки підуть до середньої школи, і не зчуємось, як полетять у дорослий світ на молодих крилах. Та найміцніше
пір’ячко виросло у цих крилах у перший рік навчання, коли
учні міцно подружили з буквариком.

Вишгород

У школах міста

11 червня
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Пролунав останній дзвоник

Віктор Решетняк вручає подарунок
найкращому класу Ліцею
Останній дзвоник пролунав у
всіх дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладах міста. Пішли на канікули вихованці ДНЗ
«Ластівка», «Сонечко», «Чебурашка»,
«Золотий ключик», міського Центру
творчості «Джерело» і комплексної
дитячо-юнацької спортивної школи КП «УФКС». Їдуть відпочивати і
разом готуватися до Дня міста юні
оркестранти «Водограю». Та для
двох випускних класів — гімназії «Інтелект» Технічного ліцею — це був
останній шкільний дзвоник.
Катерина ЗУРМА, Олена ПЛОТНІКОВА,
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Катерина ХОДЧЕНКО,
Олександра НЕВГАД,
Тетяна КОРОЛЬОВА
Валентина КЛИМЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

До гімназії завітав «хрещений батько» — перший заступник голови Київської облдержадміністрації, депутат
облради Ярослав Москаленко, привіз
м’ячі та інші подарунки, вручив грамоти,
подяки і кубки за досягнення у спорті
та позакласній роботі найкращих учнів
гімназії, переможців та призерів учнівських олімпіад із базових дисциплін,
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. За ініціативою та за сприяння віце-губернатора
в гімназії обладнано сучасний спортивний майданчик із штучним покриттям,
а цього року школу очікує капітальний
ремонт із заміною вікон, ремонтом даху
і приміщень загального користування.
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк побував із подарунками у своїх «хрещеників» у спеціальній
школі «Надія» та в Технічному ліцеї, де
з 12 найкращих ліцеїстів випускник Іван
Іванів — серед переможців у рейтингу
навчальних досягнень, посів на ІІ етапі

Шкільний вальс Валентини
Головчак
та Миколи Яковенка
(«Надія»)

Вишиваний останній дзвоник
(11-А разом із класним керівником Любов’ю Котик і директором гімназії Інною Шубко)
кради, приватний підприємець Микола
Коваль (ТОВ «Беназір»). На святковому
концерті молодші школярі читали вірші,
співали пісень.
Троє дев’ятикласників продовжать
навчання в «Надії», інші помандрують у
доросле життя.
У
приватній
Школі Кутаф’євих
останній цього навчального
року
дзвоник пролунав
у атмосфері родинного затишку. На
честь чотирьох випускників-четвертокласників організували концерт з
врученням грамот
й подарунків (зокрема представники Вишгородської
РДА
подарували
футбольні
м’ячі).
Далі
малеча,
маюЗОШ №1, 6-Б клас після урочистої лінійки
чи вже непоганий
багаж знань, вступатиме до гімназій,
модель розвитку».
У Вишгородській районній спеці- ліцеїв, спеціалізованих шкіл Вишгорода
альній школі «Надія» цього року подія та Києва.
Сузір’я знань і талантів спеціалізобула урочистішою, ніж завжди: шестеро
випускників подолали перший серйоз- ваної школи з такою ж назвою отримали
ний рубіж свого життя – отримали атес- 30 дипломів і грамот. Плюс 10 — ЮІРівтати, а від свого «хрещеного» батька цям. Старший лейтенант ДАІ В’ячеслав
– Вишгородського міського голови Ві- Косун вручив нагороди юним інспекторам руху за четверте місце на ІІІ обласктора Решетняка – ще й годинники.
Подяки та цінні сувеніри педагогам ному конкурсі юних інспекторів руху (ка«Надії» вручив президент Благодійно- пітан команди «Сузір’я» Софія Мельник
го фонду святої Ольги Володимир Ма- із 10-А).
Найбільше відзнак завоювала у болишев. Солодкий стіл — торти, напої,
фрукти — організував депутат місь- ротьбі за якісні знання учениця 10-А клавсеукраїнських олімпіад: з фізики — 1
місце, з основ економіки — ІІ місце, з
математики — ІІІ місце; на ІІІ етапі з фізики — ІІІ місце.
На ліцей чекає не тільки ремонт, а
й… та про це читайте на стор. 1, 3 цього номера, у статті «Місто майбутнього:

су Анна Іващенко. А постійна дописувачка газети «Вишгород» Марійка Клименко
(6-Б клас) одержала диплом за 1 місце у
Всеукраїнському мовно-літературному
конкурсі імені Т. Шевченка.
Аби, сидячи за партами, школярі не
забували про фізкультуру і спорт, начальник загального відділу Вишгородської РДА Оксана Ладичук передала
школі м’ячі від віце-губернатора Ярослава Москаленка.

Марійка Клименко, 6-Б клас «Сузір’я»
Вишгородська загальноосвітня школа № 1 під дружні оплески провела під
аркою з різнокольорових кульок своїх
дев’ятикласників і вшанувала педагогів,
які підготували численних переможців
олімпіад та спортивних змагань різного
рівня.
Стрибок у майбутнє
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Це треба знати

Про холеру
В Маріуполі Донецької
області зареєстровано 15
випадків захворювання і
п’ять випадків вібріоносіїв аналогічного збудника.
Чинником передачі холери
може бути річка Кальміус
і риба, що потрапила в ці
місця.
Ірина БАТЕХА,
помічник епідеміолога
державного закладу
«Вишгородська районна
санітарно-епідеміологічна
станція» МОЗ

Холера – гостре кишкове захворювання, викликане
живим мікроорганізмом – холерним вібріоном. Збудник
її успішно переносить низькі
температури і заморожування, чутливий до дезінфікуючих засобів (препаратів
хлору) та кислот. Кип’ятіння
вбиває вібріон впродовж однієї хвилини.
В організм людини збудник холери потрапляє через
забруднені
випорожнення
хворих або здорових носіїв,
воду, продукти харчування.
Передають його мухи, предмети побутового користування. Найбільша загроза —
вода й немиті руки.
Тривалість інкубаційного
періоду — від одного до п’яти
днів. Ознака захворювання —
водянисті часті випорожнення, які не супроводжуються
болем і спазмами. Для холери характерна висока смертність: від 1% до 30%. Тож при
будь-якому проносі необхідно звертатися по медичну
допомогу. Якщо своєчасно
діагностувати хворобу і пройти відповідне лікування, то
практично всі видужують.
Важливу роль у профілактиці холери відіграє ретельне
виконання усіма вимог особистої гігієни, забезпечення
якісним водопостачанням,
каналізуванням й очищенням
населених місць. Державним
закладом «Вишгородська районна санітарно-епідеміологічна станція» МОЗ здійснюється моніторинг циркуляції
збудників холери в об’єктах
зовнішнього
середовища,
збільшено обсяг планових
лабораторних досліджень.
Влітку організовано щотижневе дослідження води відкритих водойм на холеру.
Вже досліджено 24 проби
води, результати негативні.
Щоб не захворіти на холеру, необхідно дотримуватися правил особистої гігієни: овочі та фрукти мити й
обдавати окропом; купатися
в спеціально відведених місцях; не вживати некип’ячену
воду із сумнівних джерел водопостачання — як для пиття, так і для миття посуду; не
купляти продукти на стихійних ринках; дотримуватись
правил зберігання продуктів
харчування (надто — тих, що
швидко псуються) й утилізації
харчових відходів.
Не забувайте, що риба,
особливо в’ялена, чудово
зберігає збудника холери,
причому достатньо довго.
А будь-яка термічна обробка продуктів для холерного
вібріона – це смерть. Дотримання цих нескладних
правил зменшує вірогідність
захворювання на холеру.
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Обираємо професію

Спосіб життя

Золото вищої проби

У Ігоря Красовського рідкісна професія – ювелір. Допоміг йому визначитися у
житті батько — художник Лаврентій Ясонович. Він не вчив
сина майстерності, а просто
брав його на етюди, звертав
увагу на деталі, а коли побачив, що й Ігор небайдужий до
пензля, щиро порадувався за
нащадка.
Марія КУЗЬМЕНКО
ФОТО автора

Проте Ігор художником не
став. Хоча малювання — його
хобі. Навіть у робочій кімнаті
власноруч написаний маслом
етюд — рідна хата у зеленому
вбранні дерев. А поряд — вишивки дружини Тетяни — квіти,
кошенята. Такий собі острівок
дитинства. Відразу теплішає на душі, і на мить забуваєш, навіщо
прийшов.
Взагалі робоча кімната Ігоря багато може розповісти про
нього. Полиці з духовною літературою, ікони, ретельно дібрані
книжки із скарбниці людської мудрості. На них можна не тільки
дивитися — в очікуванні замовлення можна погортати повчання

Результати й перспективи

Головне у житті – здоров’я. Це запорука найважливіших цінностей — кохання, щастя, удачі. Тож турбуватися
про своє здоров’я треба змалечку. До
того ж, якщо є всі можливості для цього: влада міста й району робить усе
можливе, щоб медицина була на найвищому рівні.
Головний лікар Вишгородської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Віктор
Павленко поділився з нами радістю –
відремонтоване пологове відділення –
й розповів про перспективи оновлення
лікарні.
Олена ПЛОТНІКОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На днях відбулося урочисте відкриття
оновленого пологового відділення. Скільки
радості було в очах майбутніх мам! Тепер
їх дітки з’являтимуться на світ у комфортабельних умовах й затишних палатах.
Адже за сприяння Вишгородської РДА у

Коротко про різне

У світі
•
27-й Екомарафон зібрав на трасі Лаузіца (Німеччина) 183 команди з
більш ніж двох десятків країн – подолати
на авто власної конструкції максимальну
відстань з мінімальною витратою пального. Молоді інженери з усієї Європи
намагаються удосконалити все — і аеродинаміку авто, і силу тертя, каркас. Використовують сонячні батареї, водень, а
також бензин, змагаються за найменший
викид вуглекислого газу.
•
Доступ до Інтернету — невід’ємне

Вишгород

святителя Феодосія, осмислити інші влучні поради. А оскільки все це — цікаве й корисне, то й
забираєш із собою не тільки вчасно і чудово виконане замовлення, а й добру згадку про господаря
— людини гостинної, щирої, всебічно розвиненої.
Дорогоцінні метали, камені, з якими працює
Ігор, звісно, не предмети першої необхідності Без
них можна прожити. Це — розкіш, яку дозволить
не кожний. Тому замовників у Ігоря небагато.
Але його знаходять ті, кому треба виготовити
унікальну річ, — приносять ескізи перснів, каблучок, ланцюжків.
Великий топаз замовник, приміром, хоче бачити у золотому обрамленні і щоб зверху сиділа
золотокрила бджілка. Як на малюнку.
Є у майстра й чимало журналів з ескізами виробів, навіть власна колекція. В руках Ігоря золото, срібло, платина оживають — у виробах це вже
не «мертві» метали, а твори, у виготовлення яких
майстер вклав часточку душі.
А якщо врахувати, що грам золота у Ігоря коштує набагато дешевше, ніж в інших ювелірних
магазинах, і майстер іде на деякі поступки, то й
означилось коло замовників з їх численними родичами, знайомими — словом, робота у ювеліра є завжди.
Двадцять один рік працює Ігор Красовський у Вишгородському будинку побуту. Азам професії вчився на Київському ювелірному заводі. Тривалий час був учнем. А зараз — майстер вищої
кваліфікації, який гарантує високу якість кожного виробу.

Працюємо на здоров’я:
ветеранам – європалати!

пологовому відділені відремонтовано коридори, замінено лінолеум, повністю оновлено дві палати й палату новонароджених. Також у всьому приміщенні замінили кахель та
світильники. На все витратили 190 тис. грн.
Тепер у пологовому відділенні затишно
й комфортно – новий «аеродром» для лелеки чекає майбутніх вишгородців.
Ремонт триває і в інших відділеннях лікарні. У перспективі – оновлять усі палати,
коридори й ординаторські. А поки що за 43
тис. грн реконструювали туберкульозний й
кабінет «Довіра».
Новим лінолеумом, стінами й меблями
радує перший поверх стаціонарного відділення (виділено 350-360 тис. грн).
Для ветеранів Великої Вітчизняної війни
у хірургічному відділенні відремонтовано
дві палати. Почесні пенсіонери лікуватимуться з комфортом й у літні дні: окрім сучасного євроремонту, у палатах встановлені кондиціонери. Цей ремонт коштував РДА
140 тис. гривень.
Навколо лікарні також кипить робота –
право людини. Це визнала Організація
об’єднаних націй у своїй резолюції. В
ООН наголошують, що розповсюдження інформації в мережі має бути максимально вільним. Відповідно, відключення
будь-яких регіонів земної кулі від Інтернету відтепер вважатиметься порушенням прав людини.
•
У Японії для службовців ввели новий дрес-код. Ніяких костюмів і краваток
на робочому місці. Дисциплінованим і завжди по-діловому одягнутим держслужбовцям дозволено перейти на джинси
і футболки. А все через аварію на АЕС
«Фукусіма-1». Країні Вранішнього Сонця
не вистачає електроенергії, і заощаджу-

біля центрального входу поставили лавки
серед зелені з урнами для сміття посередині.
Та на досягнутому не зупиняються. У
найближчому майбутньому відремонтують
терапевтичне й хірургічне відділення. Палати з євроремонтом та кондиціонерами для
ветеранів Великої Вітчизняної війни облаштують у кожному відділенні лікарні. Планують також реконструкцію тепловодопостачання та каналізації у приміщеннях.
Вишгородська ЦРЛ постійно – а надто
зараз, під час підготовки до етапу змагань
«Формули-1 на воді» – у зоні особливої
уваги міської влади й особисто Вишгородського міського голови. За ініціативою й
сприяння Віктора Решетняка цього року започатковано кілька програм. Так, ветерани
війни проходять обстеження, отримують
ліки першої необхідності.
Тож невдовзі районна лікарня стане взірцем й колискою здоров’я. Пацієнтам створять такі умови, що будь-яку хворобу здолають гарний настрій та позитив.
вати вирішили на кондиціонерах.

В Україні
•
Львів разом з іншими містами, в
яких відбудеться ЄВРО-2012, проводить
святкування, присвячені року до початку чемпіонату УЄФА. З нагоди цієї дати
у Львові відновили квіткову клумбу до
ЄВРО-2012, що на проспекті Свободи.
А сьомого червня розпочалося офіційне
урочисте відкриття годинника зворотного відліку до початку чемпіонату УЄФА
ЄВРО-2012. Конструкція годинника, вагою понад триста кілограмів, розташована в центрі міста, неподалік від Львівської
опери.

Телепрограма
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Вишгород

11 червня

07:45 Ера пам’яті
07:50 Док.фільм «Часи»
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:50 Друга смуга
09:55 «Легко бути жінкою»
10:25 «Алея зірок»
11:05 Шеф-кухар країни
12:00 «Сміх до коликів у рік
кролика»
12:45 Право на захист
13:05 Армія
13:25 Концертна програма
«Мелодія двох сердець»
15:35 Ян Табачник. «Честь
маю запросити»
19:00 Про головне
19:30 «День Києва-2011»
20:25 Сільрада
20:40 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:40 «Останній дзвоник.
Випуск-2011»
22:55 Трійка, Кено

07:50 Серіал «Даішники»
10:00 Комедія Ельдара
Рязанова «Забута мелодія
для флейти»
12:30 Мерилін Монро у
комедії «У джазі тільки
дівчата»
15:15 Ванесса Параді
у романтичній комедії
«Серцеїд»
17:15 Сандра Буллок у
романтичній комедії «Поки
ти спав»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:00 Павел Воля та
Любов Толкаліна у комедії
«Наречена будь-якою
ціною»
22:05 «Велика різниця»
23:10 «Tkachenko.ua»
23:55 Ванесса Параді
у романтичній комедії
«Серцеїд»
01:50 ТСН: «Телевізійна
служба новин»

05:30 Погода
05:35 «Місто привидів».
Художній фільм
07:20 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
07:50 «П’яний майстер».
Художній фільм
09:55 «Астерікс й Обелікс:
Місія Клеопатра».
Художній фільм
12:05 «Шибайголова».
Художній фільм
14:05 «Електра». Художній
фільм
16:00 «Астерікс на
Олімпійських іграх».
Художній фільм
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
Пригодницький телесеріал
22:25 Факти. Підсумок дня
22:40 «Кодекс честі»

6.30, 16.10 У центрі уваги
7.30, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55 Світ бізнесу
9.30 Столиця
10.15 Як це?
11.05, 13.20, 23.30
Незгасаючі зірки
11.40, 14.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
15.10, 17.00, 19.00, 21.25 У
гостях у Д. Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
21.00, 23.00 СТН
22.25 Дзеркало історії

06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:45 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:55 «Чужі помилки.
Подвійна гра»
09:55 Х/ф «Не підганяй
кохання»
12:15 «Нез’ясовно, але
факт»
13:00 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Неймовірна правда
про зірок»
19:45 «Україна має
талант!»
22:00 Х/ф «Осінній вальс»
00:10 Т/с «Клініка»
01:10 Х/ф «31 червня»

Для роботи в таксі
потрібні водії зі
своїм авто.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ

05:45 Твій хіт
06:05 Журфікс
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 24 години Бізнес
07:25 Створи себе
07:30 «Життя зі знаком +»
08:00 Генеза здоров’я 1
09:00 Хіт-парад дикої
природи 1
10:10 Твій хіт
11:10 Буетті 1
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Х/ф «Джанго» 1
18:25 Це корисно знати 1
19:25 Сильні світу сього
19:40 Хіт-парад дикої
природи 1
20:45 Генеза здоров’я 1
21:45 Х/ф «Джанго» 1
00:00 Таємниці долі
02:25 Твій хіт
02:55 Красень Київ
03:10 Диваки
03:40 Українська
революція

04:25 Концерт Ю.
Рибчинського «Любив.
Люблю. Любитиму»
05:45 Концерт М.
Задорнова «Не дай собі
засохнути!»
07:25 Х/ф «Людина невидимка»
09:30 Х/ф «Людина-павук
3: Ворог у відбитті»
12:25 Гумористичний
фестиваль «Юрмаліна
2010»
14:20 Х/ф «Усе можливо»
16:25 «Жди мене»
18:05 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Прем’єра. Т/с
«Серце Марії»
21:35 Т/с «Захист свідків»
23:45 Д/ф «Жертви краси»
00:50 «2 кінські сили»
01:15 Прем’єра. Х/ф
«Широко крокуючи 2:
розплата»

06:00 Срібний апельсин

04:40 М/ф «Червоненька

06:45 Події тижня

квіточка».

08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Світло
09:50 Друга смуга
10:00 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:25 Хай щастить
13:00 Кордон держави
13:20 Х/ф «Фабрика
щастя»
15:40 Т/с «Що сказав
небіжчик» 6 серія
16:35 Нащадки
17:15 Т/с «Сищик Путилін»
18:15 Друга смуга
19:00 Про головне
19:40 Чоловічий клуб
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:50 Романси О.Малініна
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 М/ф
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 М/ф
08:00 Генеза здоров’я
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:15 Це корисно знати
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:40 Х/ф «Джанго»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Це корисно знати
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Вода - лінія життя 1
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»
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06:15 Х/ф «Помпеї»
07:50 Погода
07:55 Х/ф «Помпеї»
09:50 Погода
09:55 М/ф «Дорога на
Ельдорадо»
11:45 Х/ф «Серцеїдки»
14:10 Т/с «Татусеві дочки»
15:10 Т/с «Вороніни»
16:15 Х/ф «Меверік»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Хто проти
блондинок?
20:45 Інтуїції
21:50 Т/с «Вороніни»
22:55 Новий погляд
23:55 Очевидець
00:50 Спортрепортер
00:55 Погода
01:00 Служба розшуку
дітей
01:05 Новий погляд
02:05 Х/ф «Більше за
мене»

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:00 «Час новин»
11:30 «Спільний проект 5
каналу та інформаційного
агентства УНІАН «Пресконференції у прямому
ефірі»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
14:20 «5 елемент»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:30 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:30 Ток-шоу «Українські
пристрасті»
23:00 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»

04:40 Х/ф «Гра в піжмурки» 02:10 Х/ф «Плітка».

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Гарантую
життя»
07:40 «Смак»
08:15 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні замітки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Єралаш»
12:40 Д/ф «ЗворикінМуромець». 2 с.
14:10 Т/с «Пропоновані
обставини»
16:10 «Легендарні
кінокомедії»
17:10 Х/ф «Смугастий
рейс»
18:55 «Група щастя». Т/с
21:00 «Час»
21:15 «Мультособистості»
21:50 «Yesterday lіve»
22:45 Е.Радзинський.
«Адольф Гітлер. Шлях до
влади». 1 с.
«Міські піжони»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:00 Х/ф «Стамбульський
транзит»
08:40 «Правда життя».
Шибайголови
09:15 Д/ф «Батьки та діти:
чорна слава»
10:10 Х/ф «Повітряні
пірати»
11:45 Х/ф «За два кроки
від «Раю»
13:30 Х/ф «На краю
Всесвіту»
17:00 Х/ф «Нові Робінзони»
19:00 «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»
00:00 «Свідок»
00:20 Х/ф «Розплата - 2»
02:15 «Свідок»

07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Телесеріал «Хто у
домі господар».
09:55 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
14:30 «Теорія зради»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Телесеріал «Універ»
18:00 Телесеріал «Хто у
домі господар»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:30 Телесеріал «Універ»
22:00 Телесеріал «Школа»

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
10:00 «У джазі тільки
дівчата»
12:45 «Ілюзія безпеки.
НЛО. Контакт затягнувся»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:10 «Золото скіфів»
16:10 «Шість кадрів»
17:00 ТСН
17:25 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені» «Сімейні узи»
19:30 ТСН
20:10 «Міняю жінку - 2»
21:30 «Інтерни»
22:35 «Ілюзія безпеки. Ні
риба ні м’ясо»
23:40 ТСН
23:55 Кім Кеттролл в
еротичній комедії «Бар
Поркі»

06:25 Ділові факти
06:45 Провокатор
07:40 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:15 «Астерікс на
Олімпійських іграх».
Художній фільм
12:45 Факти. День
13:10 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
14:15 «Морські дияволи».
Пригодницький телесеріал
16:25 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
22:25 Факти. Підсумок дня
22:40 «Кодекс честі».
00:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:30 Спорт
01:35 Погода

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
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.05, 22.25 Дзеркало
історії
11.40, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою
19.20, 23.25 Міська варта
23.20 Світ бізнесу

05:40 «Документальний
детектив»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:55 «Чужі помилки.
Похована живцем»
09:55 Х/ф «Zolushka. ru»
12:10 «Нез’ясовно, але
факт»
13:00 «Битва екстрасенсів»
14:00 «Очна ставка.
Поверніть маму»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:40 «Правила життя.
Хімія на молоці»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. Діти
відповідають»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:30 Т/с «Клініка»
01:35 «Вікна-Спорт»

07:40 Інформаційнорозважальна програма
«Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Серцеїдки»
12:05 Т/с «Стройбатя»
14:10 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Іствік»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Хто проти
блондинок?
20:45 Інтуїція
21:55 Т/с «Вороніни»
23:00 Замок страху
00:00 Очевидець
01:00 Репортер
01:15 Спортрепортер
01:20 Погода
01:25 Х/ф «Блискуча»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:00 «Час новин»
16:15 «Українські
пристрасті»
17:15 «Українські
пристрасті»
18:00 «Час новин»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Народний
контроль»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи.
Останній жарт майстра»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 «Школа лікаря
Комаровського»
14:05 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Проста
історія»
14:45 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 8»
16:55 Д/ф «Обпалені
славою»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:35 Т/с «Захист свідків»
23:45 Д/ф «Розлучення.
Розділ майна»
00:50 Х/ф «Війна»

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3»
10:10 Т/с «Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Данька»
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»
21:10 Прем’єра! Т/с
«Москва. Центральний
округ - 3»
22:10 Т/с «Слід»
23:45 Т/с «Мерсі»

03:55 «НТВ зранку».
07:30 Очна ставка.
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 Надзвичайна подія.
Розслідування.
09:55 «До суду».
11:00, 01:00 Суд
присяжних.
12:25, 02:00
«Прокурорська перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літейний».
20:30 Т/с «Лють».
22:35 «Темна справа».
«Таємниця діамантової
колекції
Ірини Бугримової»
23:30 Головна дорога.
00:05 Т/с «Без сліду».
03:15 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:20 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Смак життя»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:55 «Слід»
19:00, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:30 «Серафима
Прекрасна». Т/с
22:40 Е.Радзинський.
«Адольф Гітлер. Шлях до
влади».

07:10 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
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»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:30 Х/ф «У квадраті 45»
16:55 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Речовий доказ».
Королі легких грошей
19:00 «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»
00:00 «Свідок»

09:00 «Хто у домі
господар».
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Теорія зради»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Школа»
23:00 «Універ»
23:30 «Реальна кров»
00:35 «Дім-2». Спецвипуск
01:00 «Зірки проти
караоке»
01:50 Музична програма

07:15 Х/ф «Тихий Дон»
09:50 Т/с «Чоловік у мені»

Тел: (093) 981-52-64

Володимир

05:25 М/ф «Гроза мурах».

11:45 Х/ф «Коханці»

06:50 Х/ф «Олександр.

13:50 Т/с «Сонька:

Невська битва».

Продовження легенди»
15:50 Х/ф «Слідом
Фенікса»

09:00, 18:00 Сьогодні.
09:25 «Таємнича Росія.

18:00 Т/с «Єфросинія.

Дев’ять головних

Продовження»

таємниць». Спеціальний

19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»

проект.

21:10 Т/с «Москва.

18:25 Т/с «Вердикт».

Центральний округ - 3»

22:25 Х/ф «За бортом».

22:10 Х/ф «Зелена миля»

00:40 Кулінарний двобій.

01:50 Т/с «Спецназ»
03:30 Події
03:50 Т/с «Спецназ»

01:35 «У зоні особливого
ризику».
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Телепрограма

2011 року

Вишгород

08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 На зв’язку з урядом
09:50 Друга смуга
10:00 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:25 Наша пісня
13:05 «Дванадцять
стільців»
15:00 ПАРЛАМЕНТСЬКІ
СЛУХАННЯ на тему:
«Про сучасний стан і
перспективи розвитку
фармацевтичної галузі в
Україні»
19:40 Чоловічий клуб.
Богатирські ігри
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:00 ТСН
10:00 «Сімейні драми»
11:00 «Не бреши мені»
- «Воскреслий чоловік.
Чоловік воскрес і
погрожує»
12:00 «Ілюзія безпеки. Ні
риба ні м’ясо»
13:05 «Ілюзія безпеки.
НЛО. Вторгнення
прибульців»
14:00 «Тисяча і одна ніч»
15:25 «Золото скіфів»
16:25 «Шість кадрів»
17:00 ТСН
17:25 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені» «На гачку»
19:30 ТСН
20:00 «Пекельна кухня»
21:10 «Інтерни»
21:50 Серіал «Інтерни»
22:15 Серіал «Інтерни»
22:40 «Ілюзія безпеки.
Скрегіт зубний»

06:25 Ділові факти
06:40 «Таємниці слідства».
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Убивча сила»
12:45 Факти. День
13:10 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
14:15 «Морські дияволи».
Пригодницький телесеріал
16:25 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:20 «Морські дияволи».
21:40 Футбол. Євро-2011
(до21): Україна - Англія
23:45 3-й тайм
00:45 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:55 Під прицілом
02:45 Факти

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 Дзеркало
історії
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

05:35 «Документальний
детектив»
06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар
Рекс»(1)
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»(1)
ПРОФІЛАКТИКА
10:00 «Нез’ясовно, але
факт»
10:40 Х/ф «Осінній вальс»
12:55 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка. Діти
відповідають»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Публічні знеславлення»
20:10 «Російські сенсації.
Невідома Пугачова»
21:05 «Російські сенсації.
Круті дачники»
22:00 «Вікна-Новини»

05:35 Т/с «Ранетки»
08:00 - 14:00 Профілактика
14:00 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Іствік»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Хто проти
блондинок?
20:45 Інтуїція
21:50 Т/с «Вороніни»
22:55 Замок страху
00:00 Очевидець
00:55 Репортер
01:10 Спортрепортер
01:15 Погода
01:20 Служба розшуку
дітей
01:25 Х/ф «Нервування»
02:55 Зона ночі
03:00 Георгій Нарбут. Живі
картини

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:00 «Час новин»
15:20 «Здорові історії»
16:00 «Час новин»
16:20 «Арсенал»
17:00 «Час новин»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Українська
незалежність»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Акцент»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
22:45 «Погода в Україні»
23:00 «Час новин»
(російською мовою)
23:15 «Час спорту»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»

06:00 «Життя»
07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
ПРОФІЛАКТИКА з 08:00
до 12:00
12:00 Сильні світу сього
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 Х/ф «Ніжний Бен.
Терор у горах» 1
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Це корисно знати 1
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи 1
22:15 Генеза здоров’я 1
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес
23:30 «Життя»
00:00 Таємниці долі

08:10 «З новим ранком»
09:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи.
Удар на випередження»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 «Школа лікаря
Комаровського»
14:05 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Звичка
виходити заміж»
14:45 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 8»
16:55 Д/ф «Тетяна
Самойлова. 50 років
самотності»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:35 Т/с «Захист свідків»
23:45 Д/ф «Брама часу.
Сексуальні війни»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3»
10:10 Т/с «Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Напоказ»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
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»
21:10 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3»
22:10 Т/с «Слід»
23:45 Т/с «Мерсі»
00:40 Т/с «Спецназ - 2»

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, 01:25 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літейний».
20:30 Т/с «Лють».
22:35 «Темна справа».
«Трагедія рейсу 007».
23:25 Квартирне питання.
00:30 Т/с «Без сліду».
03:25 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15, 02:20 «Модний
вирок»
13:15, 01:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Серафима
Прекрасна». Т/с
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 00:40 «Слід»
19:00, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 Е.Радзинський.
«Адольф Гітлер. Шлях до
влади».

06:05 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 Х/ф «Зворотного
шляху немає»
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»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:25 Х/ф «Лікар Віра»
17:05 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Правда життя».
Перевір себе
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»

07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Телесеріал «Хто у
домі господар».
09:55 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
14:30 «Теорія зради»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Телесеріал «Універ»
18:00 Телесеріал «Хто у
домі господар»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:30 Телесеріал «Універ»
22:00 Телесеріал «Школа»

09:00 Підсумки дня
09:25 Книга.ua
09:50 Друга смуга
10:00 «Легко бути жінкою»
11:05 Здоров’я
12:00 Новини
12:25 Тиждень китайської
культури. Аудієнція. Країни
від А до Я
13:00 Крок до зірок.
Євробачення
13:40 «Дванадцять
стільців»
15:40 Т/с «Що сказав
небіжчик»
16:35 Нащадки
17:15 Т/с «Сищик Путилін»
19:00 Про головне
19:35 Шустер-Lіve
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
22:00 Афтершок. Трагедія
«Фукусіми-1»

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
10:00 «Сімейні драми»
11:00 «Не бреши мені» «Батько родини раптом
зникає»
12:00 «Ілюзія безпеки.
Скрегіт зубний»
13:05 «Ілюзія безпеки.
Монстри з космосу»
14:00 «Тисяча і одна ніч»
15:25 «Золото скіфів»
16:25 «Шість кадрів»
17:00 ТСН
17:25 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:40 «Не бреши мені» «Альфонс»
19:30 ТСН
20:10 «Рембо: перша кров»
22:05 Серіал «Інтерни»
22:30 «Ілюзія безпеки.
Скільки коштують пологи»

06:40 «Таємниці слідства».
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Убивча сила».
12:45 Факти. День
13:10 Провокатор
14:10 «Таємниці слідства».
Детективний телесеріал
15:10 «Морські дияволи».
Пригодницький телесеріал
16:10 «Убивча сила».
Детективний телесеріал
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
Пригодницький телесеріал
22:25 Факти. Підсумок дня
22:40 «Кодекс честі».
Пригодницький телесеріал
00:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:30 Спорт

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 Дзеркало
історії
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 Т/с «Комісар Рекс»
07:45 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:55 «Чужі помилки.
Свята правда»
09:55 Х/ф «Їсти подано!
або Обережно, Кохання»
11:55 «Нез’ясовно, але
факт»
12:50 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка. Рідна
кров»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. Наталя
Могилевська. Маска»
20:10 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Біснуваті»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:25 Т/с «Клініка»

06:45 М/с «Стюарт Літл»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Знайомство з
Марком»
11:10 Хто проти
блондинок?
12:20 Інтуїція
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Іствік»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Хто проти
блондинок?
20:45 Інтуїція
21:55 Т/с «Вороніни»
23:00 Замок страху

09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:00 «Час новин»
13:20 «5 елемент»
14:00 «Час новин»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:00 «Час новин»
18:30 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:00 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:50 М/ф
08:00 Генеза здоров’я
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Це корисно знати
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:40 Х/ф «Подорож
Гуллівера»
17:50 Вода - лінія життя
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Це корисно знати
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи 1
22:15 Генеза здоров’я 1
23:15 «24 години»

08:10 «З новим ранком»
09:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи. Не
ідіть, дівчата, заміж»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 «Школа лікаря
Комаровського»
14:05 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити. Дмитрові
мами»
15:10 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів 8»
17:00 Д/ф «Футболіст
Валерій Воронін. Втратити
обличчя»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:35 Т/с «Захист свідків».
Заключна серія.
23:45 Д/ф «Бабський бунт»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3»
10:10 Прем’єра! Т/с
«Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Бандитський
Петербург»
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»
21:10 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3»
22:10 Т/с «Слід»

03:55 «НТВ зранку».
07:30 «Розлучення поросійськи».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Увага: розшук!» з
Іриною Вовк.
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 «Літейний».
20:30 Т/с «Лють».
22:35 «Жіночий погляд».
В.Добринін.
23:20 Дачна відповідь.
00:25 Т/с «Без сліду».
03:20 Особливо
небезпечний!

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

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»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:25 Х/ф «Випадок на
шахті вісім»
17:05 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Три валети
19:00 «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»
00:00 «Свідок»
00:30 «Покер Дуель»

09:00 Телесеріал «Хто у
домі господар»
09:55 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
14:30 «Теорія зради»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Телесеріал «Універ»
18:00 Телесеріал «Хто у
домі господар»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:30 Телесеріал «Універ»
22:00 Телесеріал «Школа»
23:00 Телесеріал «Універ»
23:30 Телесеріал «Реальна
кров»
00:35 «Дім-2». Спецвипуск
01:00 «Зірки проти
караоке»
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09:00 Підсумки дня
09:35 Погода
09:40 Д/ф «Сімдесятники.
Іван Миколайчук».
10:10 Афтершок. Трагедія
«Фукусіми-1»
11:05 Ток-шоу «Віра.
Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:20 До 70-річчя від
дня народження І.
Миколайчука. Х/ф «Тіні
забутих предків»
15:40 Т/с «Що сказав
небіжчик»
16:35 Нащадки
17:15 Т/с «Сищик Путилін»
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
10:00 «Сімейні драми»
11:00 «Не бреши мені» «Викрадена»
12:00 «Ілюзія безпеки.
Скільки коштують пологи»
13:05 «Ілюзія безпеки.
Інопланетні мутанти»
14:00«Тисяча і одна ніч»
15:25 Серіал «Золото
скіфів»
16:25 «Шість кадрів»
17:00 ТСН
17:25 Серіал «Даішники»
19:30 ТСН
20:10 Сильвестр Сталлоне
у бойовику «Рембо 2»
22:10 Сильвестр Сталлоне
у бойовику «Рембо 3»
00:15 «Пекельна кухня»
01:35 «Рембо: перша кров»
03:05 ТСН

05:30 Служба розшуку
дітей
05:40 Факти
05:55 «Одіссей».
Мультсеріал
06:25 Ділові факти
06:40 «Таємниці слідства».
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:35 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:35 «Убивча сила».
12:45 Факти. День
13:10 «Таємниці слідства».
14:15 «Морські дияволи»
16:30 «Убивча сила»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
22:20 Факти. Підсумок дня
22:35 «Кодекс честі».
Пригодницький телесеріал
00:35 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:10 Спорт

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, 0.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.05, 22.25 Дзеркало
історії
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

05:30 «Документальний
детектив»
06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар
Рекс»(1)
07:40 Т/с «Кулагін та
Партнери»(1)
08:45 Х/ф «Подаруй мені
життя»(1)
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 Х/ф «Королева
бензоколонки»(1)
19:55 «Холостяк»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Холостяк»
22:55 «Холостяк. Як вийти
заміж»
00:15 Х/ф «Непоправний
брехун, або Казка з
хорошим кінцем»(1)
01:50 «Вікна-Спорт»
02:00 «Бізнес+»
02:05 Х/ф «Веселі зірки»(1)
03:40 Нічний ефір

07:40 Інформаційнорозважальна програма
«Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Моя дівчинка 2»
11:25 Хто проти
блондинок?
12:50 Інтуїція
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Батьки і діти
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Співай, якщо можеш
00:05 Очевидець
01:05 Репортер
01:20 Спортрепортер
01:25 Погода

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 Суспільно-політичне
ток-шоу «РесПубліка з
Анною Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:50 «Вільна гавань»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:00 «Час новин»
(російською мовою)
23:15 «Час спорту»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:50 М/ф
08:00 Генеза здоров’я 1
09:00 Хіт-парад дикої
природи 1
10:10 Твій хіт
11:10 Це корисно знати 1
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Сильна
особистість із 2 «А»» 1
17:50 Вода - лінія життя 1
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Це корисно знати 1
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи 1
22:10 Це корисно знати 1
23:10 Полігон

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
08:00 Новини
08:10 «З новим ранком»
09:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:20 Д/с «Детективи.
Похмілля»
12:00 Новини
12:15 Х/ф «Самотнім
надається гуртожиток»
14:05 Х/ф «Мама вийшла
заміж»
15:55 Х/ф «Геній
порожнього місця»
18:10 Т/с «Дихай зі мною»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
22:30 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
00:55 Прем’єра.
Х/ф «Справа честі
Макферсона»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3»
10:10 Т/с «Чоловік у мені»
12:00 Т/с «Зрадник»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Тетянин син»
13:50 Т/с «Слід»
15:10 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»
21:10 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
01:00 Х/ф «Вона - чоловік»
02:40 Т/с «Безмовний
свідок»

03:55 «НТВ зранку».
07:30 «Історія
всеросійського обману.
Вихід є!»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 Рятувальники.
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 «Суд присяжних:
головна справа».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літейний».
20:30 Т/с «Лють».
22:20 «Пісня для вашого
столика».
23:40 Х/ф «Під вишневим
місяцем».
01:35 Х/ф «Історії півдня».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «ЖКГ»
12:15 «Модний вирок»
13:15 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 05:15 «Хочу знати»
15:55 «Серафима
Прекрасна». Т/с
16:55 «Чекай мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05, 04:35 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Х/ф «Підсаджений»
23:35 Х/ф «Дівчина, що
підривала повітряні замки»
02:00 Х/ф «Вечірній
лабіринт»

05:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
06:50 Х/ф «Випадок на
шахті вісім»
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»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:30 Х/ф «Перекличка»
17:40 Х/ф «Вічний поклик»
19:00 «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»
00:00 «Свідок»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
14:30 «Теорія зради»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Телесеріал «Універ»
18:00 Телесеріал «Хто у
домі господар»
19:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
20:30 Телесеріал «Універ»
22:00 «Теорія зради»
23:00 Телесеріал «Універ»
23:30 Телесеріал «Реальна
кров»

06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
06:55 Ера здоров’я
07:30 Корисні поради
07:45 На олімпійський
Лондон
08:00 Шустер-Lіve
10:05 З’їзд КПУ
11:05 Шустер-Lіve
13:30 After Lіve
13:55 Прем’єра. Країна
якості
14:20 Наша пісня
14:55 Феєрія мандрів
15:20 Зелений коридор
15:35 В гостях у Д.
Гордона
16:30 Х/ф «Повернути
Віру»
18:05 Майстер-клас
18:30 Золотий гусак
21:00 Підсумки дня
21:40 Х/ф «Відлига»
23:00 Ультра. Тема
23:20 Ера здоров’я
23:45 Бенефіс

06:00 Мультфільм
«Смурфи»
07:10 «Справжні лікарі»
08:05 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:00 «Анатомія слави»
11:05 «Шість кадрів»
12:25 «Голос країни»
15:05 Серіал «Даішники»
17:10 Серіал «Даішники»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:00 Мелодрама «Жінказима»
23:55 Романтична комедія
«Побачимося у вересні»
01:35 Сильвестр Сталлоне
у бойовику «Рембо 2»
03:05 Сильвестр Сталлоне
у бойовику «Рембо 3»
04:45 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
05:15 «Анатомія слави»
05:55 «Справжні лікарі»

07:25 Козирне життя
07:50 «Грифон». Художній
фільм
09:45 Велика різниця
10:45 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:10 Квартирне питання
12:20 «Мексиканець».
Художній фільм
14:50 Ти не повіриш!
15:45 Під прицілом
16:45 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:15 «Тільки вперед!».
Прем’єра. Художній фільм
22:40 «Рюрики».
Комедійний телесеріал
23:05 «Королева
проклятих». Художній
фільм (2)
01:10 «Грифон». Художній
фільм
02:45 «Справа фірми».

6.00, 7.00 СТН

05:35 «Наші улюблені
мультфільми: Пригоди
6.30 У центрі уваги
домовичка»
7.25, 17.50 У гостях у Д.
06:10 Х/ф «Китайський
сервіз»
Гордона
08:00 «Караоке на
9.10 Хто в домі господар? Майдані»
09:00 «Їмо вдома»
9.45, 23.20 Столиця
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11.00, 1.30 Як це?
11:30 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
11.30, 14.45, 0.30, 5.00
12:15 «Наші улюблені
Мультляндія
мультфільми: Повернення
12.10, 2.00 Муз. програма блудного папуги,
Бременські музики»
12.55 Повнота радості
14:05 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
життя
16:00 «Неймовірна правда
13.45 Час відповідей
про зірок»
19:00 Х/ф «Королева
14.30 Шлях до успіху
бензоколонки»
16.10 Х/ф «Коник»
20:45 Х/ф «Знак долі»
20.30 Контрольна робота 23:00 «ВусоЛапоХвіст»
00:05 Х/ф «Палата №6»
21.00, 1.00 СТН. Тижневик 01:55 Х/ф «Китайський
сервіз»
21.30 Х/ф «Фонтан»

04:00 Т/с «Ранетки»
05:35 Х/ф «Маппет-шоу з
космосу»
06:55 Х/ф «Звільніть Віллі»
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Доброго ранку, Міккі!»
09:40 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:05 М/ф «Синдбад:
Легенда семи морів»
11:50 Х/ф «Піймай мене,
якщо зможеш»
14:45 Т/с «Татусеві дочки»
16:50 Х/ф «Фред Клаус,
брат Санти»
19:05 Х/ф «Подвійне
звинувачення»
21:15 Х/ф «Утікачі»
23:30 Спортрепортер
23:35 Х/ф «Спрага
швидкості»
01:25 Зона ночі Культура
01:30 Обожнювана
01:55 Зона ночі
02:00 Іван Мазепа
03:00 Зона ночі

08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:25 «Своїми очима»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16:20 «Арсенал»
17:30 «Феєрія мандрів»
18:10 «Народний
контроль»
18:35 «Київський час»
19:25 «Час інтерв’ю»
20:25 «Українська
незалежність»
21:00 «Час новин»
21:20 «Машина часу»
21:50 «Тема тижня»
22:00 «Територія закону»

08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:40 Японія очима
гурмана з Нардою
11:15 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:40 Світ тварин з
Джеродом Міллером
16:20 Королі професії
16:30 Практичний
порадник екстремального
туриста
17:35 Скромна чарівність
сучасних технологій
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:40 Світ тварин з
Джеродом Міллером
20:00 24 години Бізнес
20:45 Няньки дикої
природи
21:15 Сутність звіра
22:15 Х/ф «Аліса в Країні
чудес»

04:30 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
06:30 «Найрозумніший.
Фінал»
08:00 «Городок»
08:40 Прем’єра. М/с
«Вінкс»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:35 «Жити - це модно»
11:10 М/ф «Дім-монстр»
13:00 Т/с «Право на
помилування»
17:05 Гумористичний
фестиваль «Юрмаліна
2010» 2 частина.
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:30 Бенефіс Любові
Успенської «Люба,
Любонька, Любов»
22:50 «Розбір польотів.
Блондинки проти
брюнеток»
23:50 Прем’єра. Х/ф
«Гордість і слава»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Х/ф «Вона - чоловік»
09:00 «Життя на смак»
10:00 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
12:00 Оголена красуня
13:00 Х/ф «Рівняння з
усіма відомими»
17:00 Т/с «Час для двох»
19:00 Події
19:20 Прем’єра! Т/с «Час
для двох»
21:20 Х/ф «Попелюшка з
райського острова»
23:00 Х/ф «Синя борода»
01:00 Х/ф «Як знайти
ідеал»
02:30 Щиросерде
визнання
03:30 Події
03:50 Х/ф «Рівняння з
усіма відомими»
05:20 Срібний апельсин

07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні.
07:20 «Золотий ключ».
07:45 «Медичні таємниці».
08:20 «Увага: розшук!».
09:20 Головна дорога.
09:55 Кулінарний двобій.
11:00 Квартирне питання.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 Своя гра.
15:20 «Розлучення поросійськи».
16:20 Очна ставка.
17:20 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».
Гостросюжетне ток-шоу.
22:55 Нереальна політика.
23:25 Х/ф «Закоханий
Шекспір».

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:35 Т/с «Суто англійські
вбивства»
09:45 Х/ф «Вантаж без
маркування»
11:30 «Речовий доказ».
Королі легких грошей
12:00 Х/ф «Іспанський
варіант»
14:55 Х/ф «Слідством
установлено»
16:45 Т/с «МУР є МУР»
19:00 Т/с «Котовський»
22:50 Х/ф «Пастка для
свінгерів»
00:45 Х/ф «Чуваки»
02:25 «Речовий доказ»
03:20 «Агенти впливу»
04:20 «Правда життя»

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Телесеріал «Хто у
домі господар»
11:00 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Comedy Woman»
15:35 «Дім-2»
16:35 Художній фільм
«Однокласниці»
18:30 «Королева балу»
19:25 Телесеріал «Моя
прекрасна няня»
21:00 Телесеріал «Універ»
22:00 «Теорія зради»
23:00 «Comedy Woman»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Серця
чотирьох»
08:10 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Михайло Державін.
Той ще «моторчик»
12:15 Середовище
проживання. «Що на
паличці?»
13:20 Т/с «Хімік». Закл.
17:00 Х/ф «Таємничий
острів»
18:55, 21:15 «Хвилина
слави»
21:00 «Час»
22:00 «Що? Де? Коли?»
23:10 Андрій Макаревич
і «Оркестр креольського
танго»
00:40 Х/ф «Багерія»

НЕДІЛЯ 19 ЧЕРВНЯ 2011 РОКУ

10

11 червня

Телепрограма

2011 року

10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Наукове
середовище. Диктатура
мозку»
13:10 «Наукове
середовище. Ген
всевладдя»
14:50 «Російські сенсації.
Невідома Пугачова»
15:50 «Зіркове життя.
Публічні знеславлення»
16:55 «Моя правда. Наталя
Могилевська. Маска»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва екстрасенсів»
21:00 Х/ф «Мандрівка у
Продам гараж к-тив «Авто- закоханність»(1)
мобіліст», вул. Спаса,
23:10 Т/с «Лікар Хаус»(1)
6,24х3,69, підвал, погріб,
02:15 «Неймовірні історії
цегла. Акт на землю.
кохання»
Тел: (063) 856-40-64,
02:55 Нічний ефір
(066) 149-57-10

08:20 Укравтоконтинент
08:40 Моя земля - моя
власність
08:50 Корисні поради
09:05 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Доки батьки сплять
11:05 Шеф-кухар країни
12:00 М/ф «Король олень»
13:40 Тиждень
китайської культури. Х/ф
«Супертайфун»
15:20 Ближче до народу
15:50 В гостях у Д.
Гордона
16:40 Золотий гусак
17:45 Спецпроект «Про що
кіно?» Х/ф «Шалений день
- середа»
20:35 Хочу, щоб ти була
21:00 Підсумки тижня
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:40 Пригодницьке
фентезі «Останній
Лепрекон»
08:25 Марійчин кінозал.
Мультфільм «Ну,
постривай»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 Кулінарне шоу
з Юрієм Горбуновим
«Смакуємо»
11:25 «Шість кадрів»
13:00 «Міняю жінку - 2»
14:35 «Велика різниця»
15:35 Мелодрама «Жінказима»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:00 «Голос країни»
22:00 Серіал «Інтерни»
22:25 «Світське життя»
23:20 «ТСН-тиждень»
00:00 «Tkachenko.ua»
00:40 Аргумент кіно
представляє: Комедія
«Віскі з горілкою»

06:15 Квартирне питання
06:55 Анекдоти поукраїнськи
07:15 «Рюрики».
Комедійний телесеріал
07:55 «Мексиканець».
Художній фільм
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Стоп-10
13:25 Південне Бутово
14:20 «Тільки вперед!».
Художній фільм
16:45 Велика різниця
17:50 Наша Russіa
18:30 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Спорт
19:50 «День Д». Художній
фільм
21:40 Футбол. Євро-2011
(до21): Україна - Іспанія
23:55 З-й тайм
00:45 Голі та смішні

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, 17.05, 5.00
Мультляндія
15.25 Шлях до успіху
16.10 Золота десятка
17.25, 0.40 Х/ф «Дівчинка
хоче зніматися в кіно?»
19.00 Столиця
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу
22.00 Х/ф «Ваш син і брат»

08:35 Японія очима
гурмана з Нардою
09:00 Створи себе
09:10 М/ф
10:15 Жива енциклопедія
10:40 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:25 Х/ф «Аліса в Країні
чудес»
18:20 Таємниці
світобудови
19:00 Увага - їжа!
19:20 Няньки дикої
природи
20:00 Зелена варта
20:35 Жива енциклопедія
21:00 Х/ф «Аліса в Країні
чудес» 1

04:45 «Найрозумніший»
06:10 «Доки всі вдома»
06:50 М/ф «Дім-монстр»
08:30 М/с «Вінкс»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
10:25 Х/ф «Операція «И» та
інші пригоди Шурика»
12:25 Д/ф «Операція «И»
та інші пригоди Леоніда
Гайдая»
13:30 Х/ф «Одна любов на
мільйон»
16:00 Бенефіс Любові
Успенської «Люба,
Любонька, Любов»
18:05 Т/с «Горобини грона
червоні»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Т/с «Горобини грона
червоні»
22:55 Прем’єра. Х/ф
«Ідеальний незнайомець»
01:05 «Подробиці тижня»

06:10 Прем’єра! «Життя
на смак»
07:00 Події
07:25 Х/ф «Казаам»
09:15 Ласкаво просимо
10:15 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
12:15 Прем’єра! Т/с «Час
для двох»
16:15 Х/ф «Попелюшка з
райського острова»
18:00 Т/с «Зграя»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Зграя»
23:00 Х/ф «Сторонній»
01:10 Х/ф «Синя борода»
02:45 Щиросерде
визнання
03:30 Події тижня
04:00 Х/ф «Рівняння з
усіма відомими»
05:30 Срібний апельсин

04:05 Х/ф «Серця трьох».
07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні.
07:15 Лотерея «Російське
лото».
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Перша передача».
09:50 «Бенкет на увесь
світ».
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Знаки долі».
15:20 «Історія
всеросійського обману.
Вихід є!»
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
18:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма».
19:00 Щиросерде
зізнання.
19:50 «Центральне
телебачення».
20:55 «22 червня. Фатальні
рішення» Д/ф.
22:45 «Гра».

Для роботи в таксі
потрібні водії зі
своїм авто.
Тел: (093) 981-52-64

Володимир

Ти б пишався своїми онуками,
як нами, батьку

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Придатний до
нестройової»
07:55 «Смак»
08:25 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Єралаш»
13:00 Х/ф «Самотнім
надається гуртожиток»
14:50 Детектив
«Підсаджений»
16:50 «Покликання».
Премія кращим лікарям
Росії
18:55 Т/с «За загадковими
обставинами»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Велика різниця»
23:10 «Познер»
00:10 Х/ф «Незнайомка»
02:10 Х/ф «Перехідний вік»

Світла пам’ять

Минуло два роки, як востаннє пролунав рідний батьківський голос. Як завжди,
у ньому була нота любові і піклування про
нас: «Лиля, иди, Валера ждет. Ему аж куда
ехать».
ОХИМИ — діти Ліля й Валерій, невістка Тетяна

Але ноги не хотіли йти з палати терапевтичного відділення. Напевно, душа відчувала наближення лиха, і вона не помилилась. Та хотілося хоч трішки побути ще біля батька.
Це його риси характеру, те, що він виховував у нас, проросло у наших душах. Батько
наш — великий життєлюб (язик не повертається сказати «був»), уважний до людей, чутливий,
принциповий і ретельний у роботі — за що б не
брався, все доводив до успішного кінця. Петро
Григорович Охим — людина напрочуд товариська, відкрита, весь — для людей і суспільства, від
якого ніколи себе не відокремлював. Чужий біль
завжди відчував як свій.
Всі ці якості не тільки передалися нам, лікарю
й інженеру, а й трансформувалися у наших дітях — онуках Петра Охима. Фаховий шлях обоє
— Христинка і Гліб — обрали дідів: служити людям. Христина — вчиться і працює фармацевтом у столичній аптеці (дідова риса — вчиться
і працює із задоволенням). Гліб — архітектор,
знайомий вишгородцям по скверу на вул. Набережній, 4-а. Ті, хто проходить через цей сквер,
так і кажуть: «Найкращий у Вишгороді». На часі
— облаштування іще одного зеленого куточка у

нашому місті — на набережній Київського моря,
за бетонною чайкою.
Ти би пишався своїми онуками, як нами,
батьку. А ми тебе пам’ятаємо так само, як всі
твої рідні, друзі, колеги, сусіди, як усі вишгородці, які тебе знали.
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Вишгород
06:25 Кліпси
06:50 М/ф «Лускунчик:
принц горіхів»
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Доброго ранку, Міккі!»
09:40 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:05 М/ф «Феї-2»
11:45 Даєш молодь
12:50 Шоуманія
13:40 Ексклюзив
14:35 Аналіз крові
15:15 Info-шок
16:05 Новий погляд
17:05 Т/с «Вороніни»
18:50 Х/ф «Дівчина з
Джерсі»
21:00 Х/ф «Червона
планета»
23:00 Скеч-шоу «Красуні»
23:45 Спортрепортер
23:50 Х/ф «Затягни мене
до пекла»

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

06:00 «Легенди

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
06:50 Т/с «Інспектор
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
Деррік» (1)
08:10 «Телепузики»
09:10 Т/с «МУР є МУР» (1)
08:35 «Малята-твійнята»
11:30 «Легенди карного
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
розшуку». Три валети
09:35 «Їж та худни»
12:00 «Агенти впливу»
10:00 Телесеріал «Хто у
домі господар»
12:30 «Бушидо. Східні
11:00 Телесеріал «Моя
єдиноборства»
прекрасна няня»
15:15 Т/с «Котовський» (1) 12:40 «Одна за всіх»
13:05 «Королева балу»
19:00 Х/ф «Торнадо»
14:00 Художній фільм
«Однокласниці»
Продаю гараж. 16:00 «Дім-2»
17:00 Художній фільм
Кооператив
«Вбивча краса»
«Київський».
19:00 Телесеріал «Моя
Розмір 4х6. Підвал. прекрасна няня»
20:30 Телесеріал «Універ»
Ціна договірна. 22:00 «Теорія зради»
Тел: (050) 753-66-36 23:00 «Comedy Woman»
бандитського Києва»

Ситуація

«Введіть надзвичайний стан»
Кирнасівська селищна рада (Вінниччина) створила
загони народної самооборони та звернулася до Президента з вимогою запровадити у селищі надзвичайний
стан. Про це повідомляє прес-служба НФПУ (Національної федерації профспілок України).
«Вся інфраструктура життєдіяльності селища – системи
водопостачання та водовідведення – перебувають на балансі
заводу. І якщо власники акцій поріжуть завод на металобрухт,
у селі неминуча техногенна катастрофа. Тому мешканці села
та профспілки створили народні дружини та охороняють завод», — заявляє голова Вінницької обласної організації профспілки «Трудящі» Ігор Попенко.
У зверненні громади до Президента йдеться, що обставини, які склалися у селищі, прямо відповідають умовам, за яких
може бути запроваджений надзвичайний стан, аж до введення військ. Це, відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», — «виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного характеру»,
«руйнування особливо важливих об’єктів життєзабезпечення», «блокування або захоплення окремих особливо важливих
об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян».
Селяни також звернулися до Генеральної прокуратури з
проханням розслідувати законність заволодіння акціями громади та законність набуття корпоративних прав ВАТ «Кирсаніський цукровий завод», а також до Верховної Ради – з вимогою створити відповідну слідчу комісію.
26 березня відбулася перша, а 19 травня — друга спроба
захоплення Кирсанівського цукрового заводу Тульчинського
району Вінницької області, внаслідок чого загинула людина,
кілька селян потрапили у лікарню, однак жодної кримінальної
справи з цього приводу не було порушено.
Н А Й М У
Знайдені ключі в чохлі біля
адмінбудинку.
Тел: (066) 145-10-05

доглядачку.
Оплата за домовленістю.
Тел.: 5-17-15

ТУТ МОЖЕ БУТИ ВАША РЕКЛАМА. КУПУЙТЕ ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»

Людина

Вишгород
Молодіжний квартал

Наше життя має чимало спокус,
і, на жаль, найчастіше їм піддається
молодь. Молоді люди перестають піклуватись про своє майбутнє і стають
рабами поганих звичок. На думку одразу ж спадають наркоманія, паління,
алкоголізм, проте першопричиною виникнення цих проблем є лінь.
Анна ОВАКИМЯН

Дехто з юні не цікавиться навчанням,
спортом, суспільним життям, не замислюється над своєю подальшою долею.
Замість того, щоб духовно розвиватися,
відвідувати театри та музеї, підлітки проводять весь свій вільний час біля комп`ютера
або на подвір`ї разом із «найкращими друзями»: цигарками та пивом. Якщо раніше
кожен мав хобі, то зараз лише одиниці намагаються урізноманітнити своє дозвілля.
Наслідки підліткового алкоголізму, куріння та наркоманії всім відомі: погіршення здоров`я, неспроможність мати здоро-

вих дітей, рак та інші захворювання. Інколи
шкідливі звички призводять до смерті.
Проте наразі це нікого не хвилює. У нашому суспільстві всі звикли не зважати на
чужі помилки і вчитися на своїх. Тому, коли
людина зрозуміє, що такий спосіб життя
приносить їй більше шкоди, ніж користі,
може бути пізно.
Шкідливі звички людей спричиняють
деградацію суспільства! Причому деградує як молодь, так і старше покоління.
Внаслідок цього діти зростають у нездоровому суспільстві, і є велика вірогідність
того, що і вони потраплять під вплив згубних звичок. Можна помітити, що раніше
палити починали у 16, а зараз і паління у 12
не вважається чимось особливим. Наразі
це є дуже важливою проблемою в нашій
країні, і, якщо не намагатись із нею боротися, то наслідки можуть бути плачевні.
Отже, шановні читачі, ми маємо запобігти
цим наслідкам і зробити так, щоб нам не
було соромно перед батьками за деградовану мораль.

…І втрачене дитинство?

Комп’ютерні ігри — це, безперечно, незамінний спосіб розслабитися
після важкого робочого дня. Я вирішив
провести соціальний експеримент:
зробити невеличке опитування серед
однокласників на тему «Ваше ставлення до комп’ютерних ігор».
Владислав ЛОЗА,
уч. 6-В кл. гімназії «Інтелект»

Данило Роговенко: «Мої батьки не люблять грати, але ставляться до мого захоплення цілком нормально. Я обожнюю
шутери (ігри-стрілялки — ред.). Фаворити: STALKER; CS 1.6. Це просто супер!
Біля монітора сиджу дві години».
Андрій Брехт: «Я займаюся цим
(комп’ютерними іграми — ред.), коли
мені нудно. Люблю RPG, ACTION. Мій
батько не зовсім це підтримує».

Олександр Дубовик: «Граю часто, заради задоволення. Тільки у будні. Люблю
шутери. Проводжу за ними півтори години. Наслідую свого тата —він теж їх обожнює. Проте каже: «Зроби діло — гуляй
сміло».
Дмитро Назаренко: «Рідко граю в шутери. Та якщо «шпілю» (граю — ред.), то
вже по три години. Батьки вважають, що
це дурниця. Та я й сам не дуже люблю сидіти за комп’ютером: втрачаю дитинство».
Щодо мене, то я гадаю, що ми часто
забуваємо про цей світ та з головою поринаємо у віртуальну реальність. Я краще
напишу якусь цікаву історію чи займуся
освітою. Але пограти люблю. Бо ж ніщо не
зрівняється з тим відчуттям, коли ти бачиш яскравий напис «Mission Completed»
(місія виконана — ред.) та м’яко натискаєш на кнопку «play again» (грай знову —
ред.).

Чиє ж «собаче» діло?
Справжнім лихом для Вишгорода стали бездомні собаки.
Їх скільки розвелося, що боязко іноді пройти вулицею. Вони
кидаються під колеса автомобілів, оскаженіло гавкають на
велосипедистів і намагаються
схопити за ногу.
Леся ВЕСЕЛА

Нещодавно напали на дорослого чоловіка. Відразу чотири
озлоблені пси оточили його, своїм гавкотом скликаючи іще таких
же бездомних.
Гаразд, що нагодився перехожий з електрошокером і відігнав
зграю. А потерпілий схопився за
серце і ніяк не міг отямитися.
І це була доросла людина. А
якби ця собачня напала на дитину? Тринадцятирічна дівчинка кілька днів не ходила в школу
після зустрічі з бездомною зграєю. Інший маленький школярик
заїкається уже кілька років після
нападу на нього собаки.
До слова. Чомусь саме дитячі
майданчики приваблюють і блукаючих псів. Вони не тільки «мітять» пісок, де бавиться малеча,
а іноді агресивно реагують на намагання дітей їх погладити.
Малюки часто сприймають собак як іграшкових, з якими можна
пограти. Я бачила, як пес ледь не
схопив дитину за обличчя. Дорослі проганяли зграю з майдан-

2011 року

11

Світлої пам’яті Миколи Федоровича Зікеєва

Деградація — з цигарки й пива

Комп’ютерні ігри

11 червня

Який так любив життя
Микола Федорович – людина
непростої долі, і на життєвому шляху мав чимало негараздів і перешкод. Але, здається, ці складнощі
виникали лише для того, щоб потім
він завзято розказував близьким,
яким чином їх подолав.
Третього червня йому виповнилося б 62, лише 62 роки. Вже минуло дев’ять днів, як його немає
з нами… Пригадаймо його такий
невблаганно короткий життєвий
шлях.
Рідні, друзі, колеги

До Вишгорода Микола Зікеєв приїхав з батьками у часи будівництва
Київської ГЕС. Після закінчення школи
працював на станції. Потім – роки навчання в інституті, заняття спортом,
гра в баскетбол за клуб «СКА Київ».
Високий – майже два метри на зріст,
він у Вишгороді познайомився з невеличкою Наталкою – і взяв її собі за
дружину. Народився син Вадим. Для
того, щоб забезпечити молодій родині
достойне майбутнє, Микола не побоявся перелетіти через половину земної
кулі та працювати кілька років в умовах
несприятливих, суворих і неймовірно
красивих – і скільки розповідей потім
було доньці Олені про засніжену Камчатку …
Завжди рухатися вперед, не зупинятися, допомагати усім і кожному
— це було його життєвим кредо. Коли
трапилася чорнобильська аварія, Микола Зікеєв, не замислюючись про
отриману дозу опромінювання, їде і
працює у майбутній зоні відчуження,
а потім з моменту створення очолює
Вишгородський районний відділ боротьби з наслідками чорнобильської
аварії.
Завзятий мисливець, рибалка, у
1993 році взимку, повертаючись до-

Два листи на одну тему

чика, що на вул. Б. Хмельницького, та пси вперто поверталися на
облюбоване місце. Щодня навідується сюди собака, яка нібито
охороняє магазин «Віту». Чому її
не візьмуть на ланцюг, адже вона
приваблює інших бродячих псів.
Часто й любителі домашніх
тварин виводять своїх улюбленців без намордників на дитячі
майданчики. Якось зробила зауваження господарю, то потім
боялася йти додому, щоб не наздогнав його бульдог.
Мешканка одного з будинків
на вулиці Б. Хмельницього майже
щодня відвідує дитячий майданчик зі своїми кількома кудлатими
псами. А до них збігаються ще
бездомні і зчиняють собачі бої
перед переляканою дітворою.
Уже неодноразово на сторінках «Вишгорода» йшлося про
бездомних тварин на вулицях
міста. Та чи вони надто швидко
розмножуються, чи ті, хто мав би
навести лад і звільнити Вишгород від злих бродяг, не бачать їх
зі своїх авто.
Місто ж готується зустрічати тисячі гостей на «Формулу-1
на воді», а зграї собак не тільки лякають людей, а й витовкують клумби, газони, залишають
скрізь екскременти. Це не додає
привабливості Вишгороду.
Давно варто звернути увагу
відповідним службам на «собачу
проблему» і врешті її розв’язати.

дому, Микола потрапив у страшну автомобільну аварію. 17 переломів кісток, жахлива втрата крові. Після таких
травм зазвичай не піднімаються, і,
здавалось, життя скінчилося...
Та Зікеєв зміг витримати все: незважаючи на нестерпний біль, він пішов, хоч і на милицях. Через крик,
сльози, численні операції, клінічні
смерті, але пішов… А потім — за кермо, до роботи. Микола Федорович не
хотів, щоб до нього ставилися як до
безпорадного інваліда…
Працював до останнього дня. Було
безліч планів, надій, сподівань, пропозицій, мрій… Спекотного травневого
дня серце перестало битися. Сумно,
сумно до болю, і не вистачає слів, аби
передати печаль… Нам дуже його бракує, але залишиться Микола Федорович Зікеєв у нашій пам’яті, спогадах, у
його справах.
Давайте пригадаємо його. Високого, сильного і красивого чоловіка, який
так любив свою родину, своє місто,
свою країну. Який так любив життя.

Про братів наших менших

До різних тварин, навіть корисних,
рідкісних, ставляться неоднаково. Хтось
вважає оберегом хати лелек і ластівок,
але боїться хижих птахів, зокрема сов.
Інші на балконах і подвір’ях підвішують
годівнички, приваблюючи шпаків, синиць.
Але є й такі, хто витоптує гнізда, забирає звідти яйця, полохає птахів і звірів.
Або прив’язує до хвоста собаці бляшанку
і милується тим, як тваринка ошелешено
мчить вулицею.
Галина ПОТАПЕНКО

Домашні тварини завжди жили поруч із
людиною. Ні, зараз не про крокодилів. У приватному будинку зазвичай собака надворі та
кіт у хаті. Але й у місті все більше мешканців
квартир заводять домашніх улюбленців.
Отут часто починаються проблеми, ба
навіть трагедії. Невиховані хазяї випускають
своїх собак, не прибирають за ними та ще,
бувало, сп’яну нацьковують на інших — це хуліганство, а то й злочин.
Та от що робити мешканцям перших поверхів (тут собака рятує від злодіїв), одиноким стареньким і сімейним парам, чиї діти
вже виросли? Таких людей тваринки дисциплінують, бо змушують принаймні двічі на
день в будь-яку погоду бувати на свіжому
повітрі, бігати у лісі, плавати, вивчати котячу
чи собачу мову, врешті-решт. Після важкого
робочого дня вдома зустрічають віддані очі
песика чи кошеняти, які лащаться і радіють
хазяїну, а потім ведуть на вулицю — гуляти.
А там на них чигають неприємності. Намордника на маленьку собачку не натягнеш.
Поняття про смачненьке у нас і тварин відрізняються. Домашній улюбленець може лизну-

ти, з’їсти чи зачепити лапкою щось отруйне.
Деякі люди поводяться гірше за будь-яку тварину — у нашому під’їзді за останній місяць
від отрути померли дві собаки. Хазяї водили
їх на повідку, робили щеплення, виводили гуляти до лісу — і от, не догледіли… Хто це зробив? Собачок любили діти й дорослі, окрім
сусіди з… поверху — завжди усім невдоволеного і скандального, від поганого характеру
якого потерпають інші. Вірогідно, він і підклав
отруту. На людей побоявся нападати, а на котах і собаках відігрався… Коли бачиш таких
людей, розумієш, що тварини кращі за них.
Собак не тільки отруюють чи вивозять і
підкидають, їх часто-густо крадуть — особливо породистих. А тварини — частина природи
так само, як і люди. Все живе потребує особливої уваги і нашого захисту. Жорстокість
до тварин з боку дорослих — не просто аморально, це нищить природу і людську душу.
Поганий приклад для дітей: сьогодні —
знущання над твариною, а завтра власну бабусю з хати виганятиме.
Часто доводиться спостерігати, як батьки навчають маленьких дітей замахуватися,
а то й бити палицею собачок і котів — так би
мовити, відганяють. А потім жахаються, що
тварини поводяться агресивно, коли дитина
простягає ручки. Негативно налаштовані літні люди не забувають штурхонути ковінькою
собаку, яку виводять на повідку. Тваринка
запам’ятовує це і гавкає на всіх, хто іде з паличкою.
Може, почати необхідно із себе? Гадаю, час зареєструвати при міськраді
громадську організацію захисників тварин. Аби утримання домашніх улюбленців відбувалося у законних рамках і не
заважало іншим. І щоб із тварин не знущалися.

12

11 червня

Календар

Цей день в історії
11 червня – День міста
Севастополя
1453 — падіння Візантійської імперії
1888 — у Києві відкрито
пам’ятник Богдану Хмельницькому
1990 — Верховна Рада
України ухвалила рішення
про приєднання країни до
східноєвропейської часової
зони
Іменини: Іван
12 червня – День святої Трійці; День працівників текстильної і легкої промисловості; День
працівника
фондового
ринку України
1898 — проголошено
незалежність Філіппін
1920 — офіційно відкрито Панамський канал (перше судно пройшло через
канал у серпні 1914 року)
1964 — Рада Міністрів
УРСР заснувала чотири наукові премії імені видатних
учених України
1975 — створено Львівський історико-архітектурний заповідник
1990 — Російська Федерація проголосила свою незалежність
13 червня
1891 — у Росії у Владивостоці почали будівництво
Сибірської залізничної магістралі
1892 — у Києві пущено
перший в Російській імперії
електричний трамвай
1983 — на ринок США
вийшов перший серійний
мобільний телефон. Він важив майже 800 г, а його довжина сягала 33 см
2007 — у Вашингтоні
відкрито пам’ятник жертвам комунізму в усьому світі
14 червня – Всесвітній
день донора крові
1898 — в Російській імперії вперше законодавчо
обмежено робочий день
(11,5 години)
1920 — пройшов перший у світі конгрес феміністок
Іменини: Валеріан, Денис, Устин, Харитон
15 червня
1775 — за наказом Катерини ІІ російські війська
під командуванням генерала Петра Текелі зруйнували
Запорізьку Січ
1834 — відкрито Київський університет
1851 — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива
1869 — Джон Хайат запатентував целулоїд
1954 — засновано УЄФА
Іменини: Іван, Никифор, Уляна
16 червня
1848 — у Львові засновано
культурно-просвітницьку організацію «Галицько-Руська матиця»
1903 — у США зареєстрована торговельна марка «Пепсі-кола»
1925 — у Криму відкрито
піонерський табір «Артек»
1934 — у Харкові створено Спілку письменників
України
1963 — у космос полетіла Валентина Терешкова,
перша у світі жінка-космонавт
Іменини: Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Юліан

2011 року
Червоний Хрест

Вишгород
Дата
50 років — патронажній службі милосердя

Милосердя, терпіння, чуйність, професіоналізм, а ще тепла посмішка,
вправні руки, добре серце — без цього
важко собі уявити медичну сестру Червоного Хреста.
Валентина КАШКА,
старша медсестра Вишгородської РОТЧХ

Тому і називають їх сестрами — сестричками, що у важкі хвилини стають найближчими, доглядають хворих, немічних,
дарують спокій і надію, турботу і душевне
тепло.
Сестра — це ноги безногого, очі — сліпого, опора дитині, джерело знань та впевненість молодої матері, вуста тих, хто дуже
слабкий, щоб говорити. За словами всесвітньо відомої медичної сестри Флоренс
Нейтінгел, догляд за хворими — це таке ж
мистецтво, як живопис та скульптура. Це
найвище з мистецтв, бо роботу з каменем
чи полотнами не порівняти з живим людським організмом!
Сестрички, як ніхто, знають справжню
цінність людського життя. Не тільки ліки, а
й лагідні руки, кваліфікована та вчасна допомога, уважність і оптимізм допоможуть
хворій людині подолати тілесні та душевні
страждання.
Врятуй, професійно надай допомогу,
не нашкодь, чітко виконуй настанови лікаря — основне у роботі патронажної сестри. Ця спеціальність вимагає душевного
та фізичного загартування, а також уміння тверезо мислити в складних ситуаціях

і великого терпіння. Патронажні медичні
сестри милосердя Червоного Хреста виконують призначення хворим дільничних
лікарів, спостерігають за станом здоров’я
хворого, проводять санітарно-просвітницьку роботу, а також надають соціально-побутові послуги: при потребі купляють
і доставляють ліки, продукти харчування,
предмети першої необхідності, воду, паливо, проплачують комунальні послуги та

Медсестрам Червоного
Хреста присвячується
Валентина ТИМОШЕНКО, м. Вишгород

«Сестро, врятуй! О, люба сестрице!» —
Завжди звучало в буремні роки,
І над пораненим, мов голубиця,
Знову схилялася, зморена, ти.
Всі дні і ночі себе забувала,
Знову щоб спраглим на поміч піти.

Червоний Хрест
Тетяна ТИМЧЕНКО, с. Демидів
Багато днів пройшло відтоді,
коли ухвалена була
конвенція одна в Женеві
щодо Червоного Хреста.
Засновником була людина,
Яка багатою була,
Та сталось так, що геть збідніла,
Нужденним всім допомагала
І все нажите роздавала.
Але за добрі тії справи
ООН її нагородив —

багато іншого.
7-го червня уже 50-й рік поспіль святкували День патронажної служби Червоного Хреста України. Хочу привітати з ювілейною датою всіх патронажних медичних
сестер ЧХ, тих, хто працює, й тих, хто на
заслуженому відпочинку, і побажати успіхів, міцного здоров’я, гідного визнання
праці, добра та оптимізму.
Кров молоду без жалю віддавала —
Тільки б солдатів від смерті спасти.
Ти і сьогодні так щиро даруєш
Радісний усміх, любов і тепло.
Знову, мов янгол із неба, дивуєш
Світ наш своїм незбагненним добром.
Низько вклоняюсь
за мужність, медсестри!
Хай повернуться сторицею вам
Радість і щастя, літа всі і весни,
Вами колись подаровані нам!
Нобелівську премію
найпершій їй вручив.
По вулиці ходжу, гуляю
І ось за чим спостерігаю:
Стару бабусю біля хати
Сусідська дівчинка питає:
«Це хто, бабусю, на велосипеді
До вас так часто приїжджає?»
На що старенька їй сказала:
«Червоний Хрест допомагає.
Знай, і другим розповідай,
Що в червні сьомого числа —
Є день Червоного Хреста».

Попроси у русалки олігарха

лотно. Люди вірять, що русалки наситяться запахом хліба, а з полотна пошиють собі
сорочки і не будуть такими злими.
Щоб не розгнівити русалок, в четвер на
Зеленій неділі, в так званий Русальник, або
Сухий четвер, нічого не роблять, інакше
помста русалок буде жорстокою. Не можна ламати і пиляти дерева, косити траву.
На Зеленій неділі перед Трійцею дівчата, взявши барвінок, полин і любисток,
йдуть гадати і плести вінки в поля і до озер,

річок.
На другий день Зеленого
тижня плетуть вінки для кожного члена родини.
Потім приносять додому,
чий вінок до неділі не засохне,
тому довго жити.
Вінки кидають на воду і позначають: якщо чийсь вінок потоне – бути біді.
На Русальник дівчата плетуть вінки з конвалій, незабудок, волошок і потайки йдуть з
ними в ліс, там кидають вінки
на дерева, бо вірять, що русалки пошлють їм багатих наречених, і може, навіть олігархів.
Мавки заманюють своїм
співом і красою хлопців у ліси, а
у воді живуть русалки, які можуть залоскотати до смерті.
У поле, в ліс на Зеленому тижні перед
Трійцею суворо заборонено ходити по одному, адже навіть у полі може залоскотати
русалка, яка живе у пшениці або житі.
Хочеш полоскотати собі нерви – порозсікай хвилі на човні у Зелену неділю перед
Трійцею. А раптом тобі пощастить побачити справжню русалку?

жавну службу» не буде забороняти чиновникам поєднувати державні пости з
членством у політичних партіях. У ході
підготовки до другого читання президентського законопроекту «Про державну
службу» народні депутати запропонували
близько 900 поправок.
•
Кабмін зареєстрував у Верховній
Раді законопроект про запровадження нових документів громадянина України. До
2018 року замість внутрішніх паспортів діятимуть безстрокові посвідчення громадянина України з даними: національності, номера телефону та групи крові. Біометричні
паспорти (це – одна з умов впровадження
безвізового режиму з Європейським Союзом) діятимуть не більше 10-ти років і коштуватимуть від 50 до 100 доларів.
•
Українські громадяни тепер можуть їздити до Албанії без віз. Безвізовий
режим діятиме з 1 червня по 31 жовтня.
Албанія практикує скасування віз для громадян України на літній період з 2009 року.

•
Проект комплексного життєзабезпечення майбутніх матерів та дітей, які
проживають у радіоактивно забруднених
регіонах, реалізовуватимуть в Іванківському районі Київської області. Профінансувати проект спробують французи. Поки
що планують назбирати коштів на сучасну
лікарню в Іванківському районі. Наразі в
районі проживає трохи більше 30 тисяч населення. Кожна третя вагітність потребує
особливого медичного нагляду.
•
В Україні 46% товарів для дітей не
відповідають нормам. Неприємний запах
та яскрава обгортка, дрібний шрифт та
сумнівні дані… Експерти радять ретельно
вивчати ці товари, аби уникнути негативних наслідків. Хіба що невтішні результати
перевірок таки побачать у контролюючих
органах, і ті, зрештою, вплинуть на виробників, аби вони не наживалися на дитячому
здоров’ї.

12 червня – Трійця (П’ятидесятниця),
Зелені Свята. На п’ятдесятий день після Великодня, обов’язково в неділю,
святкується Трійця. Ісус Христос цього дня багато років тому вознісся на
небо. Раніше на Вознесіння повсюдно
пекли так звані «драбинки» — своєрідний символ сходження Сина Божого
на небо. Християнські перекази тісно
переплелися з народними традиціями
святкування початку літа, що сягають
глибини віків.
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

Трійця і Зелена неділя пов’язані з язичницькими віруваннями. Навіть зараз багато хто вірить, що в Зелений тиждень перед
Трійцею душі померлих блукають по землі.
Щоб відігнати нечисть, будинок, двір,
квартири прикрашаємо різною зеленню,
запах якої неприємний русалкам і заблукалим душам. На підлогу стелимо лепеху
(або татарське зілля), любисток, полин,
чебрець, канупер, біля будинку ставимо
кленові гілки.
Для задобрення русалок і мерців ставлять на вікна гарячий хліб, замішаний на
свяченій воді, і розвішують на деревах по-

Коротко про різне

В Україні
•
Уряд готує Державну програму соціально-економічного розвитку України на
2013-2015 роки.
•
На чорнобильський новий саркофаг вже зібрали 610 мільйонів. У найближчій перспективі обсяг зібраних коштів
зросте до 700 мільйонів євро.
•
Народні депутати пропонують підвищити вік для вступу в шлюб. Зараз як виняток допускаються шлюби з 14 років. Цю
планку планують підняти до 16.
•
В Україні хочуть створити єдину
базу даних дітей-сиріт. Також планується
скласти реєстри дітей у кризових ситуаціях
й інвалідів, напрацювати нові норми щодо
їхнього захисту і створювати умови, щоб
уникли інтернатів.
•
Нова редакція закону «Про дер-

Давньо-сучасне

На Київщині

Вишгород

КОЛО жінки

11 червня

В Богданівку — стежки з усього світу,
Віконечка в хатиночці сумні.
Для Катерини відбуяло літо,
Цвітуть десь мальви на чужій стіні.
В її слідах — засмучена долівка,
Не встеле чебрецями на свята,
Не вернеться з далекої мандрівки,
Бо звідти ще ніхто не повертав.
Шкода, що за життя гіркотну чашу

Дата

Весняний етюд

Художниця в сльозах спила до дна.
Була завжди рабою для домашніх,
А на полотнах — квіти і весна.
Ніхто не знав, яке в душі сум’яття —
Тремтів тоненький пензлик у руках.
Автопортрет в куфайці замість плаття,
Вкраїнський цвіт — на всіх материках.
Шевченкова і наша Катерина,
Яку мирська зчорнила суєта,
Ой скільки цвіту на її картинах!
Дві Катерини — біль і гіркота.

Не стелилась доля барвінково…

Катерина Василівна Білокур — двічі
народний художник України. За званням, що його отримала від уряду, та
за статусом, за сутністю своєї творчості. Народилася 7 грудня 1900 року
в селянській родині у Богданівці на Київщині, де й пройшло її життя. Самотужки оволоділа технікою малювання,
виробила оригінальний, неповторний
стиль живопису. Останнє літо її життя
— 1961 рік.
Леся ВЕСЕЛА

Головна тема творчості К.Білокур —
буяння природи, розмай квітів, плодів,
дерев. На більшості полотен художниці
авторський підпис: «Малювала з натури
Катерина Білокур». Але її розуміння «з натури» не вкладається у загальноприйняті,
академічні поняття роботи з натурою.
Катерина Василівна брала кожну квіточку, кожну рослину окремо, ставила її
в склянку з водою і писала, довго писала,
відтворюючи щонайменші деталі. А потім
бралася до наступної, а потім ще до іншої. Задум твору вона виношувала тільки

Спогади
Я шанувальник неперевершеної
художниці Катерини Білокур. Тому в
травні 1999 року здійснив мандрівку у її
рідну Богданівку Яготинського району.
Володимир ЛЕВАДНИЙ

Хотів ступити на стежки художниці,
вклонитися оселі, де минуло гірке життя
Катерини. Біля її подвір’я побачив розкішне дерево-красень — могутнього в’яза.

Біржова абетка
На фондових біржах щодня обертаються тисячі й мільйони гривень.Хтось
стає багатим, хтось усе втрачає. Як
стати учасником найцікавішої гри сучасного світу? Поставити все й виграти
вдвічі більше? Виявляється, все просто
– використовуйте власний розум, кмітливість і хист – і ви мільйонер!
Олена ПЛОТНІКОВА

Фондова біржа – організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому
здійснюється торгівля цінними паперами
(ред.).
В Україні постійно діють десять фондових бірж, на яких продають і купують акції
найбільших корпорацій та підприємств,
стежать за змінами курсів валют тисячі людей.
Нещодавно у Києві тренінг «Як виграти на біржі» проводив відомий гравець на
біржі Олександр Елдер, росіянин за походженням. За фахом – лікар, проте це не завадило йому займатися улюбленою справою – грати на великі гроші. Спочатку він
не мав нічого, нині – заробляє свій черговий мільйон, регулярно відпочиває на Канарах, живе у центрі Лондона, читає лекції
по всьому світові.

в уяві, ніколи не робила попередніх ескізів та етюдів. Унікальність її авторського
ходу полягала в тому, що художниця розпочинала роботу над полотном з окремих
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компонентів і вже через них приходила до
узагальнюючого мотиву, до завершального акорду.
Чарівний світ краси землі української,
сповнений вишуканої гармонії барв та
епічної поетичності, створила Катерина
Білокур у своїх неперевершених картинах.
Але якщо уважно їх роздивлятися, то за величною радістю гімнів, проспіваних життю,
неважко помітити приховані сум і журбу.
Так, за життя Катерина Василівна зазнала чимало прикростей — і від своїх
близьких, котрі не розуміли її пристрасті
до малювання, і від далеких, які наїжджали на правах «шанувальників мистецтва», а
насправді за безцінь скуповували її твори.
Музеї наввипередки отримували полотна майстрині, що неодноразово з успіхом
експонувалися на виставках, зокрема й
зарубіжних, їй присуджували, як завше,
найвищі нагороди. Проте наприкінці днів
своїх, вже дуже хворою, художниця продовжувала працювати в атмосфері нерозуміння та злиднів. Усі пишалася її творами,
але ніхто не обтяжував себе тим, щоб утішити самотню та тонку душу талановитої
людини.

Мабуть,
кожен
пам’ятає із свого дитинства весняний дощ. Коли
небо вибухає і тривожні
перекати грому заглушують шепіт перших крапель. Вони падають частіше і частіше. Спочатку
маленькі, а потім щораз
більші…
Марійка КЛИМЕНКО,
уч. 6-Б класу спеціалізованої
школи «Сузір’я»
ФОТО авторки

Небо стає темним. Дощ
ляскотить усе голосніше.
Стає моторошно. Все живе
сховалося і тремтить, чекає
сонця…
Але варто лише відчинити вікно і глянути на вулицю, як струмінь свіжого
повітря вдаряє в обличчя.
Ви думаєте, рослини пригнічені? Повалені?
Ні! Все навколо цвіте,
буяє, дихає… Живе… Радіє
дощу, підставляє дерево
гілля, розкинулося, розляглося і — щасливе.
На зміну дощу та граду
приходять чисте небо і веселка. І лише далеке гуркотіння грому нагадує про
темінь і страх…

Міцне коріння пам’яті
Такого дива в селі більше не було. Його
пишне віття розкинулося на всю вулицю і
частину двору художниці, мовби захищаючи її оселю від різних життєвих негараздів.
Сусіда розповів цікаву історію цього
диво-дерева. Його посадив Катеринин дідусь на відзначення народження сина Василя — батька художниці.
Одного дня жінка побачила робітників біля родинного дерева. З’ясувала, що
вулицею ставлять електростовпи і мають

зрубати в’яза, який заважає тягнути дроти.
Така новина дуже стривожила Катерину. Як можна знищити пам’ять роду?! То ж
умовила робітників поставити додатковий
стовп і натягнути дроти поза деревом. Усе
оплатила із скромних заощаджень (невеликі гроші отримувала за свої картини із
Київського музею народної творчості).
І цей красень-велетень прикрашає досі
вулицю і садибу-музей народної художниці
України Катерини Білокур.

Як стати мільйонером
Як людина з бідної країни з невеликим
лікарським заробітком досягла таких вершин? Все дуже просто. Щоб успішно грати
на біржі, треба перейнятися цією справою
та не надто захоплюватися, мати незааганжований розум, бути холоднокровним
й послідовним.
Як відомо, щоб заробляти гроші на
біржі, не потрібна вища освіта й певний
фах. Будь-який пересічний громадянин з
п’ятьма тисячами доларів у кишені може
починати грати. Не треба ставити всі гроші зразу чи великі суми на якусь певну
акцію або зміну курсу. Як мовить народне
прислів’я: «Хто поспішить, той людей насмішить!». Якщо у вас нічого не виходить,
починайте з маленьких сум, ставте по сотні доларів.
Найкраще грати одразу не більше як на
шести відкритих позиціях (тобто купляти
чи продавати акції шести різних компаній),
бо за зміною курсу й зростанням чи спадом вартості акції треба постійно стежити.
Якщо ваша мета – мільйон, ведіть щоденник, плануйте, скільки грошей ви маєте
заробити наступного дня й на які позиції
ставитимете.
Щоб виграти, треба вчасно зупинитись, не грати азартно, а ще не слухати
чужих порад. Найчастіше виграєте тоді,

коли рішення поставити на ту чи іншу акцію
з’являється на самоті.
Не забувайте й про те, що акції корпорацій не змінюються просто так. На все є
причина. Тому перед грою проаналізуйте
ринок тієї сфери економіки чи промисловості, в якій діє корпорація, перегляньте
ціни на основні товари в експорті й імпорті,
зв’язки з іншими компаніями. Адже зростання вартості акцій може сигналізувати,
що скоро можливий різкий їхній спад.
Аналізувати треба не тільки ринок, а й
поведінку самої акції. Переглянути графік
цінного паперу за два тижні. І тільки після
цього робити висновки й приймати рішення. Квапитися не варто. Удачі!

Літнє сонцестояння

Це — на щастя
День літнього сонцестояння залежно від
року припадає на 20 або
21 червня. Ця важлива
астрономічна подія в Сонячній системі знаменує
початок літа у північній
півкулі Землі і початок
зими — у південній.
Ольга ДУМАНСЬКА

Цього року день літнього сонцестояння — 21 червня — знаменується двома
частковими сонячними затемненнями (1 червня та 1
липня) й повним місячним
затемненням (очікується
15 червня).
Традиційно вважають,
що затемнення віщують
лихо. Хибна думка.
Затемнення найближчих 30 днів для Землі надто
значимі. Це велика допомога і підтримка Космосу
людства. На Землю йтимуть посилені потоки Любові, Співчуття, Мудрості
та Єднання. Треба тільки
притягти ці випромінювання, відчути їх, акумулювати
в собі, ввібрати ці енергії та
направити у навколишній
світ.
Тож налаштуйтеся на
позитив!
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Дитячі вуста славлять Господа!

Микола Мірлікійський
22 травня, у день Перенесення мощів святителя і чудотворця
Миколая з Мір Лікійських в Бар, до
церкви св. Володимира, за доброю
традицією, завітав дитячий хор
Вишгородської музичної школи.
ФОТО Валентини КЛИМЕНКО

Ми ніби отримали музичний подарунок від святого Миколая, улюбленого святого дітлахів. Приємно
було чути дзвінкі і ніжні голоси, що
славлять Господа, бачити, як світяться вірою в добро оченята хористів. Щиро вдячні художньому
керівникові Ірині Манько та концертмейстерові Тетяні Мещеряковій за
духовне становлення дітей, батькам, які підтримують в дітях бажання
співати. Своїм співом вони дарують

радість рідним, віруючим, втіху засмученим і зневіреним. Хочеться
побажати діткам не втратити цих
почуттів впродовж життя, берегти і
плекати свої здібності, направляючи
їх на служіння добру.
Особливі слова подяки висловлюємо на адресу Спілки підприємців Вишгородщини за солодкі подарунки для діток.
З повагою протоієрей о. Богдан Николин, прихожани церкви
св. Володимира

Співайте, діти!
Олена РОГОВЕНКО
Співайте, діти,
про свою любов
До мами, тата, друзів,
Батьківщини,
Про затишні галявини дібров,

Їх поєднала музика

Атестат – це ще один важливий
крок
Із теплотою, по-домашньому випускали своїх ластівок викладачі Вишгородської музичної школи. Директор
Іван Катрюк урочисто вручив атестати.
Викладачі висловили вихованцям най-

Фестивалі

Вишгород

кращі побажання та дали настанови на
майбутнє.
Вихованці дитячого закладу примножують славу міста, виступаючи на
обласних та всеукраїнських конкурсах.
Згадуючи навчання у музичній школі,
випускники зізнаються: свідомий вибір
робили не всі. Багатьох за руку сюди
привели мама чи бабуся. Але, опанувавши інструмент, байдужих до музики
не залишилося.
В останні роки кількість охочих здобути початкову музичну освіту у дитячому закладі збільшується. Але головне,
діляться викладачі, діти хочуть вчитися.
І хоча не всі випускники пов’яжуть
своє життя із музикою, вона назавжди

Про космос
та незвідані країни.
Про іграшки співайте
і пташок,
Про котика,
що спить на підвіконні,

Героїв всіх улюблених казок,
Що їдуть у блакитному вагоні.
Співайте так, як серденько велить,
Тихенько, вголос, подумки співайте,
Дитячий спів божественно звучить —
Дорослими про це не забувайте!

Музика з нами завжди. Свою прощальну пісню заспівали випускники
Вишгородської музичної школи. Цього року цей навчальний заклад випускає 13 учнів. За роки навчання вони опанували хто гітару, хто акордеон, інші
відточували вокальні здібності і влаштували концерт не гірший, аніж дорослі й досвідчені музиканти чи співаки. Але головне, у закладі вони навчилися
не тільки виконавській майстерності, а й майстерності жити.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

залишиться в їхніх серцях та вчинках,
переконані у закладі.
Андрій Романів, випускник Вишгородської музичної школи: «Я спочатку не хотів ходити до школи і грати на
акордеоні. А потім звик, і зараз мене від
інструмента не відірвати».
Таня Вірченко, випускниця: «Тут я
знайшла себе. Музична освіта – це чудово. Вдячна викладачам за все».

Владислав Степанов, випускник:
«Я духовно тут зріс, під час навчання
зрозумів, що музика – це основна складова нашого життя».
Свідоцтво про закінчення музичної
школи дає змогу випускникам вступати
у середні спеціальні навчальні заклади.
У глибині душі кожен викладач дитячої
школи мріє, аби найкращий учень перевершив його у музичній майстерності.

Зустрічі над Бугом

26-28 травня вишгородський
міський хор “Коралі” (старша і середня група) брав участь у Х Міжнародному фольклорному фестивалі
“Зустрічі над Бугом”, що проходив
у м. Соколов Подляскі (Польща). В
ювілейному фестивалі взяло участь
дванадцять колективів із шести країн (Литва, Латвія, Росія, Білорусь,
Польща та Україна). Наші вишгородські дівчата, єдині учасниці з
України, продемонстрували на міжнародній сцені фрагмент народного
обряду святкування Івана Купала,
за що відзначені другою грошовою
премією та дипломом учасника ювілейного фестивалю.
Славця БЕНЬ
ФОТО — Галина ДОРОШЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Участь у міжнародних фестивалях

та конкурсах для колективу, який прагне постійного розвитку та досягнення
нових вершин, необхідна, як повітря.
Це — обмін досвідом хорового співу,
ознайомлення із звичаями та обрядами, стилем життя інших народів. Безумовно, це ще культурне й духовне збагачення і колективу загалом, і кожної
учасниці зокрема.
На таких конкурсах наші дівчатка бачать рівень майстерності колективів із
інших країн, порівнюють і усвідомлюють,
що гідно конкурують із достойними учасниками. Своїм талантом здобувають хорошу славу рідному місту і нашій країні.
Саме це змушує нас знову і знову
протягом року ретельно готуватися, добирати репертуар, проводити репетиції, шукати цікаві фестивалі, вести перемовини із організаторами, відшукувати
можливості, щоб іще на одній з вершин
хорового мистецтва замайорів прапор
Вишгорода, прапор України.

Ми раді і
щиро вдячні, що
наші прагнення
поділяє і підтримує міський голова Віктор Решетняк, завжди
йде назустріч,
допомагає
в
усіх
починаннях. Так, і цього разу Віктор
Олександрович
не
залишився «Коралики» діляться радістю перемоги з Вишгородським
осторонь, знай- міським головою Віктором Решетняком
ліфіковане журі: професор-етнограф
шов можливість
надати автобус, щоб хор “Коралі” зміг із Варшавського університету, представник управління культури із Варпоїхати на Міжнародний фестиваль.
На Х, ювілейний, організатори за- шави, директор управління культури
прошували винятково найкращі колек- Мазовецького воєводства (області) та
тиви, які коли-небудь брали участь у діяч культури Соколова Подляскі. Кожен колектив мав два виступи по 20 хв.
такому заході.
Коли ми надіслали їм свій запит, конкурсної програми на фестивалі та 10
вони не одразу навіть погодилися вклю- хв. — у програмі гала-концерту наступчити нас у програму. А як надіслали ного дня на головній відкритій сцені в
оформлене зголошення із змістом про- рамках проведення Дня міста.
За результатами оцінювання журі
грами, з якою ми їхали, історію колективу і аудіозапис пісень, вони без вагань хор “Коралі” отримав друге місце, понадали запрошення і всіляко сприяли ступившись у майстерності лише линашому приїзду. У Соколові Подляскі товцям.
“Коралики”, сповнені незабутніх вранас приємно здивувало, що в невеличкому містечку так активно діє Будинок жень та натхнення, повернулися додому,
культури — головний організатор фес- щоб відразу розпочати активну підготивалю. За календарний рік проводить товку до третього Фестивалю-конкурсу
кілька заходів міжнародного рівня, не “Вишгородська Покрова”, який вони оркажучи вже про інші. Що ж, бюджет для ганізовують спільно із Вишгородською
закладів культури навіть нашої най- міською радою та парохією Вишгородближчої європейської сусідки в десятки ської Богородиці (УГКЦ). Працюватимеразів більший, аніж наш. То й органі- мо над тим, щоб отриманий досвід спрязація фестивалю, без перебільшення, мувати на підвищення статусу нашого
була європейського рівня. За кожним фестивалю “Вишгородська Покрова” до
колективом — закріплені волонтери, міжнародного рівня.
Дякуємо усім, хто любить, цінує і
які увесь час були поруч, допомагали
зорієнтуватися в програмі фестивалю, підтримує нашу творчість, мистецтво
хорового співу, а тим самим і українську
ознайомили із містом.
Оцінювало виступи колективів ква- культуру.

Вишгород
Склав Борис РУДЕНКО

Мозаїка

Сканворд «Загадки»

11 червня
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Народна аптека

На дозвіллі

ЦУКОР НЕ ЛЮБИТЬ...
За півгодини до їжі вранці натщесерце з’їдайте 3 зернятка абрикоса
(те, що знаходиться усередині кісточки), можна запити. Курс лікування — 21 день, потім зробіть перерву
5 днів (у цей час можна здати кров
на аналіз, щоб контролювати рівень
цукру в крові) і можете повторити іще
один курс.
Це перевірене лікування: у деяких
цукор знижується з 11 до 6 одиниць.

ГЕРПЕС
Настойкою софори японської
змочити ватку і потримати її на хворому місці кілька хвилин. Герпес
зникне протягом двох днів.

Лаврова настойка
Якщо турбує біль у суглобах, скористайтеся простим і доступним рецептом натуропатії.
100г лаврового листя промити
холодною водою, скласти у скляну посудину і залити літром спирту.
Настоювати протягом двох тижнів у
темному місці при кімнатній температурі. Потім додати до настою 10
потовчених таблеток пенталгіну, перемішати. Регулярно втирати настій
у хворі суглоби, а після натирання
укутати вовняною хусткою.

Крик душі

Загубили ялинку…
Біля Будинку побуту у Вишгороді десятки років радувала людей
чудова ялинка. Влітку в її розкішних вітах ховалися від спеки пташки, а в тіні можна було перепочити
в очікуванні маршрутки. Бо ялинка
росла в кількох кроках від автобусної зупинки.
Галина СТЕПАНЕНКО,
приватний підприємець

Але раптом дерево почало всихати.
А нещодавно всі, хто працює у Будинку побуту, побачили вже загублену
красуню.
І спричинили це люди. Особливо
«активно» ялинка стала всихати після того, як обслуговуючий персонал
торговельних кіосків, розташованих
на зупинці, не знайшов нічого кращого, ніж виливати під неї нечистоти.
Неодноразово ми попереджали
жінок, що цього не можна робити.
Ловили їх на «гарячому». Але дарма.
Шкідлива практика не припинялась.
Становище погіршувалося й тим,
що під ялинку «ходили до вітру»
п’янички, а на зауваження або зовсім
не реагували, або посилали нас кудись подалі…
Боляче було дивитися на загублену через людську байдужість красуню. Вона ще кілька днів лежала, поки
комунальники не прибрали засохле
дерево. А на душі й досі гірко, наче
втратив щось дороге.

Дім. Сад. Город

Перепочиньте
За місячним календарем у червні дні,
несприятливі для садово-городніх робіт:
16,17, 18 — не бажано саджати, пересаджувати, прищипувати, пасинкувати,
обрізати;
19, 20 — краще не сіяти, не садити,
не пересаджувати;
28, 29, 30 червня — утримайтесь
від посіву, посадки і пересаджування.
Всі інші дні червня сприятливі для
проведення садово-городніх робіт.

Добрива з бур’янів

Деякі городники прагнуть позбавитися бур’янів у такий спосіб — спалити їх
або вивезти з ділянки. А з бур’янів можна
отримати чудові добрива.
У будь-якому місці ділянки (подалі
від очей) влаштувати купу, в яку скинути виполоті бур’яни, рештки їжі, лушпиння. Через рік добриво готове. Тільки
не кладіть до купи пирій та осот — їхнє
коріння зберігається рік, і при внесенні
добрива до грунту самі засмітите свою
ділянку.
Рідке добриво із свіжозібраних
бур’янів: заповніть ними третину або
половину 200-літрової пластикової
діжки, залийте водою (можна використовувати й пластикові відра). Для по-

силення бродіння додати азотні добрива
(ложку карбоміду або аміачки чи кілька
ковпачків рідкого гуматного чорного до-

брива, що містить аміак). Залити діжку
доверху, зверху зав’язати поліетиленом.
Через два тижні добриво готове.
Перед застосуванням масу розмішати, траву вийняти вилами і використати як мульчу для огірків, капусти, гарбузів, кабачків, а рідкий розчин — для
підживлення. Але не весь. У ньому чимало мікроорганізмів, тому пару відер
треба залишити на дні діжки для заквашування чергової порції трави. Потім
знову наповнити бочку бур’янами, додати трішки азоту, залити водою і — добриво готове. У спекотне літо бродіння
іде швидше — 7-10 днів. За три місяці літа з однієї діжки можна отримати
шість тонн добрив.
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Вишгород

Для роботи в таксі потрібні водії зі своїм
авто.
Тел: (093) 981-52-64 Володимир

Продуктова мережа супермаркетів
запрошує на роботу:

— завідуючого відділом овочі та фрукти —
з/п 3 150 грн;
— касирів (можна без ДР) — з/п 2 170 грн;
— продавців (можна без ДР) — з/п 18002010 грн;
— охоронців (можна без ДР) — з/п 2 010
грн;
— прибиральниць (можна без ДР) — з/п
1 800 грн;
Місце роботи: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1.
Тел: 394-94-08(07), (093) 012-24-85 Тетяна
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нуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

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

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

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

Вишгород
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи. Ціна договірна
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Майбутнього
уникнути неможливо

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-
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Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися
до рубрик: «Продам» (1), «Куплю» (2), «Обміняю» (3), «Подарую» (4),
«Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні
писати одне найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за іс-
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Нехай кожна мить буде повна надії,
Нехай пощастить здійснити всі мрії!
Удачі, натхнення, духовного росту,
Хай буде в житті усе легко та просто!

Чоловік приходить на прийом до лікаря.
— Лікарю, я так хвилююся! Дружина
мені зраджує, а роги чомусь не ростуть?
Лікар:
— А вони й не повинні рости. Це тільки
такий образний вислів.
— Дякую, лікарю, ви мене втішили. А я
так хвилювався, думав, може, кальцію в
моєму організмі не вистачає.

З

Асоціація роботодавців
Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Юрія Петровича ПОПОВА!

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Головний редактор Марина Кочелісова
Літературний редактор Ольга Дяченко
Кореспонденти
Вікторія Шмигора, Олена Плотнікова
Фотокореспондент, набірник
Андрій Максімов
Оператор комп’ютерної верстки
Бухгалтер Ірина Поліщук
Максим Крадожон

Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2; Тел/факс: (04596) 5-27-25
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”, м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
матеріали, які не рецензують і не повертають. Відповідальність за достовірність даних несуть автори публікацій (рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком , друкуються на платній основі. Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00.
Наклад 3000 примірників

о

