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Ваші права

Субота, 25 червня 2011 року, № 26 (814)

>2

Як живеш, Сансе?

>4

Ми родом із дитинства
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Вітаємо

Основний Закон держави

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

28 червня 1996 року відбулася
найвизначніша подія у новітній історії України. Вперше у вітчизняній
історії носієм суверенітету і єдиним джерелом влади було проголошено народ, а найвищою соціальною цінністю – людину, її життя і
здоров’я, честь і гідність, безпеку і
недоторканість.
Конституція увійшла в суспільне
життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України.
Кожного українця свято Конституції сповнює гордістю за свою
державу, за утвердження у ній
принципів демократії та права. Дотримуватись конституційних норм та бути
гідними громадянами своєї країни –
патріотичний обов’язок кожного з нас.
Шановні вишгородці!
Щиро вітаємо вас із Днем Конституції України! Нехай це свято додає вам сил та впевненості для досягнення поставлених цілей на благо
нашої держави та міста! Нехай повсюди панує світлий настрій, міцніє
почуття гордості за свою країну, за її
Основний Закон, що гарантує втілення мрій і сподівань на краще й благополучне життя у власній державі.
Щиро зичу вам нових трудових здобутків та невичерпних життєвих сил!
Міцного здоров’я й добробуту вам і
вашим родинам!
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а-Фішка

До Дня Конституції
25 червня о 16:00 у БК
«Енергетик» урочистоті й концерт хору «Вишгород», присвячений Дню Конституції.

Веселімося разом!
Молодість не вимірюється
роками – це стан душі!
26 червня (неділя) об 11:00
запрошуємо усіх любителів активного відпочинку відзначити
День молоді весело та з користю – разом із нами на стадіоні
«Енергетик» позмагатися у баскетболі та велоекстримі!
О 12:00 «Водний кордон»
(зона відпочинку) зустрічатиме
вишгородців та гостей міста:
всі охочі зможуть взяти участь
у турнірі з пляжного волейболу
й футболу, настільного тенісу та
продемонструвати богатирську
силову підготовку.
Для дітей – регата й показові
виступи на водних лижах.
Із собою обов’язково мати
хороший настрій та щиру посмішку!

www.vyshgorod.osp-ua.info

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net

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

Компенсація за
соціальні послуги
Нагадуємо надавачам і
отримувачам соціальних
послуг, що Постановою
Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року
№558 затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги.
Мідя ЛІ, начальник
управління праці та
соціального захисту
населення Вишгородської
райдержадміністрації

Відповідно до цього Порядку, щомісячна компенсаційна виплата призначається непрацюючим
фізичним особам, які постійно надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, хворим, які не
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги
(крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).
Розмір компенсації, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних
осіб:
15 відсотків — фізичним особам, які надають
соціальні
послуги інвалідам I групи;
10 відсотків — фізичним
особам, які надають соціальні послуги громадянам
похилого віку, інвалідам II
групи та дітям-інвалідам;
7 відсотків — фізичним
особам, які надають соціальні послуги інвалідам
III групи та хворим (які не
здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги),
визнаними такими в порядку, затвердженому МОЗ.
Фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, компенсація
призначається у зазначених розмірах, виходячи з
прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального
захисту населення за місцем проживання особи,
якій надаються соціальні
послуги, — із дня подання
заяв разом із необхідними документами фізичною
особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх
потребує.
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку
проводяться за рахунок коштів місцевих бюджетів.
По довідки звертатися
за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна, 6-а, тел:
(04596) 54-475.

Вшанувати медиків до БК «Енергетик» прийшли Олександр Носаль, Олександр Приходько, Віктор Решетняк, Ярослав Москаленко
День медика у Вишгороді відзна- міста, району і області. І не просто привічали урочисто. І це не дивина. Вишго- тали, а вручили подарункові сертифікати (з
род — місто молодості і здоров’я, яке бюджету розвитку) від голів РДА, районної
для партії влади — на одному з перших та міської рад. Вишгородській центральмісць.
ній районній лікарні (ЦРЛ) виділено 36 100
Наш земляк — віце-губернатор Ки- грн (на придбання дефібрилятора для реївщини Ярослав Москаленко — спортсмен. Вишгородський міський голоДень медика
ва Віктор Решетняк — лікар. Голова
Вишгородської райдержадміністрації
Олександр Приходько та голова Вишгородської райради Олександр Носаль
постійно тримають руку на пульсі соціальних питань.

Вишгород
анімаційного відділення). Новопетрівській
районній лікарні (РЛ) — 7 тис. грн (у відділенні швидкої допомоги буде холодильник
і апарат штучної вентиляції легень). Димерській РЛ — теж 7 тис. грн (на сухожарову шафу і бактерицидний опромінювач).
Крім цього, виділені кошти (20 тис. грн)
на холодильники для всіх медичних установ району. А Спілка підприємців Вишгородщини (голова Олександр Семенов)
подарувала Вишгородській ЦРЛ великий
холодильник (передала його вишгородським медикам спілчанка — підприємець
Ніна Піддубна).
Грамотами РДА, райради і міськради
та грошовими преміями нагороджено 16
медпрацівників. П’ятьом вручені подяки і
грошові премії від головного лікаря Вишгородської ЦРЛ. Медиків-ветеранів привітали букетами квітів і чудовим концертом, у
якому взяли участь Інес, Наталя Бучинська
і, серед наших, місцевих талантів — начальник відділу культури і туризму Олександр Біляєв.

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

А для того, щоб медики гарно працювали, необхідні відповідні умови. Тож на
кожен фельдшерсько-акушерський пункт
(ФАП), медамбулаторію і всі підстанції
швидкої медичної допомоги району районна організація Партії регіонів підготувала набори медикаментів для невідкладної допомоги (кожен на суму 500 грн).
На урочисте зібрання у БК «Енергетик»
вшанувати медиків прийшли очільники

Хронологія

Квіти — ветеранам, овації — меру

До 20-річчя НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

24 серпня Україна відзначить
20-річчя Незалежності держави. Якими були ці роки для громадян, чим
запам’яталися? Які культурні, спортивні події відбулися?
У 1991 році українці ще не знали, що
проводжати його будуть уже громадянами
незалежної держави.
Рік розпочався з реформи прем’єрміністра СРСР Валентина Павлова, у ході
якої вилучили 50 і 100-рубльові купюри, а
товари подорожчали. За коробочку сірників замість копійки віддавали п’ятак, за
який раніше можна було проїхати у міському транспорті. Перша хвиля інфляції переросла у гіперінфляцію. Зросли безробіття і
злочинність, з’явився рекет. Ввели відрізні
купони на товари першої необхідності.
Як не дивно, але перший день Незалежності України святкували 16 липня
1991 року, коли Україна ще була союзною
республікою. Відлік вели від Декларації
про державний суверенітет, яку прийнято
в 1990 році. На місяць раніше прийняла
аналогічну декларацію Російська Федерація, яка перерозподіляла повноваження від центру до республік. Документ дав
поштовх до утворення нових національних
держав на території розпорошеного Союзу.
19 серпня у Москві була спроба державного перевороту. Державний комітет
з надзвичайних ситуацій (ДКНС) призупинив діяльність усіх партій, окрім Комуністичної, заборонив масові зібрання, ввів
жорстку цензуру в ЗМІ. Через три дні він
потерпів поразку. 23 серпня у Верховній
Раді УРСР ніхто толком не знав, що робити. Левко Лук’яненко наполягав на голосуванні одного короткого документа – про
державну Незалежність України, Акт про
проголошення якої був тут же й написаний.
24 серпня віддрукований документ роз-

дали депутатам, за який проголосували
більшістю. 30 серпня Верховна Рада заборонила Компартію України, а 4 вересня
над нею замайорів синьо-жовтий прапор.
Постанову про день Незалежності України
прийнято у лютому 1992 року. Того ж року
Днем Незалежності стає не 16 липня, а 24
серпня.
1 грудня українці зробили ще один вибір. Президентом України двома третинами голосів обраний Леонід Кравчук. 2
грудня Україну визнає Польща і Канада,
3-го – Латвія і Литва, 5-го – Росія, Болгарія
і Словенія. До кінця місяця до них приєдналися ще 68 країн, зокрема й США, Німеччина, Велика Британія, Італія і Японія.
У 1991 році активно працює кінематограф, створено понад 150 стрічок. У Запоріжжі пройшов другий фестиваль «Червона
рута».
Восени 1991 року на своїй історичній
території відроджується Києво-Могилянська академія, яку офіційно відкривають у
першу річницю Незалежності.
На початку 90-х років вузи з’являються,
як гриби після дощу. Престижними вважаються професії юриста та економіста, які
можна здобути у педагогічних і навіть сільськогосподарських вузах.
Українці вчаться жити у суверенній державі. Однак наявність роботи ще не свідчення того, що людина забезпечена.
10 січня 1992 року Національний банк
вводить купони багаторазового використання, якими населення розплачується за
товари. Планували їх пустити в обіг лише на
півроку, однак проіснували купони до осені
1996 року. Саме купоно-карбованці прийняли на себе інфляційний удар. Вони стрімко
знецінилися, зробивши на кілька років практично всіх українців мільйонерами...
Безробіття, затримки і невиплати зарплат штовхають народ на ринки. Торгують

вчителі й інженери, лікарі та вчені. Виникають імпровізовані ринки біля шляхів, на
стадіонах, а вчорашні спортсмени, військові, правоохоронці збирають платню
з місця. Гордість столиці – 100-тисячний
республіканський стадіон (нині «Олімпійський») перетворюється на галасливий
ринок.
Стає популярною «кравчучка» (за прізвищем першого президента) — двоколісний візок – символ дрібного бізнесу.
Стартувало роздержавлення підприємств.
Масова приватизація завершилася у 1996
році.
15 січня Верховна Рада офіційно прийняла музичну редакцію Державного гімну «Ще не вмерла України» Михайла Вербицького. Однак Закон «Про Державний
гімн України» з’явився лише в 2003 році.
28 січня Верховна Рада затвердила й Державний прапор, а герб – 19 лютого. Це
лише малий герб – тризуб Володимира,
князя Київського.
1992 року виник справжній медійний
бум. На ринку масово з’являються видання «жовтої» або бульварної преси. Виходять у світ також газети для дачників,
рибалок, мисливців, еротичні та рекламні
видання. Розпочинає роботу перший всеукраїнський недержавний телеканал ІСТV.
Виходить перша приватна газета «Київські
відомості».
21-24 серпня у Києві пройшов Перший
Всесвітній форум українців.
Україна відзначає 500-річчя козацтва
в Капулівці Дніпропетровської області, де похований Іван Сірко, і в Запоріжжі. Першим гетьманом козацтва обрали
В’ячеслава Чорновола.
Переможцем першого міжнародного
конкурсу виконавців естрадної пісні у Вітебську на «Слов’янському базарі» став
український співак Олексій Берест.
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Справи депутатські

Обережно:
кілька слів –
і ви без даху над
головою!
Чим тільки не доводиться займатися на виборчому окрузі?!
Бува, що згадуються елементарні настанови батьків: «Не відчиняй
двері, не запитавши: «Хто?» та не
розмовляй із незнайомцями…!»
Хоча іноді й дорослі гребують
цією, здавалося б, «дитячою» істиною, а надто – люди похилого
віку. Стареньким бракує уваги,
доброго слова, підтримки, і шахраї цим користуються, наживаючись на нещасних одинаках.
Махінатори володіють безпрецедентною здатністю увійти в довіру й переконувати, і в більшості
випадків досягають-таки свого.
Валентина СУПРУН,
депутат Вишгородської
міської ради

У одній руці – дві червоні
гвоздички (схилили голівки під
палючим сонцем) та зіжмаканий
носовичок, яким час від часу витирає сльози, в іншій – свічечка,
як символ вічної пам’яті. На обличчі закарбувався смуток і туга
за юністю.
Вони, як ніхто інший, знають ціну життю та ціну перемозі. Того страшного червневого
ранку багато хто із них замість
випускного взяв у руки зброю і
пішов захищати рідну землю.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»
22 червня – особливий день.
Рівно 70 років тому нашу країну
приголомшила звістка про напад
фашистської Німеччини – почалася
Велика Вітчизняна війна. Для всієї
України ці роки – синонім людського горя, страждань і втрат. Мільйони життів наших співвітчизників забрала війна, загинув кожен п’ятий,
і тому – це День Скорботи і Вшану-

У міськвиконкомі

нам прекрасне, мирне майбутнє!»
До них приєдналися голова міської
ради ветеранів Петро Жуланов, голова районної ради ветеранів Петро Головко та ветеран Великої Вітчизняної, учасник бойових дій Іван
Чертков.
Пам’ять загиблих вшанували
хвилиною мовчання та автоматною
чергою. До пам’ятника Невідомому
солдату присутні поклали вінки та
квіти.
Ми знаємо про війну з книжок,
телефільмів, розповідей очевидців.
Дитинство і юність людей старшого
покоління назавжди залишилися у
неймовірному круговороті військових випробувань. Історія тих кривавих подій передається з покоління
в покоління, назавжди вкарбувалися у пам’ять біль і горе, які пережив
наш народ у роки Великої Вітчизняної війни.
І хоча нині точаться запеклі суперечки навколо тих подій, час назад не повернути, як і життя мільйонам полеглих у боях за право бути
вільними, радіти дитячому сміху,
сонцю у чистому небі України.

Дискусія – шлях до консенсусу

Незважаючи на свято – День
державного службовця, – у кабінеті
Вишгородського міського голови 23
червня відбулося чергове засідання
виконкому. Попрацювали плідно – у
складі чотирнадцяти осіб на чолі із
Віктором Решетняком.
Разом із внесеними в ході засідання доповненнями члени виконавчого комітету розглянули, обговорили й ухвалили тридцять три
питання порядку денного. За підсумками роботи ухвалено відповідні рішення з різних галузей життєдіяльності міста. Дискусії свідчили
про небайдужість членів виконкому
до життя мешканців й міста.
Вікторія ШМИГОРА

вання Пам’яті полеглих.
Біля пам’ятника Невідомому
солдату та Вічного вогню цього дня
відбувся мітинг-реквієм, де зібралися ветерани війни з родинами,
військовослужбовці, представники
трудових колективів, навчальних
закладів, політичних партій та громадських організацій міста і району.
Військові тримали державні
прапори, прапори Перемоги із жалобними чорними стрічками.
Протоієрей церкви свв. Бориса та Гліба Димитрій Денисенко
провів поминальну службу. Перед
учасниками мітингу виступили голова Вишгородської районної ради
Олександр Носаль, міський голова Віктор Решетняк, який зокрема
зазначив: «Сьогодні – день нашої
загальнонаціональної скорботи. Ця
сумна подія зобов’язує ще раз усвідомити, що захист Батьківщини –
священний обов’язок кожного. Вічна пам’ять загиблим у роки війни,
вічна слава тим, хто зумів захистити рідну землю від німецько-фашистських загарбників, подарував

Розглянули ряд питань стосовно
встановлення та продовження пріоритетів на місця розміщення зовнішньої
реклами. Затвердили переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності нежитлового приміщення по
вул. Кургузова, 11-а.
Велику увагу приділили безкоштовній правовій освіті населення, що зараз актуально. Підтримали й звернення
малозабезпечених жителів щодо поліпшення житлових умов чи інших соціальних потреб (їм нададуть матеріальну
допомогу).
Із балансу виконкому на баланс
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради
передали безгосподарські будівельні
матеріали, контейнери.
Вирішили питання стосовно оформлення права власності на квартири й
присвоєння поштової адреси фізичним

особам. Підтримали рішення про надання дозволу на тимчасове розміщення гаражів за умови виділення місць
міськвиконкомом.
Дозволили ТОВ «Оріяна Шіп Ярд»
розміщення на акваторії яхтового центру «Оріяна», що на Київському морі,
при отриманні дозволів від відповідних установ. Внесли зміни до рішення
виконавчого комітету «Про прийняття
у комунальну власність територіальної
громади м. Вишгорода ВРКП «Водоканал». Функції замовника щодо капітального ремонту дороги по вул. Симоненка та пров. Квітневому надано дозвіл
ПП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради». «Науково-виробнича фірма «Мостопроект» проводитиме
проектно-вишукувальні роботи на цих
відрізках доріг.

Нещодавно у Вишгороді зафіксували випадок шахрайства. На
вудочку «бізнесвумен» потрапила
жителька міста. Дамочки спочатку
«хотіли орендувати житло», потім
запропонували хазяйці вкласти гроші у спільну справу, пообіцявши чималий відсоток. Старенька повірила
– і от вона вже у брокерів з приводу
продажу квартири.
Врешті, отримавши ласий кусочок від продажу квартири, невідомі
зникли, а старенька залишилась наодинці зі своєю бідою – без грошей
і без квартири… Вона говорить, що
була ніби в тумані, не розуміла, що
робить.
Добре, що довіряє своєму депутату. До міліції й прокуратури
звернулися одразу. Зі справою
там ознайомилися, провели низку
розшукових заходів, але жінку не
знайшли. Справу повернули за відсутністю складу злочину. Юридично потерпіла добровільно продала
квартиру…
Звертаюся до усіх жителів міста, будьте обережні! Не купуйтеся на заманливі пропозиції незнайомців. Як кажуть, дармовий
сир тільки у мишоловці. Якщо ви
потрапили на гачок шахраїв, негайно, не гаючи часу, звертайтеся до правоохоронних органів.
Адже, можливо, саме хвилина
вагань стане аферистам слушним моментом замести сліди.

Лист у номер

Реакція — миттєва
Ми дуже нетерплячі і хочемо
все й одразу. А тим часом у місті
— стільки змін! Згадайте хоча б
жалобний «вінок» із смітників на
дніпровських кручах. Почистили, поприбирали — яка краса! Як
знову не накидають — краса надовго.
Ольга ГУСАК

І хто-хто, а я не маю підстав нарікати на роботу комунальників. На
сигнал про аварію на Дніпровській,
3-а диспетчер та керівництво ВМКП
«Водоканал» відреагували миттєво.
Бачимо, що у міського голови — гарна команда фахівців, і
серед них — працівники газети
«Вишгород» (головний редактор
Марина Кочелісова), які тримають руку на пульсі міського життя. Так тримати!
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25 червня

Побратимство

2011 року

Мобілізація на захист
вільних зон
У Сансі пройшли мітинги на підтримку національного руху захисту вільних
зон. Це території, визначені законом як
програма бізнес-підтримки, зайнятості
у місцях проживання більш ніж 10 000
осіб, в яких упродовж п’яти років існують податкові пільги (зокрема сплати
податків на заробітну плату). Вільні зони
серйозно постраждали від безробіття
по всій Франції. 5 червня мер Санса Данієль Парі та віце-мер Франсін Вікштеєн побували на національному форумі у
Марселі щодо вільних зон. Того ж дня у

Вишгород

Санс — старовинне місто у французькому департаменті Йонна, розташоване
за 120 км на південний схід від Парижа в Бургундії, на правому березі річки Йонна.
Має 30 тисяч мешканців (в межах міста — близько 57 тисяч).
За часів Римської Галлії Санс був відомий під назвою Агедінк, пізніше став називатися Сенонум або Сенонес (назва численного галльського племені сенонів).
Часто згадується на сторінках «Записок про галльську війну» Цезаря.
У середні віки Санс відігравав важливу релігійну роль — у місті знаходилася
резиденція архієпископа, який вважався примасом Галлії та Германії. Турботами
прелатів в місті було побудовано п’ять абатств і велика соборна церква св. Стефана — один із перших пам’ятників готичного стилю. Поряд із собором зберігся
палац архієпископів (будівлі переважно XVI століття).
У 1186 р. за вказівкою короля Філіпа Августа Санс отримав дозвіл на обрання
мера та утворення перших органів місцевого самоврядування. У 1474 р. королем
Людовиком XI закріплено це право.
Хартію про співробітництво між Вишгородом і Сансом підписано у вересні
1999 р.

Як живеш,

курси, пісні і танці у міні-клубі, спортивні
змагання, карнавальний макіяж, фото- і
відеоальбоми.
Реєстрація 22 і 23 червня, 20 і 21
липня (з 15:00 до 18:30), 25 червня і 23
липня (з 9:30 до 13:30):
Позашкільні служби
(20, вул. Максим Кертіс
89100 Санс
Тел : 03 86 65 44 69)

Транспорт
Новий міст закрито для транспорту
по 8 липня включно. Грандіозна реконструкція транспортних потоків триває

(За сайтом ville-sens.fr
підготувала Катерина ЗУРМА)

Сансе?
Лондоні зустрічалися бізнес-лідери, які
обговорювали підписання спільної заяви щодо розширення вільних зон після
31 грудня 2011 року.

Водний день
16 червня у комплексній спортивній
школі численними спортивними заходами закінчився курс навчання плаванню. Успішні випускники отримали
яскраві буклети, де відображено їхні
спортивні досягнення.

Церемонія 18 червня
18 червня заступники мера міста Домінік Лапетр, Мімун Белкір, Крістоф Бен
Алі, Елен Дуже, Бернар Перню, радник
Олександра Ленен і суб-префект Йонни
Раймон Йєдду прийшли до меморіалу
з вінками — вшанувати пам’ять воїнів,
жертв війни і борців Опору та вклонитися ветеранам війни.
18 червня 1940 року, відгукуючись
на заклики своєї батьківщини, тоді ще
нікому не відомий де Голль взяв на себе
відповідальність за Францію. У цей день
BBC передає його радіозвернення «До
всіх французів»:
«Франція програла битву, але це

не означає, що вона
програла війну! Ми
нічого не втратили,
адже ця війна — світова. Прийде день,
коли Франція поверне
собі свободу і велич.
Ось чому я звертаюсь до всіх французів:
об’єднатися в ім’я дії,
самопожертви і надії».
Генерал звинувачував уряд Петена у
зраді і очолив «Вільнуу
Францію» — організацію, покликану чинити
опір окупантам і колабораціоністському
режиму Віші.

Вечір балансів
24 червня двері у магазинах міста відкриті до 22:00. Музичні розваги, подарункові сертифікати, які можна виграти,
дегустації, фруктові соки і легкі закуски ...

Міський фестиваль
Із 26 червня по 3 липня на подвір’ї
палацу архієпископів — МІСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ. Музика, танці, миттєвий портрет-шоу фарбою. Значна подія у престижному місці!
Вікторина: відповісти на три запитання і виграти квитки на концерти,
а це: циганська музика, хіп-хоп, «Ромео і Джульєтта» у новій постановці.
Замовлення і бронювання квитків у відділі культури (03 86 83 97 70).

Спортивне літо
Реєстрація дітей і підлітків (вік — від
6 до 16 років) на літній відпочинок починається 27 червня о 14:00 (комуна
Санса), 30 червня (навколишні населені
пункти).
Спортивний відділ
(80 вул. Рене Біне 03 86 83 15 96)
Програма і бланк реєстрації — див.
сайт міста.
Зміни: перша — з 4 по 8 липня, друга
— з 11 по 15 липня, третя — з 18 по 22
липня.

Розклад
нарад
23 червня — округ
№ 5 (Сен-Пре/ЛеКуртель/Буту
19:00
- Водний спорт Tуано
П’єр, Дж. Холл і Р. Гійон (78 вул. Рене Біне)
30 червня — район 3 (околиці Фобур,
Сен-Дідьє, Кло ЛеРуа 19:00 – ESAT (67
вул. Карно)

Гала-концерт
26 червня о 16 годині у денному залі
(вул. Рене Біне) — гала-концерт. Вхід
вільний.
Випускники танцювальних шкіл: Академія Санс, Курси Сесіль Леф, Молоді
танцюристи Санса, MJC, Курси Барбари Дана і Франсуази Добек, Рок’н’свінг
танець, Артистична група Санса, Танго
Клементін пропонують унікальні рок,
свінг, танго, класичний та сучасний танці й майстерність, народжену за один
рік.
Докладніша інформація: відділ культури (03 86 83 97 70).

Екскурсії
Відкрийте для себе історичну спадщину Санса. Екскурсії — по 10 липня.
26 червня: Галло-римські колекції
музеїв Санса (Елізабет Андріво).
3 липня: На сходах собору (Едвіж
Оже).
10 липня: Вітражі собору (Едвіж
Оже).
Місце зустрічі: собор, каплиця Святого Хреста.
Вартість квитка:
дорослі — 5 євро (за двох — 7 євро)
за відвідування собору, 8,20 євро за
відвідування музеїв і казначейства (за
двох — 10,20, за трьох — 12,20 євро).

Літні канікули
Із 9:00 до 18:00: сафарі, море, ферма, тропіки, абордаж, а ще — ігри, кон-

50 тижнів — до кінця року.
Та вже 9 липня вантажівки до 12 тонн
зможуть курсувати новим мостом.
Схему об’їзду див. на сайті міста.

Вишгород
Випуск-1971
Випускники 1971 року — 10-А
і 10-Б класи Вишгородської загальноосвітньої школи № 1 — зустрілися через 40 років. Прийшли
завчасно — за десять хвилин до
призначеної години на ганку школи
вже юрмилися колишні однокласники. Кожного зустрічали зацікавлено: когось пізнавали — й одразу
ж обійми та поцілунки, когось наче
бачили вперше, тому обнімалися
та цілувалися вже після того, як
озвучили ім’я та прізвище.
Василь КОЛОБОВ, Ольга МІЛЮХИНА
ФОТО Алли ШАПОВАЛ (КРИВОЇ),
спеціально для «Вишгорода»

Дочекалися класних керівників —
Галину Адольфівну Пилипонську та
Ніну Вікторівну Доломіно — і гуртом
піднялися в кабінет хімії, у якому свій
останній шкільний рік навчався 10-Б.
«О, лампи ті ж самі, тільки пофарбовані в колір стін!» — звернули увагу
на те, що залишилося у кабінеті з тих
давніх часів (бо у школі чимало змінилося).

Школа і позашкілля

2011 року
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Ми родом із дитинства
Галина Адольфівна запропонувала:
«Розкажіть про себе: де ви, яку професію маєте, яку сім’ю, чого досягли
у житті і як до вас ставляться люди».
І випускники 1971 року вставали по
черзі, як на уроці, і так само, як на уроці, відрекомендувалися. Бо у дівчат
уже й прізвища інші, а хлопці так змінилися, що не одразу пізнаєш.
Зустріч набула родинної атмосфери. Більше говорили не про себе, а
про дітей і онуків. Хтось із тогорічних
випускників уже на чорнобильській
пенсії, опікується дачею, онуками.
Я
запитав
Ніну
Вікторівну:
«Пам’ятаєте, як колись, після колективної шкоди ви сказали нам, хлопцям
10-А: «Ви рослі, але ще не дорослі»?
Так-от, чи ми вже дорослі?» — «Звісно,
дорослі», — прозвучало у відповідь, а
так хотілося ще трішки побути юними!
Такими, як на шкільних знімках, які кочували з парти на парту, із рук у руки.
Шкільними коридорами пройшли
як по своєму минулому: повз класні
кімнати, де вчилися у 7-му, 8-му, 9-му
класах. А прийшли ми сюди з водогонської школи другокласниками, і якою

Галина Адольфівна Пилипонська та Ніна Вікторівна Доломіно

Спогади на березі Київського моря
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ж величезною здавалася нам нова
школа тоді, у 1963 році! А тепер — і
сходи не до неба, і коридори, по яких
ми бігали, не такі безмежні.
Згадувати продовжили на березі Київського моря — саме там, де
колись зустрічали свій перший, уже
не шкільний, світанок — світанок дорослого життя. Ми сиділи за столом
і згадували-згадували-згадували: як
розбили шибку, як «сачконули» з уроку — кататися на санчатах; хто у кого
був закоханий; хто з ким одружився… І світлішали від усмішок обличчя, і молодшали солідні дядьки (бо
наші дівчата та наші вчительки для
нас такі, як були, — сімнадцяти- та
тридцятип’ятирічні).
На кілька хвилин стали серйозними, замовкли, пом’янули наших вчителів і однокласників, яких уже немає
на цій землі. І знову: «А пам’ятаєте?…А
пам’ятаєш?» Говорили по двоє-троє,
переходячи від гурту до гурту. Тости
були: «За зустріч! Здоров’я та довгих
літ учителям і колишнім учням! За наших дітей!»
Наша донині молода душею Ніна

Вікторівна, що навчала нас історії, а
нині захоплюється філософією, побажала нам завжди радіти життю, любити і в 60, ні! — у 80 років.
Прогулянка на яхті вздовж мальовничого правого берега моря, мимо
зелених дніпровських схилів справила
незабутнє враження! Ми наче вперше
побачили рідні краєвиди. Які ж вони
неповторні!
Кращої землі за нашу немає! А серед нас немало тих, хто мандрував
світом і побував в Іспанії, Португалії,
Франції, Ізраїлі, бачив Канаду і Сполучені Штати… Мимоволі порівнювали ці
країни з Україною, наше і їхнє ставлення
до того, що маємо: зокрема й до природи, бережне використання води…
Прощалися, коли сонце вже сіло за
кручу. «Беремо курс на 45 років після
школи, до зустрічі у 2016-му!» — запропонувала Галина Адольфівна. Усі
підтримали: якщо так вирішили наші
класні керівники, то нам і сам Бог велів!.. А наступного дня мені зателефонували кілька моїх друзів-однокласників: «Васю, а чого так довго чекати,
може, дайош 2012-й?»

«Ми знову школярі, і лампи — ті ж. І таблиця Менделєєва та сама»

За штурвалом яхти Людмила Здоренко (Круковець) і Микола Філюшкін
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2011 року

Мовою цифр і фактів
Василь КАРПЕНКО
(За книжкою російського історика Марка Солоніна «22 июня. Анатомия катастрофы». Москва, «Яуза»,
«Эксмо», 2010)
Початок у попередньому номері
Разом із полоненими, захопленими в
бою, німці зіткнулися з масою перебіжчиків, які поспішали здатися в полон іще
до бою. Їх утримували в спеціальних таборах. Щоправда, Комісія з реабілітації
жертв політичних репресій стверджує,
що перебіжчиків було не більше 1,5 %
від загального числа полонених. Навіть у
цьому разі за 1941 рік перебіжчиків було
щонайменше 50 тисяч. (Для порівняння:
у вермахті за три роки війни перебіжчиків налічувалось 29 осіб).
Переходили цілими групами. Наприклад, 22 серпня 1941 року перейшов до
німців майор Кононов, член партії більшовиків із 1929 року, кавалер ордена
Червоного прапора, випускник Академії
імені Фрунзе. Перейшов разом із частиною бійців свого 436-го стрілецького полку, з бойовим прапором і навіть
разом із комісаром полку Панченком.
Через рік, у вересні 1942 року, сформований із військовополонених під командуванням Кононова 102-й козачий дивізіон вермахту нараховував 1799 осіб.
Десятки льотчиків перелітали до німців разом із бойовими літаками. З них та
з полонених льотчиків була сформована
«російська» авіачастина люфтваффе під
командуванням полковника Мальцева.
Були там і два Герої Радянського Союзу.
Але наймасовіше у вермахті радянські люди служили так званими «добровільними помічниками». Спочатку то
були всілякі їздові, комірники, санітари,
сапери-будівельники, які так звільняли «арійців» для безпосередньої участі в бойових діях. Потім, із зростанням
втрат вермахту, «добровольцям» дали
зброю. Так, в оточеній в Сталінграді 6-й
армії Паулюса служила 51 тисяча «помічників». Зокрема, в 71-й, 76-й і 297-й
дивізіях цієї армії «росіян» було до 40%
особового складу. В середині 1944
року, коли фронт уже виходив за межі
території СРСР, кількість радянських
людей, які служили в німців, перевищувала 800 тисяч осіб. На Східному фронті вони замінили 35-40% незворотних
втрат у німців.
На кінець війни лише армія Власова нараховувала 120 тисяч озброєних
людей. Усього через службу в збройних
силах Німеччини пройшло майже два
мільйони осіб. Вважається, що втрати
серед них становлять близько 300 тисяч
убитими.
Найцікавіше — радянські «історики»
ніколи не вважали ці факти однією з причин того, що вони делікатно називали
«тимчасовими невдачами Червоної Армії». Поганий маслофільтр на танкових
дизелях — важлива причина розгрому,
про це багато пишуть. А те, що мільйони
солдат Червоної Армії кинули зброю —
це дрібниці, які до історії війни відношення не мають.
Ставлення радянських командирів до
солдат, як до найдешевшого витратного матеріалу, не сприяла любові до них
червоноармійців. Вражають масштаби
зникнення командирів у Радянській Армії. За чотири роки війни в Сухопутних
військах (тобто без авіаційних командирів) безвісти зникли 163 командири дивізії, 221 начальник штабу дивізії, 1 114
командирів полків.
Зникли безвісти 44 генерали, серед яких два десятки командирів корпусної й армійської ланки. Зазвичай,
на солдат не зважають. Але як може
пропасти безвісти генерал? За даними 1941 року, штаб дивізії нараховував
75 осіб. Це без політвідділу, трибуналу, комендантського взводу. В штабі
армії людей іще більше. Але генерали

Гайд-парк

Вишгород

Ніхто не хотів умирать
зникали в чистому полі безслідно.
Крім 44 генералів, зниклих безвісти,
ще 79 здалися в полон. Лише за 1941
рік — 63 генерали. За добровільну здачу
в полон і співробітництво з окупантами
було розстріляно 23 колишніх генерали Червоної Армії (не рахуючи кількох
десятків, які отримали строк у таборі).
Серед них — начальник оперативного
відділу штабу фронту, командуючий армією, начальник штабу армії, член військової ради армії.
У країнах із демократичними традиціями з початком війни зростає автори-

військовополонених. А в кожному з міст
і містечок за кілька днів між втечею партійного начальства й появою німецької
комендатури були пограбовані всі магазини. Іншого не можна було й очікувати
від населення, вихованого репресіями й
голодом 1933 року.
Репресії 1930-х років поряд із «господарськими» завданнями забезпечити
промисловість наддешевою робочою
силою й дармовими сільгосппродуктами
розв’язали й складну соціальну проблему. Після захоплення влади радянський
правлячий клас був переповнений людь-

Як з’явилася ця книжка (Передмова)
… Я — за мораторій… я би підкорився йому…
Врешті-решт, що заважало ухвалити
загальне, обов’язкове для усіх рішення: всіляке публічне обговорення історії Великої Вітчизняної війни заборонити. На сто років. До 2045-го.
Жодних книжок, жодних статей. У
шкільному підручнику — коротке повідомлення про те, що у країні діє мораторій. І тільки тоді, коли спогади про
цей Апокаліпсис, що відбувся, перестануть бути кровоточивою раною у
серці народу, коли підуть останні ветерани, коли прах невідомих солдат
стане, як у пісні, «просто землею і травою» — от тоді розсекречуємо ВСІ архіви для ВСІХ охочих у них попрацювати
і, — працюємо. Створюємо спільними
зусиллями правдиву, основану на документах, історію Великої війни.
Саме так усе в нас і зробили — тільки
зовсім навпаки.
Справжні документи війни засекретили і оберігали за сімома замками, як
особливо важливі таємниці держави.
Навіть газети, центральні радянські газети передвоєнного і воєнного часу, вилучили з відкритих фондів загальнодоступних бібліотек. Промови Молотова і
Сталіна, тексти міждержавних договорів, публічно укладених Радянським Союзом у 1939-1941 рр., — все це таємниця. Страшна військова таємниця.
Ретельно організований вакуум достовірної інформації протягом півстоліття заповнювали стандартні, як
матрьошки, тексти, у яких старанно
переписувалися одні й ті ж директивно
створені міфи…
… На кінець 1950-х рр. остаточно
сформувалася та версія, котру в наступні десятиліття насаджували у масову свідомість уперто і послідовно:
по-перше, ми мирні люди, до війни
не готувалися, наш уряд боровся за
мир у всьому світі і намагався не допустити втягування СРСР у війну;
по-друге, «історія відпустила нам
мало часу», тому ми нічого (танків, пушок, літаків, навіть гвинтівок необхідної
кількості) не встигли зробити (виготовити), і наша армія вступила у війну
майже беззбройною (пляшка із легкозаймистою сумішшю відігравала тут
ключову роль, про неї знають навіть ті,

хто нічого про історію війни не знає);
по-третє, Сталін не дозволив привести армію у стан якоїсь особливої
«готовності до війни», і тому німецькі
бомби упали на «мирно дрімаючі радянські аеродроми»…
… У переліку використаної літератури… головними є такі п’ять джерел:
— «Гриф секретности снят», 1993
р., статистичне дослідження, упорядник — начальник військово-історичної
служби Генерального штабу, генералполковник Г. Ф. Кривошеєв;
— чотири томи (№ 33, 34, 35, 36)
раніше засекреченої серії «СБД»
(Сборник боевых документов Великой
Отечественной войны), укладеної радянськими військовими істориками у
1956-1958 рр.;
— двотомна збірка документів «Россия — ХХ век. Документы. 1941 год»,
1998 р.;
— збірка документів «Советская авиация в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. в цифрах», укладена під
грифом «Цілком таємно» великою групою військових істориків у 1962 р.;
— колективна монографія радянських військових істориків «1941 год
— уроки и выводы», видана у 1992
р. під егідою Генерального штабу
Об’єднаних збройних сил СНД…
…У цій книжці немає жодного нового
документа чи факту…

таризм, обмежуються права та свободи
громадян. Але в Радянському Союзі сталося навпаки.
Влітку 1941-го населення побачило
відчинені настіж двері спорожнілих райкомів, автомобілі з партійним і військовим начальством, що втікало, гіпсові
голови улюбленого «вождя народів»,
що валялися в пилюці серед розірваних
партбілетів і пухлих томів творів класиків
марксизму.
У ці дні кожен міг зробити свій особистий вибір, без страху перед «рідною партією» та її «озброєним загоном»
славних чекістів. Ні, ніякого антисталінського повстання не відбулося. Бійці
Червоної Армії мовчки кидали гвинтівки, вилізали з танків, зривали петлиці й
прилаштовувались до величезних колон

ми із досвідом організації повстань,
переворотів, партизанських загонів,
«червоних гвардій» і т. ін. Це не могло не
турбувати партійну верхівку. Тільки після
колективізації й років Голодомору Сталін
і компанія могли зітхнути спокійно. Для
«активістів», які вигрібали кашу з миски
у голодуючих, дороги до народу не буде
ніколи. Пов’язані круговою порукою «політики партії», у червні 1941 року ці «загартовані кадри» діяли відповідно до
власних уявлень про життя.
Населення на анексованих у 193940 роках територіях було менш радянське, тож після нападу німців піднімало
повстання в тилу Червоної Армії. Так, у
ніч на 24 червня в Ризі повстанці напали
на будинок, де мешкали працівники ЦК
Компартії Латвії. 127 нападників було

вбито, 457 взято в полон. 28 червня повстанці захопили радіостанцію Риги й
оголосили про створення «Тимчасового
уряду Латвії». Лише 30 червня німецькі
війська дійшли до Риги.
Партизанські загони, сформовані радянською владою в 1941 році, складалися з оперативних співробітників НКВД,
міліції й агентури органів держбезпеки.
Для захисту від таких «партизан» місцеве населення створювало загони самооборони, які згодом перетворились на
німецьку поліцію. Так, у 1941 році управління НКВД по Ленінградській області
направило в тил ворога 287 загонів. (На
7 лютого 1942 року з них залишилося
60). В Україні органи держбезпеки залишили в тилу ворога й перекинули туди
778 партизанських загонів і 622 диверсійні групи. (На 25 серпня 1942 року діючими були лише 22). В Білорусі на січень
1942 року із 437 груп і загонів, які були
закинуті в тил ворога, припинили своє
існування 412.
Порятунок прийшов звідти, звідки
Сталін не міг і сподіватись. Гітлер зробив
низку явних дурниць у час, коли перемога над сталінською імперією буквально
падала йому в руки. Найпершою помилкою була стратегічна установка на винятково військовий розгром противника.
Півтори сотні дивізій не могли окупувати
країну, яка простяглася від Бреста до
Владивостока та від Мурманська до Ашхабада. Радянський Союз міг бути зруйнований лише вибухом ізсередини (що
й відбулося через півсторіччя), і єдиним
сенсом військової операції могло бути
підбурювання такого вибуху. Але Гітлер,
який уявив себе рукою «провидіння», не
зміг (чи не захотів) зрозуміти очевидні істини. Незалежно від планів гітлерівського керівництва внутрішній розпад радянської держави прискорювався.
У національних окраїнах СРСР (Прибалтика, Західна Україна, потім Північний
Кавказ і Кубань) почалося повномасштабне збройне повстання, яке призвело
до виникнення у Львові, Ризі, Каунасі
самопроголошених держав. Населення
центральних областей зустрічало німців
хоча й без квітів, але зі змішаними почуттями недовіри та сподівання. Уже до кінця осені в німецькому полоні було більше
трьох мільйонів колишніх червоноармійців. Фактично це був величезний «призовний контингент», з командними кадрами, військовими спеціалістами всіх видів
військ і з циклопічними горами боєприпасів і зброї — від гвинтівок до танків КВ
включно, які були на контрольованій вермахтом території.
Генерали вермахту, які спостерігали
ситуацію в Червоній Армії і в таборах для
військовополонених зблизька, неодноразово звертались до Гітлера і пропонували використати унікальну ситуацію
для якнайшвидшого виведення СРСР з
війни. Але Гітлер, в уяві якого расистські
марення про неповноцінність слов’ян
переплелися зі страхом перед ними, відповів, що не потребує союзу з «нижчою
расою», треба лише швидко розгромити
Червону Армію.
Полонених червоноармійців, від
яких відмовилась радянська держава,
морили голодом і дизентерією. Звільнення полонених, яке відбувалося за
ініціативою армійського командування,
із 13 листопада 1941 року Гітлер заборонив. А потім прийшла рання й люта
зима1941-го, в якій від холоду, голоду й
хвороб загинуло дві третини радянських
полонених.
Вражене населення зрозуміло, що
«новий порядок» виявився навіть гіршим
«старого» — розстріл на місці за будьяку провину. Й навіть ті, хто влітку 1941
року зустрів німців із надією на краще
життя, вжахнулися й зрозуміли, що з таким «новим порядком» жити неможливо.
Невдоволення населення перейшло й
через лінію фронту.
Це змінило хід війни.
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Вишгород

Телепрограма

25 червня

07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:55 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
10:35 Шеф-кухар країни
11:25 Вікно в Америку
12:00 М/с «Сандокан»
12:30 Право на захист
13:00 МИСТЕЦЬКИЙ
ТЕЛЕМАРАФОН до Дня
Конституції України
14:45 Х/ф «Головне,
встигнути»
16:25 Фольк-musіc
17:15 Про головне
20:25 Сільрада
20:40 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:50 Міжнародний
фестиваль «World’s beauty
star-2011»
22:55 Трійка, Кено
ТРК «Ера»

06:15 «Анатомія слави»

06:25 «Одіссей».
Мультсеріал
07:20 Погода
07:40 «Самара-містечко» 07:30 «Таємниці слідства»
08:25 Факти тижня з
11:00 «Граф МонтеОксаною Соколовою
Крісто»
09:10 «Убивча сила»
13:20 «Три мушкетери»
12:25 «Відставник».
15:15 «Правдива брехня» Художній фільм
14:25 «Відставник-2: Своїх
17:55 «Гарячі голови»
не кидаємо»
16:40 «Літєйний, 4»
19:30 ТСН
18:45 Факти. Вечір
20:00 «Тиждень без жінок»
19:10 Спорт
20:55 «Інтерни»
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
21:35 «Інтерни»
20:10 «Морські дияволи»
22:00 «Велика різниця»
22:25 «Олександр.
Невська битва»
23:00 «Tkachenko.ua»
00:45 Надзвичайні новини
23:45 «Гарячі голови»
з Костянтином Стогнієм
01:15 «Інтерни»
01:40 Спорт
01:50 Під прицілом
01:40 «Товстуни»
02:40 Факти
03:30 ТСН
03:05 «Охоронець».
04:00 «Золото партії»
04:45 «Термінатор: Хроніки

6.00, 7.00, 9.00 СТН
Тижневик
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, 22.25 Дзеркало
історії
11.40, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50 Міська варта
15.10, 17.10, 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

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Комісар Рекс»
06:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:00 Х/ф «Рік Золотої
рибки»
10:35 Х/ф «Чоловік для
життя, або На шлюб не
претендую»
12:50 «Битва екстрасенсів»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Неймовірна правда
про зірок»
20:00 «Україна має
талант!»
22:00 Х/ф «Торкнутися
неба»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»

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 Це корисно знати
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Клуб шпигунів»
18:30 Вода - лінія життя
19:00 Вавилонська вежа
20:00 Сутність звіра
21:00 Хіт-парад дикої
природи
22:05 Це корисно знати
23:05 Бойовий план
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:00 Екстремікс
03:10 Диваки
03:40 Правда окопів

06:15 Х/ф «Жінки»
08:00 Концерт Таїсії
Повалій. «Україна. Голос.
Душа»
10:45 Х/ф
«Доглядальниця»
12:45 Гумористичний
фестиваль «Юрмаліна
2010»
14:40 Х/ф «Вагома
підстава для вбивства»
18:05 Т/с «Блудні діти»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»
23:20 Д/ф «Загибель
адміралів. Таємниця однієї
авіакатастрофи»
00:20 «2 кінські сили»
00:45 Х/ф «Тупий і ще
тупіший: коли Гаррі зустрів
Лойда»
02:15 «Подробиці»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події тижня
07:20 Х/ф «Дев’ять ознак
зради»
09:20 Х/ф «Монро»
11:15 Х/ф «Антиснайпер 2: Подвійна мотивація»
13:10 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
15:00 Т/с «Колір полум’я»
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Програмна помилка»
22:15 Х/ф «Люди в
чорному»
00:15 Х/ф «Плаксій»
01:50 Х/ф «Альпініст»
03:30 Події
03:50 Х/ф «Дев’ять ознак
зради»
05:20 Срібний апельсин

08:40 Корисні поради
Перший Національний
09:00 Підсумки дня
09:35 МИСТЕЦЬКИЙ
ТЕЛЕМАРАФОН до Дня
Конституції України
10:40 М/с «Сандокан» 2
серія
11:10 В гостях у Д.
Гордона
12:05 Погода
12:15 МИСТЕЦЬКИЙ
ТЕЛЕМАРАФОН до Дня
Конституції України.
Андрій Демиденко
21:00 Підсумки дня
21:30 Шустер-Lіve.
Діалог з Президентом.
Спецвипуск до Дня
Конституції України
23:30 МИСТЕЦЬКИЙ
ТЕЛЕМАРАФОН до Дня
Конституції України.
Урочистості
ТРК “Ера”
00:50 Корисні поради

06:00 «Граф МонтеКрісто»
07:50 «Острів загублених
душ»
09:45 «Десяте
королівство»
17:50 «Гарячі голови 2»
19:30 ТСН
20:00 «Інтерв’ю
Президента України
В.Ф.Януковича»
21:00 «Інтерни»
21:40 «Інтерни»
22:15 «Інтерни»
22:40 «Ілюзія безпеки.
Невидимий ворог»
23:40 «Гарячі голови 2»
01:20 «Інтерни»
01:45 «Інтерни»
02:10 «Одружені. З дітьми»
03:00 «Золото партії»
04:25 «Острів загублених
душ»

06:00 Екстремікс
06:25 Служба розшуку
дітей
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 М/ф
07:15 Створи себе
07:20 “Життя зі знаком +”
08:00 Це корисно знати
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Вавилонська вежа
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:30 Х/ф “Вони
називають мене “Сірр””
18:30 Вода - лінія життя
19:00 Останні вільні люди
20:00 Сутність звіра
21:00 Хіт-парад дикої
природи
22:00 Третя планета
22:40 Світські хроніки
23:05 Бойовий план
00:00 Таємниці долі

06:00 Х/ф “Міський
романс”
07:30 Концерт
“Сорочинський ярмарок”
09:30 Х/ф “Тобі
справжньому”
12:30 Концерт
Тіни Кароль
14:25 Т/с “Доярка з
Хацапетівки”
18:05 Т/с “Блудні діти”
19:05 Т/с “Обручка”
20:00 “Подробиці”
20:30 Т/с “Серце Марії”
21:30 Т/с “На сонячній
стороні вулиці”
23:20 Д/ф “Золото
Едінбурга. Підводна
епопея”
00:25 Х/ф “Кращий друг”
02:10 “Подробиці”
02:40 “Телевізійна служба
розшуку дітей”
02:45 Х/ф “Кращий друг”
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05:40 Т/с «Ранетки»
07:15 М/ф «Принцесалебідь»
08:50 Х/ф «Домашній
арешт»
11:00 Х/ф «Вигляд зверху
кращий»
12:50 Х/ф «Рожева
пантера 2»
14:45 Т/с «Татусеві дочки»
15:45 Т/с «Вороніни»
16:50 Х/ф «Щоденники
няньки»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Хто проти
блондинок?
20:50 Інтуїція
22:00 Т/с «Вороніни»
23:00 Новий погляд
00:05 Очевидець
01:05 Репортер
01:20 Спортрепортер
01:30 Служба розшуку
дітей

06:00 Програма передач
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»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:30 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
21:30 Ток-шоу «Українські
пристрасті»
23:00 «Час-Тайм»
23:15 «Час спорту»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:50 «Погода на
курортах»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
(російською мовою)
00:20 «Час спорту»
00:25 «Погода у світі»
00:30 «Автопілот-новини»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30, 02:45 Слідство
вели...
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень.
09:55, 01:45 «До суду».
11:00, 00:45 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 Чесний понеділок.
23:25 «Школа лихослів’я».
Ток-шоу
00:10 Головна дорога.

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!»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:15, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Смак життя»
16:55 «Федеральний
суддя»
18:15, 01:00 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Серафима
Прекрасна». Т/с
22:40 «Спадкоємець за
всяку ціну»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
08:05 Т/с «Суто англійські
вбивства»
10:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
11:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Близнюки»
13:35 Х/ф
«Випробувальний термін»
15:20 Х/ф «Іду за своїм
курсом»
17:00 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Агенти впливу»
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 Х/ф «Плетена
людина»
01:05 Х/ф «Людиналичинка»
02:35 «Свідок»

07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
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 «Нереальні предки»
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 «Барвиха»

06:25 Погода
06:30 “Одіссей”.
Мультсеріал
07:25 Погода
07:30 “Таємниці слідства”
08:30 Під прицілом
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 “Літєйний, 4”
12:45 Стоп-10
13:35 “Таємниці слідства”
14:35 “Морські дияволи”
16:35 “Літєйний, 4”
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 “Морські дияволи”
22:25 “Кодекс честі”
00:20 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:20 Провокатор
02:05 Факти
02:35 “Кодекс честі”
04:05 “Термінатор: Хроніки
Сари Коннор”

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 23.00
СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
Програма
9.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
10.55 Дзеркало історії
11.30, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
15.10 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 22.00 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою
19.00 Святкове шоу до Дня
Конституції

06:00 Т/с “Комісар Рекс”

02:35 Нічний ефір

05:35 Т/с “Ранетки”
07:15 Х/ф “Домашній
арешт”
09:10 Х/ф “Виглядд зверху
кращий”
11:00 Х/ф “Щоденники
няньки”
13:05 Х/ф “Громобой”
15:00 Т/с “Татусеві дочки”
16:05 Т/с “Вороніни”
17:05 Х/ф “Дюплекс”
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Хто проти
блондинок?
20:45 Інтуїція
21:55 Т/с “Вороніни”
22:55 Замок жаху
00:00 Очевидець
01:00 Репортер
01:15 Спортрепортер
01:20 Погода
01:25 Х/ф “Безтурботна”
03:25 Зона ночі Культура
03:30 Княгиня Ольга

06:00 Програма передач
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»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
17:15 «Українські
пристрасті»
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»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Програмна помилка»
11:10 Т/с «Бігти»
13:10 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
16:00 Т/с «Колір полум’я»
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Передвижники»
22:15 Х/ф «Снайпер»
00:15 Х/ф «Хустки»
02:10 Х/ф «Люди в
чорному»
03:40 Події
04:00 Х/ф «Плаксій»
05:15 Срібний апельсин

03:55 “Ранок НТВ”.
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 Щиросерде
зізнання.
09:55, 02:20 “До суду”.
11:00, 01:20 Суд
присяжних.
12:25 “Прокурорська
перевірка”.
13:40 “Давайте миритися!”
15:30 Т/с “Повернення
Мухтара”.
18:30 Т/с “Літєйний”.
20:30 Т/с “Час Волкова”.
22:35 “Темна справа”.
“Академік Легасов. У зоні
радіаційної небезпеки”.
23:25 Кулінарний двобій.
00:25 Т/с “Без сліду”.
03:20 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Телеканал “Добрий
ранок”
09:15 “Контрольна
закупівля”
09:40 “Жити здорово!”
10:55 “ЖКГ”
12:15, 02:10 “Модний
вирок”
13:15, 01:40 “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”
18:50, 04:05 “Давай
одружимося!”
19:55, 03:05 “Нехай
говорять”
21:00 “Час”
22:40 “Свідки”

05:55 Т/с “Інспектор
Деррік”
08:00 Т/с “Суто англійські
вбивства”
10:00 Т/с “NCIS:
полювання на вбивцю”
11:00 Т/с “CSI: Лас-Вегас”
12:00 Т/с “Детективи”
12:30 Т/с “Близнюки”
13:25 Х/ф “Єдина дорога”
15:20 Х/ф “Море нашої
надії”
17:00 Х/ф “Вічний поклик”
18:30 “Речовий доказ”.
Втеча Пулі
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 Х/ф “29 пальм”
01:00 Т/с “Суто англійські
вбивства”
02:40 “Свідок”
03:05 “Правда життя”

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 Телесеріал “Моя
прекрасна няня”
14:30 “Нереальні предки”
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 “Барвиха”
23:00 “Антураж”
23:30 “Реальна кров”
00:35 “Універ”
01:00 “Дім-2”. Спецвипуск
01:25 “Зірки проти
караоке”

07:05 «Смакуємо»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ

07:40 Т/с “Кулагін та
Партнери”
08:50 “Чужі помилки.
Останній рейс”
09:50 Хф “Вогнем і мечем”
15:00 “Давай одружимося”
17:00 “Паралельний світ”
18:00 “Неймовірна правда
про зірок”
19:50 “Правила життя.
Диво-прилади: розтин
покаже”
22:00 Х/ф “Право на
Надію”
00:05 Т/с “Доктор Хаус”
01:00 Т/с “Оплачено
смертю. Кривава Вікторія”
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08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 На зв’язку з урядом
09:45 Друга смуга
10:00 «Легко бути жінкою»
10:35 М/с «Сандокан»
11:05 В гостях
у Д. Гордона
12:00 Новини
12:50 Хай щастить
13:10 Темний силует
13:20 Х/ф «Тяжіння»
15:35 М/с «Сандокан»
16:05 Шустер-Lіve.
Діалог з Президентом.
Спецвипуск до Дня
Конституції України
19:40 Чоловічий клуб
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені» «Брат»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Невидимий ворог»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Прокляття фараонів»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Золото скіфів»
15:55 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Зник чоловік»
19:30 ТСН
20:00 «Пекельна кухня»
21:10 «Інтерни»
21:50 «Інтерни»
22:15 «Інтерни»
22:40 «Ілюзія безпеки.
Дари осені»
23:40 ТСН

05:45 Факти
06:00 «Одіссей».
Мультсеріал
06:25 Ділові факти
06:40 «Таємниці слідства»
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:25 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 «Таємниці слідства»
14:15 «Морські дияволи»
16:30 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок

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
10.55, 22.25 Дзеркало
історії
11.30, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
15.10, 17.10, 21.25 У
гостях у Д. Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою
19.20, 23.25 Міська варта
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
23.20 Світ бізнесу

06:00 Т/с «Комісар Рекс»
07:45 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:50 «Чужі помилки.
Амнезія майора Громова»
09:55 Х/ф «Торкнутися
неба»
11:55 «Правила життя.
Диво-прилади: розтин
покаже»
14:00 «Битва екстрасенсів.
Діти-ясновидці»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Зіркове життя.
Няні-монстри»
20:10 «Російські сенсації.
Хрещені батьки»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. Хто
ставить червоний хрест на
дитячій психіці?»
23:25 Т/с «Доктор Хаус»

06:45 М/с «Стюарт Літл»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Громобой»
11:15 Хто проти
блондинок?
12:25 Інтуїція
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк та Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Батьки і діти
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Хто проти
блондинок?
20:50 Інтуїція
22:00 Т/с «Вороніни»
23:05 Замок жаху

06:00 Програма передач
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 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Українська
незалежність»
18:45 «Київський час»
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:50 «Акцент»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»

06:00 Екстремікс
06:20 Служба розшуку
дітей
06:30 Переможний голос
віруючого
06:55 М/ф
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 Це корисно знати
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Останні вільні люди
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 Х/ф «Посередник»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Останні вільні люди
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Це корисно знати

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 Д/с «Детективи».
Нелегка пара.
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:00 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
16:55 Д/ф «Тюремний
роман»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «На сонячній
стороні вулиці»
23:20 Д/ф «Анатомія
катастроф»
00:20 Х/ф «Врятувати
невдаху»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Передвижники»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Гірко»
13:50 Т/с «Слід»
15:10 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»
20:15 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Віра і довіра»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»

03:55 «Ранок НТВ».
07:30 І знову здрастуйте!
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Медичні таємниці».
09:55, 02:25 «До суду».
11:00, 01:20 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Темна справа».
«Трагедія Олени
Майорової»
23:25 Квартирне питання.
00:30 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, 02:10 «Модний
вирок»
13:15, 01:35 «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, 00:35 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Знижка як наживка»
23:45 Нічні новини

06:50 Х/ф «Море нашої
надії»
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 «Вторгнення»
17:10 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Правда життя».
Робінгуди
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»

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 «Нереальні предки»
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 «Барвиха»
23:00 «Антураж»

08:15 Огляд преси
08:35 Знайди себе
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:45 Друга смуга
09:55 «Легко бути жінкою»
10:35 М/с «Сандокан»
11:05 Здоров’я
12:00 Новини
12:20 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 «Легко бути жінкою»
13:35 Х/ф «Бог журби і
радості»
15:40 Пенсійна реформа
в Україні
18:15 Друга смуга
19:00 Про головне
19:35 Д/ф «Цунамі: досвід
виживання»
20:40 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:00 Глибинне буріння
22:45 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши
мені» - «Мій вітчим кримінальник»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Дари осені»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Літак для фараона»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:00 «Золото скіфів»
15:55 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Заради дітей»
19:30 ТСН
20:00 «Одружений за
власним бажанням»
20:55 «Інтерни»
21:35 «Інтерни»
22:10 «Інтерни»
22:35 «Ілюзія безпеки.
Істина у вині»

05:40 Факти
05:55 «Одіссей».
Мультсеріал
06:20 Ділові факти
06:35 «Таємниці слідства»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:25 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:20 «Таємниці слідства»
14:20 «Морські дияволи»
16:35 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Кодекс честі»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 8.40, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
10.55, 22.25 Дзеркало
історії
11.30, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:45 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:50 «Чужі помилки.
Батьківська наука»
09:50 Х/ф «Право на
Надію»
11:55 «Нез’ясовно, але
факт»
12:55 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка. Хто
ставить червоний хрест на
дитячій психіці?»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Моя правда. Сергій
Звєрєв. Без обличчя»
20:10 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Покинуті батьки»

05:55 Kіds» Tіme
06:00 Т/с «Друзі»
06:40 «Підйом»
06:45 М/с «Стюарт Літл»
07:15 «Підйом»
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Загадки
Сфінкса»
11:20 Хто проти
блондинок?
12:50 Інтуїція
14:00 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк та Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Батьки і діти
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Хто проти
блондинок?
20:40 Інтуїція
21:55 Т/с «Вороніни»
23:00 Замок жаху
00:00 Очевидець

06:00 Програма передач
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»
13:20 «5 елемент»
15:00 «Час новин»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:30 «Київський час»
19:00 «Час новин»
(російською мовою)
19:25 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
21:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
23:00 «Час-Тайм»
23:15 «Час спорту»
23:30 «Бізнес-час»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 Це корисно знати
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Останні вільні люди
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 Х/ф «Посередник»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Останні вільні люди
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Це корисно знати
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 Д/з «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:00 «Сімейний суд»
15:05 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
17:10 Д/ф «Хроніка
пограбувань»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «Будинок для
двох»
23:30 Д/ф «Золото для
партії. Бавовняна справа»
00:30 Х/ф «Суцільні
неприємності»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Віра і довіра»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Новенька»
13:50 Т/с «Слід»
15:10 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»
20:15 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Розбите серце»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»

03:55 «Ранок НТВ».
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!».
09:55, 02:20 «До суду».
11:00, 01:20 Суд
присяжних.
12:25 «Прокурорська
перевірка».
13:40 «Давайте миритися!»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Жіночий погляд».
23:20 Дачна відповідь.
00:25 «Сеанс з
Кашпіровським. Ігри
розуму».
03:20 Особливо
небезпечний!

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

05:45 Т/с «Інспектор
Деррік»
06:45 Х/ф «Вторгнення»
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 «Ненависть»
16:50 Х/ф «Вічний поклик»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Джокер»
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»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
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 «Нереальні предки»
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 «Барвиха»
23:00 «Антураж»
23:30 «Реальна кров»
00:35 «Універ»
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08:20 Король професії
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Д/ф «Соколиний
брід»
10:05 «Легко бути жінкою»
10:35 М/с «Сандокан»
11:05 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я» з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:20 Х/ф «Дні Надії»
15:00 Новини
15:30 Слово регіонам
15:45 Т/с «Шахраї»
16:40 Т/с «Велика
прогулянка»
17:25 Т/с «Сищик Путилін»
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
ТРК «Ера»
00:00 Підсумки
00:10 Погода

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені» «Зозуля»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Істина у вині»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Таємниці єгипетських
пірамід»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Золото скіфів»
16:00 «Золото скіфів»
16:50 «Шість кадрів»
17:30 «Даішники»
19:30 ТСН
20:00 «Книга Ілая»
22:10 «Острів проклятих»
00:40 «Пекельна кухня»
01:50 «Запаморочення»
03:10 «Повернення
Мерліна»
04:35 «Тисяча і одна ніч»

05:30 Служба розшуку
дітей
05:40 Факти
05:55 «Одіссей»
06:25 Ділові факти
06:40 «Таємниці слідства»
07:35 Ділові факти
08:45 Факти. Ранок
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний, 4»
12:25 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:10 «Таємниці слідства»
14:10 «Морські дияволи»
16:30 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 «Кодекс честі»
00:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

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
10.55, 22.25 Дзеркало
історії
11.30, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов
23.30 Пляжний футбол.

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:15 Х/ф «Сищик без
ліцензії»
17:50 «Вікна-Новини»
18:00 Х/ф «Сищик без
ліцензії»
20:10 Х/ф «Холостяк»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Холостяк»
22:55 «Холостяк. Як вийти
заміж»
00:45 «Дванадцятирічний
Шерлок Холмс»
02:25 «Вікна-Спорт»
02:35 «Бізнес+»
02:40 Х/ф «Вас чекає
громадянка Ніканорова»
04:00 Нічний ефір

06:45 М/с «Стюарт Літл»
07:15 «Підйом»
07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Самогубство в
коледжі»
11:20 Хто проти
блондинок?
12:45 Інтуїція
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк та Джош»
15:45 Teen Tіme
15:50 Т/с «Друзі»
16:50 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
00:10 Очевидець

06:00 Програма передач
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»
11:15 «Сканер»
12:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:00 «Час новин»
16:10 «Погода в Україні»
16:30 «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»
23:30 «Бізнес-час»

07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
08:00 Практичний
порадник екстремального
туриста
08:20 Скромна чарівність
сучасних технологій
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Останні вільні люди
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 Х/ф «Посередник»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Останні вільні люди
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Невідома Мексика
22:55 Полігон

04:55 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 Т/с «Детективи»
Несподіване багатство.
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:00 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Агент
національної безпеки 5»
17:05 Д/ф «Кримінальні
зірки»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
22:30 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
01:05 Х/ф «Співак на
весіллі»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ - 3.
Розбите серце»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять»
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»
20:15 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
00:00 Х/ф «Інфант»
02:00 Х/ф «Хлоя»
03:30 Події

03:55 «Ранок НТВ».
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 «Літєйний».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:20 «Пісня для вашого
столика».
23:35 Х/ф «Еван
Всемогутній».
01:20 Х/ф «Останній
вихід».
03:00 «Прокурорська
перевірка».

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»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 05:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Серафима
Прекрасна»
16:55 «Чекай мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05, 04:40 «Давай
одружимося!»
19:55 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Принцеса Діана.
Останній день у Парижі»
00:25 Щоденник
33-го Московського
Міжнародного
кінофестивалю

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:00 Х/ф «Ненависть»
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 «Джокер»
13:30 Т/с «Суто англійські
вбивства»
15:25 Х/ф «Гарячий сніг»
17:25 Х/ф «Вічний поклик»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Джокер»
20:20 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»
00:20 Х/ф «Техаські
рейнджери»

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 «Нереальні предки»
15:30 «Гола правда»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:00 «Хто у домі
господар»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
21:00 «Універ»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «Антураж»
23:30 «Реальна кров»
00:35 «Універ»
01:00 «Дім-2». Спецвипуск
01:25 «Зірки проти
караоке»

08:00 Шустер-Lіve
12:35 After Lіve
12:55 Глибинне буріння
13:30 Настільний теніс
13:35 Погода
13:40 Країна якості
14:05 Наша пісня
14:40 М/с «Сандокан»
15:10 Феєрія мандрів
15:35 Зелений коридор
15:50 В гостях
у Д. Гордона
16:45 Х/ф «Пагорби та
рівнини»
18:25 Майстер-клас
18:50 Золотий гусак
19:25 Концерт Мар’яна
Гаденка
21:00 Підсумки дня
21:40 Концерт Мар’яна
Гаденка
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено
22:50 Погода
ТРК «Ера»

06:30 «Смурфи»

05:25 «Справжні лікарі»

05:25 Факти
05:55 «Лікар Дуліттл-4:
Рівняння на хвіст»
07:30 Козирне життя
07:55 Бондіана: «Доктор
Ноу».
10:10 Велика різниця
11:05 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:25 Квартирне питання
12:25 «Скелелазка
і останній з Сьомої
колиски»
14:45 Ти не повіриш!
15:40 Під прицілом
16:45 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
19:00 Наша Russіa
20:10 «Бібліотекар: У
пошуках Списа Долі»
22:25 «Рюрики»
22:55 «Ловець снів»
01:35 «Живий товар»
04:40 «Термінатор: Хроніки
Сари Коннор»

6.00, 7.00 СТН
6.30 У центрі уваги
7.25, 16.10 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.25, 11.30, 14.30, 0.15,
5.00 Мультляндія
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
12.10, 2.00 Муз. програма
12.55 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
18.50 Х/ф «Увага,
черепаха»
20.30 Контрольна робота
21.00, 1.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Гранатовий
браслет»
23.15 Пляжний
футбол. ПФК «Київ» —
«Локомотив» (Москва)

06:25 Х/ф «Вас чекає
громадянка Ніканорова»
08:00 «Караоке на
Майдані»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11:05 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
12:05 «Дванадцятирічний
Шерлок Холмс»
14:10 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
16:00 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 Х/ф «Висота»
21:00 Х/ф «Любов як
мотив»
23:00 Х/ф «Інтердівчина»
02:05 Х/ф «Наречений з
того світу»
02:50 «Мобільна скринька»
03:05 Нічний ефір

05:45 Х/ф «Володарі
Всесвіту»
07:20 Х/ф «Як їсти
смажених черв’яків»
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Спорт із Гуфі»
09:35 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:00 М/ф «Панда Кунгфу. Свято»
10:40 М/ф «Монстри проти
овочів. Гарбузи-мутанти»
11:00 М/ф «Налякані до
ікоти»
11:35 Х/ф «Дикі кішки»
13:45 Файна Юкрайна
15:35 Т/с «Татусеві дочки»
17:05 Х/ф «Дочка мого
боса»
18:50 Х/ф «Поліцейська
академія 3»
20:40 Х/ф «Індіана Джонс:
В пошуках втраченого
ковчега»
23:00 Х/ф «Від заходу до
світанку»

09:25 «Своїми очима»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Автопілот-тест»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу 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»
21:20 «Машина часу»
21:40 «Бізнес-час»
21:50 «Тема тижня»
22:00 «Територія закону»
22:30 «Вікно в Америку»

07:50 Зелена варта
08:25 М/ф
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
11:15 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 М/ф
15:10 Твій хіт
16:20 Королі професії
17:00 Скромна чарівність
сучасних технологій
17:30 Няньки дикої
природи
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Жива енциклопедія
19:35 Третя планета
20:00 24 години Бізнес
20:20 24 години Світ
20:55 Сутність звіра
22:00 Х/ф «Незвичайна
мандрівка»
00:00 Таємниці долі

05:30 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07:40 «Городок»
08:20 М/с «Вінкс»
09:05 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Жити - це модно»
11:15 «Позаочі»
12:05 Т/с «Загальна
терапія»
17:15 «Гумористичний
фестиваль «Юрмаліна
2010»»
19:10 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:35 «Я люблю тебе до
сліз»
23:00 «Вечір боксу з
Володимиром Кличком».
01:05 Х/ф «Агент на
прізвисько Спот»
02:35 «Подробиці»
03:10 «Позаочі»
03:55 Х/ф «Агент на
прізвисько Спот»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Інфант»
09:15 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
12:10 Оголена красуня
13:10 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
16:10 Х/ф «Коли не
вистачає любові»
18:00 Прем’єра! Т/с
«Бігти»
19:00 Події
19:20 Т/с «Бігти»
21:15 Х/ф «Перша спроба»
01:15 Х/ф «Рідні та
близькі»
02:45 Щиросерде зізнання
03:30 Події
03:50 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»

07:45 «Медичні таємниці».
08:20 «Увага: розшук!».
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 Кулінарний двобій.
11:00 Квартирне питання.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 Слідство вели....
15:20 «Розлучення поросійськи».
16:20 Очна ставка.
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія.
18:25 Професія репортер.
18:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного».
20:00 «Російські сенсації».
20:55 Ти не повіриш!
21:55 «Останнє слово».
Ток-шоу.
23:00 «Подружжя
Піночетів»
23:40 «Чемпіонат світу з
фрістайл мотокросу». 3-й
етап.

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:35 Х/ф «Чоловік собаки
Баскервілів»
07:50 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:45 «Слово пастиря»
10:50 «Смак життя»
12:15 Т/с «Сімейний
будинок»
15:25 «Єралаш»
15:55 Х/ф «Уроки
зваблення»
18:00 Церемонія закриття
33-го Московського
Міжнародного
кінофестивалю
18:55, 21:15 «Хвилина
слави»
21:00 «Час»
22:25 «КВК». Прем’єр-ліга
00:00 Щоденник
33-го Московського
Міжнародного
кінофестивалю

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
06:25 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:25 Т/с «Суто англійські
вбивства»
09:25 Х/ф «Гарячий сніг»
11:30 «Речовий доказ».
Втеча Пулі
12:00 «Абу-Дабі 2011.
Виклик пустелі»
12:20 Х/ф «Один із нас»
14:35 Х/ф «Загадка
Ендхауза»
16:40 Т/с «МУР є МУР»
19:00 Т/с «Ліговка»
23:10 Х/ф «Воїн»
01:55 Х/ф «Взяти живим
або мертвим»
03:40 «Речовий доказ»
04:30 «Агенти впливу»
05:30 «Правда життя»

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 «Хто у домі
господар»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Дім-2»
15:40 «Comedy Woman»
16:40 «Братц»
18:30 «Королева балу»
19:25 «Моя прекрасна
няня»
21:00 «Універ»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «Одна за всіх»
00:00 «Holіday Fashіon
Week»

07:15 «Справжні лікарі»
08:10 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00 «Анатомія слави»
10:55 «Одружений за
власним бажанням»
11:55 «Шість кадрів»
13:00 «Голос країни»
15:20 «Даішники»
17:20 «Даішники»
19:30 ТСН
20:00 «Кров - не вода»
23:30 «Книга Ілая»
01:15 «Острів проклятих»
03:20 ТСН
03:50 «Віртуальні бійці»

НЕДІЛЯ 3 ЛИПНЯ 2011 РОКУ

10

25 червня

Телепрограма

2011 року

Вишгород

08:20 Укравтоконтинент
08:40 Моя земля - моя
власність
09:05 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:35 Доки батьки сплять
11:00 Шеф-кухар країни
12:00 Ближче до народу
12:30 Настільний теніс.
Огляд
12:35 М/с «Сандокан»
13:35 Х/ф «Два бійці»
14:50 Золотий гусак
15:20 В гостях у Д.
Гордона
16:15 Музичний фестиваль
«Сходи до неба»
17:50 Х/ф «Якщо ворог не
здається»
20:35 Хочу, щоб ти була
21:00 Підсумки тижня
22:05 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:45 «Гангстер і син»
08:25 «Ну, постривай!»
09:00 «Лото-забава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
11:25 «Велика різниця»
12:25 «Шість кадрів»
13:15 «Тиждень без жінок»
14:15 «Історія весняного
призову»
16:10 «Кров - не вода»
19:30 «Телевізійна служба
новин»
20:00 «Голос країни»
22:00 «Інтерни»
22:25 «Світське життя»
23:25 «Телевізійна служба
новин»
00:05 «Tkachenko.ua»
00:45 «Перетинаючи
кордон»
02:45 «Гангстер і син»
04:15 «Ремонт +»
04:50 «Історія весняного
призову»

06:10 Квартирне питання
06:55 Анекдоти поукраїнськи
07:15 «Рюрики»
07:55 «Скелелазка
і останній з Сьомої
колиски»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Стоп-10
13:25 Уральські пельмені
14:40 «Бібліотекар: У
пошуках Списа Долі»
16:55 Велика різниця
17:55 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:30 «Бібліотекар-3:
Прокляття Юдиного
потиру»
21:45 «Тринадцятий воїн»
23:50 Голі та смішні
01:10 Бондіана: «Лікар
Ноу»

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.40 У гостях у Д. Гордона
9.30 Навчайся з нами
9.50 Контрольна робота
10.25 Король професій
10.35 Віра. Надія. Любов
11.30 Актуальна тема
11.45, 14.30, 5.10
Мультляндія
12.10, 2.10 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
15.55 Я українець
17.05 Х/ф «Гранатовий
браслет»
18.50 Х/ф «Портрет
дружини художника»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф «Валентина»
23.45 Пляжний футбол.

05:25 «Наші улюблені
мультфільми:
Дюймовочка, Крокодил
Гена й Чебурашка»
07:00 Х/ф «ВарвараКраса- довга коса»
08:45 «Їмо вдома»
09:55 «Неймовірні історії
кохання»
10:55 «Караоке на
Майдані»
11:55 «Горілка. Історія
всеросійського застілля»
13:55 «Російські сенсації.
Хрещені батьки»
14:50 «Російські сенсації.
Зірки-одинаки»
15:50 «Зіркове життя.
Няні-монстри»
16:55 «Моя правда. Сергій
Звєрєв. Без обличчя»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва екстрасенсів»
21:00 Х/ф «Кохання під
наглядом»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

03:55 Т/с «Ранетки»
05:30 Кліпси
05:55 Х/ф «Дикі кішки»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
09:00 м/с «Спорт із Гуфі»
09:35 м/с «Дональд Дак»
10:05 Х/ф «Індіана Джонс:
В пошуках втраченого
ковчега»
12:20 Даєш молодь
12:50 Шоуманія
13:45 Ексклюзив
14:40 Аналіз крові
15:05 Info-шок
16:05 Новий погляд
17:05 Т/с «Вороніни»
18:50 Х/ф «Поліцейська
академія 4»
20:40 Х/ф «Індіана Джонс і
храм долі»
23:00 Скеч-шоу «Красуні»
23:40 Спортрепортер
23:45 Х/ф «Король
вечірок-3»

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»
14:10 «Страва від шефа»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:30 «Не перший погляд»
18:20 «Машина часу»
19:00 «Час новин»
(російською мовою)
19:20 «Час інтерв’ю»
20:20 «Час інтерв’ю»
21:00 «Час: підсумки»
21:45 «Бізнес-час»
22:00 «Велика політика»
22:30 «Час-Тайм»
22:55 «Погода в Україні»
23:00 «Час новин» к»

09:00 Створи себе

05:50 «Доки всі вдома»
06:30 «Вечір боксу з
Володимиром Кличком»
08:35 М/с «Вінкс»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
10:25 Х/ф «Зимова вишня»
12:15 Х/ф «Неслужбове
завдання»
14:15 Х/ф «Вибух на
світанку»
16:00 «Я люблю тебе до
сліз»
18:10 Т/с «Про тебе»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Т/с «Про тебе»
22:50 Х/ф «Мілашка»
00:35 «Подробиці тижня»
01:20 Х/ф «Зимова вишня»
02:45 Х/ф «Неслужбове
завдання»

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Рідні та
близькі»
09:15 Ласкаво просимо
10:15 Т/с «Успіх за всяку
ціну»
11:15 Х/ф «Коли не
вистачає любові»
13:10 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
16:10 Х/ф «Тільки
повернись!»
18:00 Т/с «Бігти»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Бігти»
21:25 Х/ф «Припустимі
жертви»
23:20 Х/ф «Чоловік
повинен платити»
01:20 Х/ф «Агора»
03:30 Події тижня
04:00 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
05:30 Срібний апельсин

07:15 Лотерея «Російське
лото»
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 «Живуть же люди!»
09:50 «Бенкет на цілий
світ»
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Знаки долі»
14:05 Слідство вели...
15:20 «Розлучення поросійськи»
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»
21:00 Х/ф «Шхера-18»
22:50 «Гра»
23:50 Авіатори.
00:20 Х/ф «Уайатт Ерп»
04:10 «До суду»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Хочете кохайте, хочете - ні»
07:50 «Смак»
08:25 «Армійський
магазин»
09:05 «Здоров’я»
10:10 «Непутящі нотатки»
10:30 «Поки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Т/с «Сімейний
будинок»
15:30 Х/ф «Стряпуха»
16:45 «Білий птах».
Концерт Олени Ваєнги
18:55 Т/с «При загадкових
обставинах»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Мультособистості»
22:40 «Yesterday lіve»
23:35 Х/ф «Осінній
марафон»
01:10 Х/ф «Катала»
02:30 Х/ф «Людина без
паспорта»

09:10 Т/с «МУР є МУР»

06:30 Мультфільм
07:15 «Holіday Fashіon
Week»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 «Хто у домі
господар»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:05 «Королева балу»
14:00 «Дім-2»
15:00 «Братц»
17:00 «Блондинка і
блондинка»
19:00 «Моя прекрасна
няня»
20:30 «Універ»
22:00 «Comedy Woman»
23:00 «Блондинка і
блондинка»

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
16:20 Х/ф «Незвичайна
мандрівка»
18:30 Третя планета
19:00 Таємниці
світобудови
19:30 Няньки дикої
природи
20:00 Зелена варта
20:35 Жива енциклопедія
21:00 Х/ф «Райські
пригоди»
22:55 Дитинство у дикій
природі

СДАЕМ в
АРЕНДУ
ул. Межигорского Спаса 6

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

СТО потрібні:
-автоелектрик
-спеціаліст з ремонту
ходової частини авто
-спеціаліст з розвалсходження
(067) 366-4117
-автомаляр
-рихтувальник
-майстер-приймальник
(098) 304-68-72
- автомийник

Кредитна спілка «Ефективні фінансові технології»
повідомляє про проведення загальних зборів членів
кредитної спілки, які відбудуться 01 серпня 2011
року о 19:00 за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 14 (Вишгородська районна гімназія «ІНТЕЛЕКТ», актова зала).
Правління «Ефективні фінансові технології»

Вул. Межигірського Спаса, 6

Для роботи в маркеті в місті
Вишгороді потрібні: оператор вводу,
приймальник, касири, продавці
(гастрономія, овочі, зал), охоронці,
вантажник, прибиральниця.
Тел: (096) 533-33-59, 331-61-61

Тел: (044) 392-82-72

На постійну роботу в КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради потрібні:
— пічник — оклад 1 438 грн.
— столяр — оклад 1 438 грн.

— тесля — оклад 2 100 грн.
— покрівельник — оклад 2 110 грн.

11:30 «Легенди карного
розшуку». Друг Васі
Сталіна
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Щоденники
«Ukraіne Trophy»
12:40 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
14:50 Т/с «Ліговка»
19:00 Х/ф «Сіра Сова»
21:30 Х/ф «Взяти живим
або мертвим»
23:50 Х/ф «Людина-змія»
01:30 Х/ф «Сіра Сова»
03:25 «Речовий доказ»
04:10 «Агенти впливу»

Сидять зять з тещею, пельмені їдять.
Зять один візьме,
теща два.
Зять два – теща три.
Зять три – теща
взяла чотири і подавилася.
Теща здавленим
голосом:
– Зятьок, поплескай!
– Браво мамо,
браво!!!

Робота. Зоотехнік.
Приватному господарству в
селі Федорівка на постійну
роботу потрібен зоотехнік
з освітою, досвід роботи не
менше року. Спеціалізація:
кролі, птахи, кози.
Житлом забезпечуємо.
Тел: (050) 331-86-01

У новий ресторан на постійну роботу потрібні:
— кухарі;
— адміністратор;
— бармени;

— офіціанти;
— мийниці;
— прибиральниці.

Дзвонити з понеділка по п’ятницю з 10.00 до
За довідками звертатися в відділ кадрів за адресою: м. 17.00.
Тел: (067) 963-46-49
Вишгород, вул. Кургузова, 9-а, тел: 54-885.

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

писати друкованими
літерами

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Безкоштовні оголошення
Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам , Куплю , Обміняю (3), Подарую (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 із серпня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

К

(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___2______
на «2» липня 2011р.

писати друкованими
літерами
ЧОТИРИ
У
ГАРНОМУ
СТАНІ

ВІДЕНСЬКІ
СТІЛЬЦІ
(04596)5-27-25

О

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

25.06.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Ваші дані

(в газеті не друкуються)

З

25.06.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

А

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до
рубрик: «Продам» , «Куплю» , «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 існуючими роз-

Р

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

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

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до
рубрик: «Продам» , «Куплю» , «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 існуючими роз-

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

Вишгород

Гайд-парк

25 червня

2011 року

11

20 років ідея й місце пропадають. Та ще не пізно
«Приймаємо найфантастичніші
ідеї». Так Віктор Олександрович Решетняк, мер Вишгорода, звернувся
через газету до вишгородців, а ще
сказав, що головну інвестицію бачить у мізках людей. От я й вирішила
оприлюднити свої фантазії, що зародилися ще 1989 року.
Ольга ТІРСЬКА

Трохи історії.
«Берізки» — тимчасове селище (з
25 бараків) гідробудівників «Берізки»,
зведене у 1960 роки, — з часом стало
парковою зоною, місцем відпочинку
мешканців тоді ще молодого районного
міста Вишгорода: із справжнім літаком,
оглядовим колесом (з якого було видно
Київ), машинками, на яких каталися діти

й дорослі. На танцмайданчику грав духовий оркестр. Продуктовий магазин
став ресторанчиком «Казкою на околиці». У приміській смузі Вишгорода формувався справжній парк культури і відпочинку.
Під час реконструкції і розширення
будівлі лазні при ритті котловану під басейни (1989-1990 рр.) розбите бетонне
покриття доріг і грунт використали при

будівництві танцмайданчика. Основу
під танцмайданчик на схилі вирівняли
кам’яною підпірною стінкою, пазуху засипали грунтом.
Рішенням від 26.04.90 р. № 80 виконком Вишгородської міської ради,
зокрема, затвердив вибір земельної ділянки під будівництво і дозволив кооперативу «Реконструктор» проектування
власних об’єктів:
спортивно-театрального комплексу
— в яровій частині парку зони «Берізки» (загальна площа вибраної землі 33
300 кв. м); проектування і будівництво:
літнього танцювального майданчика
(власність кооперативу «Реконструктор») — на території відведеної раніше
під будівництво парку культури й відпочинку «Берізки» (площа забудови 700
кв. м).
Танцмайданчик був розташований між лазнею й огорожею
ринку у мальовничій місцині між
двома ярами, подалі від житлових
будинків і захищений від них смугою лісу.
На сьогодні залишилося прибрати 15 дерев і поверхню танцмайданчика у формі круга діаметром 26 м покрити бетоном.
Місце чудове: варто було власнику, БК «Реконструктор», скосити
траву і прополоти стежини навколо, як вечорами тут почали збиратися молоді вишгородці з ближніх
будинків.
Пропозиція. Генеральний план
у нашого міста (так би мовити, у
першому читанні) з’явився зовсім
недавно, через 50 років після закінчення будівництва ГЕС. І уперше мер міста попросив у жителів
висловити свої найфантастичніші
ідеї.
Територія Вишгорода має
строге обмеження з усіх 4-х сторін і неабияк порізана ярами, що ускладнює
його забудову, але й, з іншого боку, це
може зацікавити архітекторів та інвесторів.
Частина міста, забудована хрущовками, залишилася без зони відпочинку.
Гадаю, територія в нижній (південній)
частині мікрорайону «Берізки» якнайкраще підходить для створення рекреа-

ційної міської зони — це зробити іще не
пізно.
Ландшафт місцевості цілком відподає втіленню цієї ідеї. Приміщення лазні
(господарюючий суб’єкт — виробничий
будівельний кооператив «Реконструктор») цілком може бути використано
для туристсько-культурно-оздоровчого комплексу.
Відпочинок вихідного дня (велосипедні і лижні прогулянки). Працюють 2
сауни і 2 басейни, 4 душові кабіни, масажне ліжко нуга-бест, масажер Лепко,
обладнання для загальнооздоровчих
процедур. Є приміщення кафе-бару,
тренажерний зал. На другому і третьому мансардних поверхах, у двох залах
по 90 кв. м кожний, — фотовиставка
«Історія будівництва Київської ГЕС і
ГАЕС».
У 24-х існуючих дешевих готельних
номерах (до кінця 2011 року їх буде на

150 місць) можуть розміститися офіси громадських (і партійних)
організацій (ветеранівгідробудівників,
ветеранів війни, праці й військової служби тощо),
більярдна, бібліотека. В
іншій будівлі, що розташована у тому ж дворі,
— готель на 100 місць.
Є можливість звести іще
одну будівлю з модулів
(малосімейку із 30 однокімнатних приміщень на
150 місць).
РАЗОМ — це недорогих 400 місць для
робочих бригад і приїжджих гостей (приміром,
іногородніх родичів, що
приїхали до сина на присягу, до друга чи на весілля).
У стані доопрацювання музей «Історія будівництва Київської ГЕС,
ГАЕС і сучасного Вишгорода» й однойменна постійно діюча ФОТОвиставка і текст екскурсії
(по Вишгороду; ГЕС і Київському морю; рідним
краєм і «на прийом»).
Пробну екскурсію проведено.
А тепер найфантастичніше.
Пропоную на танцмайданчику нині
побудувати ПІРАМІДУ, а перед нею залишити місце для танців і естради (див.
схему).
За гаражним кооперативом «Енергетик», на дні частини яру доцільно побудувати амфітеатр. Якщо просто неба,
то це відносно просто, якщо критий —
то це вже серйозно. Ця споруда може
бути унікальною, придатною для РИНГУ, ЦИРКОВОГО манежу, бути ЕСТРАДОЮ, СПОРТзалом тощо. Глядацькі
трибуни — на схилах яру. Далі вгору по
яру напрошується стадіон і паркінг. Усе
це при обов’язковому прокладенні дренажного трубопроводу по дну яру.
Де ви, інвестори, акціонери?
Контактні телефони: (04596) 512-77;
(067) 455-97-94.

Міфи і реальність, або Як це було 22 червня 1941р.
Війну було оголошено — московська пропаганда протягом десятиліть стверджувала, що Адольф Гітлер війни не оголошував і напав на
СРСР 22 червня 1941р., завчасно
не попередивши Сталіна про задуманий напад, — це дитячі казки. Хто
ж буде за тиждень, ну, може, навіть
за день, благородно сповіщати про
таку акцію нападника?!
Анатолій МИСЬКО,
живий свідок

Але протягом двох років в СРСР, якто кажуть, уже пахло війною!!! Тількино закінчилась фінська...
Радянська розвідувальна агентура (для прикладу Зорге) мала точні
дані, і навіть завчасні, про старт війни
22 червня 1941року. Але Сталін хотів
обдурити Гітлера, прикидався миролюбцем і вірним Пакту Молотова-Ріббентропа (Ріббентроп — міністр закордонних справ Німеччини), а насправді
готувався до нападу на Німеччину 6
липня 1941р.
Про намір воювати він заявив на засіданні Політбюро ЦК ВКП (б) 19 липня
1939 р. І мав намір, окупувавши всю Європу, війну закінчити в Лісабоні (Португалія) до кінця 1941р. — здійснити ідею

світової пролетарської революції!!! Гітлер же на початку війни хотів вирішити
українське питання — окупувати Україну для розширення свого життєвого
простору.
22 червня 1941 р. посол Німеччини у Москві фон дер Шуленбург рановранці передав В. Молотову (міністру
закордонних справ СРСР) документ
про оголошення війни — „Ноту Міністерства закордонних справ Німеччини
радянському урядові». Такий же документ було передано Поганом фон Ріббентропом послу СРСР в Берліні.
Того ж дня о 16.00 В. Молотов звернувся по радіо до народу: „Німецький
уряд вирішив виступити війною проти
СРСР у зв’язку із зосередженням частин Червоної Армії біля східного німецького кордону».
А навіщо частини Червоної Армії
там зосереджувались? Митися в лазні
чи готуватись до тієї ж війни? Міф про
те, що саме „без оголошення війни»
мав пропагандистський і мобілізаційний характер. І — спрацював!
Ваш покірний слуга пам’ятає цей
недільний день і виступ. Ми проживали
тоді в райцентрі Березань. Динамік на
фасаді будинку райпарткому транслював цей виступ. Багато з тих, хто був
на ходу, того дня брали участь у спо-

рудженні одної із дільниць стратегічної
автодороги Київ — Харків. Мої батькиучителі працювали з лопатами там —
„на трасі». Потім копали протитанкові
рови — проти танків нападника.
22 червня о четвертій годині ранку німецькі війська посунули на СРСР
на всьому німецькому кордоні/новому. За Пактом Ріббентропа-Молотова
Польща була завчасно анексована. До
України приєднані її ісконні землі. Тому
контакт був повним. Натиск німців шалений, радянські втрати величезні.
Хаос і нерозбериха...
Ресурси України стали спішно вивозити на Схід — до Росії та Середньої
Азії. За умов наступу німецьких військ
ЦК ВКП (б) і радянський уряд дали вказівки місцевим органам влади і парторганізаціям знищувати все, що не вдалося евакуювати: устаткування заводів,
фабрик, колгоспну техніку, реманент,
палити збіжжя хліба тощо. Утворювалися суцільні „зони випаленої землі». Ешелони були переповнені втікачами.
При відступі комуністи виконували
та перевиконували плани: так було передчасно висаджено в повітря частину
залізобетонної греблі Дніпрогесу, Хрещатик, Дніпропетровський хлібокомбінат підірвано разом з працівниками.
В Одесі затопили цілі квартали разом

з мешканцями. Поранених червоноармійців скидали з вантажівками у море.
Гітлерівська авіація бомбардувала
важливі народногосподарські об’єкти:
залізниці, інфраструктуру. Цей список
можна продовжувати довго...
А натиск гітлерівців був такий нестримний, що не все встигали знищувати. Та й добре. Населення здебільшого залишалося на окупованій
території, і треба було щось їсти і якось
жити! Сталін не брав до уваги долю
окупованого населення, тому про нього і не піклувався — „там були всі зрадники!»
Тепер, уже через 70 років, проаналізовано і встановлено, що вогнище
Другої світової війни для СРСР запалили Сталін і Гітлер для досягнення інтересів кожного окремо.
Коротке слово війна — це по суті навмисне знищення людей двох воюючих
сторін, руйнація здобутків цивілізації,
духовний грабунок переможеного.
Жертв — мільйони!
Чарльз Дарвін обгрунтував явище
війни як внутрівидову боротьбу, невідворотну закономірність у розвитку
людського суспільства. Історія людства підтверджує правильність цього
постулату. Війни тривають і супроводжують людство і дотепер.
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Календар

Цей день в історії
25 червня – День митної
служби України
1878 — почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність
Чорногорії, Сербії і Румунії
1946 — СРСР вступила в ФІФА
1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії
Іменини: Андрій, Арсеній, Ганна,
Іван, Петро, Степан (Стефан)
26 червня – Міжнародний
день боротьби із наркоманією;
Міжнародний день у підтримку
жертв тортур; День молоді
1919 — вийшов перший номер
газети «Нью-Йорк Дейлі Ньюз»
1960 — проголошено незалежність Мадагаскару
Іменини: Анна (Ганна), Антоніна,
Іван, Сава
27 червня – Всесвітній день
рибальства
1834 — відкрито Київський університет
1931 — у США винахідник Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого вертольота
1954 — почала роботу перша АЕС
в Обнінську
1964 — у Вашингтоні відкрито
пам`ятник Тарасу Шевченку
Іменини:
Георгій,
Мефодій,
Мстислав
28 червня – День Конституції
України
1917 — на засіданні Малої Ради
сформовано перший український
уряд – Генеральний Секретаріат
1919 — підписано Версальський
договір
1996 — після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України
прийнято Конституцію України
Іменини: Августин, Григорій,
Єфрем, Касіян, Федір
29 червня
1900 — в Одесі відкрито
нелегальний Всеросійський з’їзд
студентів
1916 — перший політ літака компанії Боїнг
1945 — Закарпаття, що перебувало під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до Української
РСР
1964 — створений пульт дистанційного керування телевізором
Іменини: Тихон
30 червня
1894 — відкрито знаменитий
лондонський міст — Тавер-бридж
1908 — упав Тунгуський метеорит
1941 — у будинку «Просвіти» у
Львові було проголошено Акт відновлення Української держави й
створено уряд під проводом Ярослава Стецько
1947 — у Мюнхені почало роботу
українське Наукове товариство
імені Тараса Шевченка
1 липня - Всесвітній День
архітектури; День архітектури
України
1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство
підписали Люблінську унію про
створення спільної держави — Речі
Посполитої
1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні
вперше представив свою теорію
еволюції
1877
—
відбувся
перший
Вімблдонський турнір
1944 — у Бреттон-Вудсі почалася
конференція союзників, що затвердила плани створення МВФ і Світового банку реконструкції і розвитку
1989 — у Києві створено
Народний рух України
Іменини: Леонтій

Розбудова міста

Першого липня в Україні відзначають День архітектора – фахівця, від
якого залежить те, наскільки затишно і комфортно нам у містах і селах.
Для більшості архітектор асоціюється із будівництвом. Вони навіть не
замислюються, яка це цікава, творча
і водночас відповідальна професія.
Інколи виникає враження, що нині
відбувається процес вичікування.
«Квадратнометровий бум» не за горами. Та чи радіти здобуткам і перспективам у цій галузі? Про це ми запитали заступника Вишгородського
міського голови Олексія Данчина.

Дата

Вишгород

Найближчі проекти
Стосується це безпосередньо
і новобудов. Які цікаві проекти
заплановано втілити найближчим часом?
–Затвержений Генплан Вишгорода значно полегшує проектне будівництво. Адже там
чітко зазначено, що, де і коли
буде зведено. Велика заслуга у
цьому, безперечно, міського голови Віктора Решетняка, який
по-господарськи підходить до
справи, вболіває за майбутнє
міста та його жителів і є ініціатором планової розбудови, з урахуванням ландшафту міста та його
історичного минулого. Тому тема
прогресивної розбудови, з використанням новітніх технологій, піднімається
досить часто.
Стосовно блоку житлового будівни-

близу ЦТ «Джерело» місцеве підприємство ПМК-43 реанімуватиме занедбаний фундамент. Нарешті є зрушення і в
роботі компанії «Ніка ЛТД» (будівництво
багатоповерхівки за адмінбудинком).
Всі бачать реконструкцію доріг,
тротуарів, парків, скверів. Звісно, це
пов’язано із проведенням у місті «Формули-1 на воді», але ж – усе залишиться
Вишгороду. За бетонною чайкою буде
скейтпарк. Орієнтовно 10 липня всі роботи на набережній Київського моря завершать.
Реконструюють і зону відпочинку
«ВишГора», зокрема санну трасу. Перспективи визначено, працюємо над втіленням наміченого.
– Що б ви хотіли побажати архітекторам?
– Із нагоди Дня архітектора вітаю
представників однієї з найдавніших і

цтва, то пальма першості у «Київсоцбуду» та «Київміськбуду», точніше – його
структурного підрозділу ДСК-4. Наразі
ведуться активні переговори щодо зведення житла економкласу за Вишгородською районною лікарнею (планується близько 100 тис. кв. м, а це понад
три тисячі жителів). Там же, за проектом, зведуть і службові приміщення для
медперсоналу. На «свайному полі» по-

найнеобхідніших професій. Часто архітекторів називають технологами просторової творчості. Тому це високе
ремесло привертає до себе людей небайдужих, неспокійних, креативних, які
прагнуть витворити свій оригінальний
просторовий літопис світу. Бажаю вам,
художники будівництва, цікавих проектів та втілення їх у життя, здоров’я та
наснаги!

Розмовляла Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

– Ні для кого не секрет, що у будівництві вимушена пауза через
кризу призвела до призупинення
роботи багатьох проектних організацій. Чимало спеціалістів уперше
за кілька останніх років відчули дефіцит роботи. Що ви можете сказати
з цього приводу?
– Не все так погано, стагнація на
будівельному ринку має й позитивні
результати. Зокрема, вона хоч трішки
спинила неконтрольовану забудову історичних центрів, заповідних територій. Без надмірного робочого навантаження (як у попередні роки) архітектори
мають можливість споглядати плоди
своєї недавньої діяльності.
– Олексію Олександровичу, нині
Вишгород поступово, крок за кроком, набуває все кращого вигляду.

Православ‘я
У першу неділю після Святої Трійці
Православна Церква відзначає День
всіх святих. Свято увійшло у нинішнє масове повсякдення одночасно з
британським Хеллоуїном (означає All
Hallows Eve – Вечір всіх святих – ред.).
Перша згадка про це свято зустрічається в IV столітті, а в 609 р. римський
папа Боніфацій IV у День всіх святих
освятив римський Пантеон на честь
Богородиці й усіх мучеників.
Підготувала Олена ПЛОТНІКОВА

Усі святі не випадково згадуються
через тиждень після Трійці – на Трійцю
була встановлена Церква, це день її народження, посаджений паросток в землю.
За словами апостола Павла, церква
вшановує різних людей, які отримали
безцінний дар Святого Духа через своє
життя або через свою смерть. Святі завжди залишалися звичайними людьми зі
своїми звичками, складними моментами в біографії, за які вони гірко каялися, і
людськими немочами. Цікаво, що у церковних канонах є суворе попередження,
яке забороняє православному вважати,
що святі безгрішні.

День усіх святих
До святості, за вченням Церкви,
покликаний кожен. Історія знає чимало парадоксів: нерідко святими ставали, здавалося б, абсолютно втрачені для суспільства люди.
Скільки всього святих у християнстві – не відомо. Ми не дізнаємося
про мучеників перших століть християнської церкви, розірваних дикими
звірами на арені цирку за віру в Христа, закриті від нас залишаться імена
подвижників і ченців, що жили у віддаленні від світу і так гаряче молилися за мир, не злічити й імен віруючих,
розстріляних у роки безбожництва у
таборах.
Зазвичай канонізація здійснюється
не раніше, ніж через 50 років після смерті святого. Так, наприклад, благовірний
князь Андрій Боголюбський чи Димитрій
Донський були прославлені тільки у рік
тисячоліття хрещення Русі – тобто через
багато століть після смерті.
Святі вшановувалися із ранніх століть
християнства. Спочатку це були апостоли, а потім мученики, що прийняли
смерть, але не зреклися віри. За ними
пішло вшанування видатних церковних
діячів, які прославилися дарами Святого
Духа (всі ми знаємо святителя Миколу

Чудотворця). Зі зміцненням християнства стали вшановувати благовірних
правителів і правительок (такими були
свята рівноапостольна княгиня Ольга та
кн. Володимир Великий) і преподобних
монахів (таких як Нестор Літописець у
Києво-Печерській лаврі).
У День всіх святих всі ті, хто жили на
нашій землі та прославилися своїм святим життям, особливо молять Господа
Бога за Україну, за доньок і синів цієї
землі. Щоб Господь дав нам терпіння та
мудрості, спрямував наші думки та дії на
святі справи, через які будуть спасенними наші душі. Тим самим буде спасенною і відроджуватиметься Україна.

КОЛО жінки

Вишгород
Усміхніться

Подарунок для тещі

(Початок
див. у попередньому номері)
3. Домогосподарка. Основні заняття
тещі – протирання пилу, миття підлог, розкладання серветочок і приготування їжі.
Вона по три години базікає по телефону з
приятельками, їздить через усе місто на
ринок, де «все дешевше», і дивиться всі без
винятку мексиканські серіали. Коли в серіалах губиться або знаходиться чергова дитина, нишком витирає сльозу. Доньку свою
любить, але невпинно навчає її вести хатнє
господарство. На онучку кривиться: «Як же
ти схудла, рідна! Напевно, вони тебе знову

зовсім не годували!».
Найкращі подарунки: набір шоколадних цукерок (грильяж чи трюфелі, якщо вона
не віддає перевагу іншим ласощам), будьяка побутова техніка, усе, що прикрашає або
спрощує побут: гарний віник, набір каструль
або підставок під гарячий посуд, фільтр для
води і т. ін.; літературний виклад серіалів чи
добірка любовних романів.
Найкращі компліменти: «Ви перетворюєте життя навколо себе у вічне свято!»,
«Ви готуєте найкраще за всіх!».
4. Пролетарка. Теща все життя пропрацювала на заводі. Була в цеховому профкомі, має десять грамот і три свідоцтва з

25 червня
раціоналізаторства. Ненавидить демократів: вважає, що вони розвалили країну. На всіх виборах урочисто
голосує за представників комуністичної партії. Обожнює дивитися
старі радянські фільми і розповідати
онукам про «щасливе життя», коли
проїзд у метро коштував п’ять копійок, житло держава видавала безплатно, а в профкомі давали путівки
до Криму і Сочі за тридцять відсотків
вартості.
Найкращі подарунки: гроші,
оскільки тещиної пенсії на життя не
вистачає. Аби не образити, можна
давати гроші цільовим призначенням. Приміром: «Це вам на лікування зубів», «Це — щоб телевізор ку-
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пити». Але обов’язково додавати:
«Утім, вирішуйте самі, що потрібніше». Можна подарувати путівку до
санаторію або якогось затишного
будинку відпочинку (уникати модних курортів та інших місць скупчення «нових українців», оскільки там у
тещі обов’язково трапиться вилив
жовчі й весь відпочинок буде зіпсований). Якщо є відеомагнітофон, то
гарним подарунком буде добірка
радянської кінокласики.
Наймиліші для неї слова: «У вашому минулому, безсумнівно, було
багато гарного і забувати його не
можна!», «Ми дуже цінуємо вас як
сильну і цілісну особистість!»
Далі буде

Літературна вітальня
Віктор КУЧЕРУК

Мов радісна сонячна злива
Наповнила простір увесь, Маленьке привабливе диво
Упало на землю з небес.
Неспокій і ніжність раптово
Посіяло в душу маля.
Чуття непідробне любові
Щоденно мене звеселя.
Як нитка за голкою, слідом —
Повсюди за мною вона.
То лізе на руки до діда,
То тягне уже до вікна.
Спросоння до мене несеться
Весела, гнучка, гомінка.
І горнеться серцем до серця
Білява, мов хмарка, й легка.
І серце від гордості мліє,
Десь зникли і туга, і щем.
Потроху збуваються мрії,
Надія лишається ще...
***

Придане
Іван ГОНЧАР,
с. Гаврилівка

Коли мені дружиною ти стала,
То придане у хату принесла,
Аж тридцять рушників, що вишивала,
Коли ще нареченою була.
На них цвіли троянди і жоржини,
Співали соловейки на гілках,
Стеливсь барвінок, кетяги калини,
Сріблилися росинки на листках.
Нас із тобою, мила, в нашій хаті
На щастя поєднали рушники.
В серцях квітують щедро і багато,
Несуть красу й любов через роки.
***

Колишня

Галина МОРОЗ

Дівча заплакане
Бреде поволі містом,
А вітер вже свище:
— Колишня, колишня!..
Печуть її сльози,
Рясні і солоні,

Народна аптека
Негативний вплив зовнішнього
середовища і патологічні зміни в організмі викликають шкірні захворювання. Вони негативно впливають на
загальний стан організму, нервову
систему й внутрішні органи. В лікуванні цих хвороб велику роль відіграють цілющі рослини.
Підготував Борис РУДЕНКО

При появі мішків під очима, запаленні очей і набряках повік на уражене
місце прикладають кусочки льоду із настою трав: ромашки, розмарину, меліси,
м’яти або льону (сім’я).
Настій 1 ч. ложки висушеної трави
кропу або квіток василька синього на
склянку окропу використовують у вигляді компресу на уражене місце.
Натерту на дрібній тертушці сиру картоплю в мішечках з чистої тканини прикладають на заплющені очі на 20 хвилин.
Після процедури ретельно промивають
очі холодною водою.
Мішечки з висушеним суцвіттям за-

Ще вчора — кохана,
Колишня — сьогодні!
Ну, як далі жити?
Розрадь, мудрий вечір,
Сховай її болі,
Підстав мужні плечі.
А ранок прийде —
Теплом обігріє,
І серденько знову
Кохати зуміє.

Ви сієте мудре і вічне
Ольга ДЯЧЕНКО
Лесі Дмитрівні Гачек,
першій учительці моєї внучки
Вам, Леся Дмитрівна, спасибі за науку,
В Країну Знань Ви діточок вели.
Як було важко — подавали руку,
І пагінці-школярики росли.
Які були маленькі першоклашки!
А Ви збирали гамірних пташат.
Вони ж до Вас, немов до мами-пташки,
Яка учила діточок літать.
Хоч інколи бували неслухняні
Чи лінувались вивчити урок,
В четвертім класі був дзвінок останній,
У п’ятий клас зробили перший крок.
Це з Вами школа стала рідним домом,
За щедру душу Вам низький уклін.
Багато літ щоб Ви не знали втоми.
Стрічали діток серед рідних стін.

У мене підростають внуки,
Але самотній берег мій,
Для мене — неймовірні муки,
Що ти одна і я — не твій.
Хочеш — любистком ніжним стану,
Хочеш — я скелю розколю,
І лиш тебе, мою Світлану,
Кохаю серцем, я-л-ю-б-л-ю!
Я стану річкою в тумані,
Я стану вітром, цвіт зірву,
І лиш тебе, моя Світлано,
Роки чекаю і зову…

ФОТОмить
Олена РОГОВЕНКО
Літо, літо, літечко!
Зеленіє житечко,
І в калинові гаї
Манять співом солов’ї.
Річка, ріка, річенька —
Тепла в ній водиченька,
І малята залюбки

Поспішають до ріки.
Вітре, вітре, вітроньку,
На кульбабку-квітоньку
Дмухай з нами, що є сили,
Щоби квіти землю вкрили.
Сонце, сонце, сонечко
Я візьму в долонечки
І промінчики, мов стрічку,
Заплету собі в косичку.

Моя Світлана
Роман РОЮК
Вона — бажана і вродлива,
Чудова ненька і сестра,
Вона душі моїй любима,
Роки мій спокій забира,
Колись гойдав її руками,
Малу, веселу, чарівну,
Щось щебетала там вустами,
А я й тепер її люблю.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Для збереження краси
ливають окропом на 5-10 хвилин. Теплі
мішечки накладають на очі при запаленні
очей і набряках повік.
Для налагодження відтоку рідини по
лімфатичних судинах і стимуляції дрібних кровоносних судин при синяках під
очима — дрібно нарізане листя свіжої
петрушки кладуть на шкіру навколо очей.
10 г подрібнених листків петрушки або хвоща польового розтирають з
20 г маргарину або вершкового масла.
Одержаний крем наносять на вологу

шкіру навколо очей після ранкового умивання холодною водою.
Одну ст. ложку подрібненої трави
шавлії заливають половиною склянки
окропу, настоюють 2-3 години в закритій посудині, проціджують. Змоченою
в одержаному настої ваткою роблять
компреси навколо очей (спочатку теплим, а потім холодним розчином).
Для відновлення еластичності і
м’якості шкіри рук готують суміш: по 2
ст. ложки квіток і листків ромашки, шавлії, м’яти і кропу заливають 1 л окропу,
настоюють 20 хвилин, проціджують. Настій використовують у вигляді ванночок
для рук.
Порошком із висушеної трави череди присипають подряпинки на руках, які
швидко загоюються під дією цієї трави —
ефективного рослинного антисептика.
Столову ложку квіток алтею, розпарених в 250 мл медового окропу, використовують для загоювання ран і для
пом’якшення затвердінь шкіри на руках.
Для усунення набряків на утомлених
ногах у раціон включають настої сечогін-

них трав. Одну ч. ложку суміші березових
листків і бруньок заливають 250 мл окропу, настоюють годину, проціджують.
П’ють одержаний настій по півсклянки
двічі-тричі на день.
Беруть 1,5 ст. ложки подрібнених висушених листків хвоща або квіток липи,
заливають 2 склянками окропу, настоюють 30 хвилин в термосі, проціджують.
П’ють настій по 1/2 склянки тричі на
день.
Для нормалізації кровообігу ніг — кусочками льоду із відварів кропиви, шавлії або ромашки протирають утомлені
ноги, роблять ванночки із відварів м’яти
або кропиви.
Перемеленими свіжими листками
каланхое наповнюють половину півлітрової банки, заливають її до країв горілкою і настоюють 2 тижні. Одержаною
настоянкою регулярно розтирають ноги
перед сном.
Користуючись ефективними рецептами краси з рослин, ви завжди матимете привабливий вигляд — красиве лице,
еластичні, м’які руки і стрункі ніжки.
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Підкорювачі хвиль
Настає час вітрильних регат –
азартних перегонів наввипередки з
вітром. Вітрильний – найдорожчий з
усіх елітних видів спорту. Що зовсім
не дивно, адже вартість та утримання яхт для перегонів обраховується кругленькими сумами. Високу
планку долають лише ті, хто «найнай-...».
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО надане Василем КОЛОБОВИМ

Теплої пори року розгортають вітрила сотні чудових яхт. Сонце, морське
цілюще повітря, плюскіт хвиль, азарт перемоги, адреналін, драйв, командний дух, крик чайок над головами і змагання з вітрилом – романтика… У
такі хвилини відчуваєш себе героєм пригодницького фільму. Подорожі на
вітрильній яхті – це чудова можливість зарядитися бадьорістю й отримати
море позитивних емоцій і вражень. Навіть найнавороченіший фітнес-центр
не принесе вам стільки задоволення і здоров’я!

«Бо на чужому
горі щастя не
збудуєш. Усе умить
провалиться кудись»

Фінішують VІ Літні юнацькі спортивні
ігри України 2011 року: впродовж п’яти
днів змагань з вітрильницького спорту
водні простори підкорювали 110 яхт.
137 учасників із 13 регіонів 11 областей
нашої держави змагалися у вправності.
За регламентом, у кожній команді – 22
учасники, але повністю укомплектовані
лише дві команди: Києва та Одеської
області – і вони головні претенденти на
перемогу.
Вишгородці також змагаються і мають непогані результати. Цьогоріч їх
лише п’ятеро. Сподіваємося, наступного року наша команда виступить у
більшому складі, адже потенціал є.

Вітрила
Змагання проходять під пильним
оком директора регати, національного
судді Михайла Рейхерта, голови перегонового комітету, судді ВФУ Сергія
Шумілова, голови протестового комітету, національного судді Юрія Ульянова,
вимірювача ВФУ Олександра Зайцева
та інших спеціалістів.
Із перегонами на яхтах не зрівняється жодна морська прогулянка. Це упевнено скаже кожен, хто хоча б раз брав
участь сам чи споглядав цей захоплюючий екстремальний вид спорту. Хоча
Київське море – не зовсім море, а от
змагальні пристрасті – справжні.
Наступна грандіозна подія, яка
сколихне водний простір Вишгорода, – змагання світового масштабу
– «Формула-1 на воді». Її з нетерпінням очікують фанати та прихильники екстриму, а він стовідсотково
зашкалюватиме… Всі чудово розуміють, що необхідні високі технології, фінансування, та головне
– аргументи для державних мужів і
потенційних спонсорів, що участь у
престижних регатах формує позитивний імідж країни не гірше футболу, – і він не змивається хвилями.

Повний уперед!
Завершився двадцятий сезон найпрестижнішої української регати на Кубок Вадима Гетьмана, яка має славні традиції і
вагомі досягнення. Проект підтримується
провідними компаніями України. За свої
роки регата зазнавала змін, додавались
класи, запроваджувались нові дистанції
та системи вимірювання, але незмінними залишаються цінності: компетентність,
якість, чесна гра. Це – основні складові
успіху регати.

Нещодавно переконалася у дії молитви. Моя сусідка, Люба С., дуже добра, співчутлива жінка, потрапила у тенета квартирних шахраїв. Тільки після
того, як підписала договір купівлі-продажу своєї
квартири, отямилася і сама прибігла у церкву «Слово віри», аби попросити захисту у самого Творця
світу.
Власн. інформ.
Ольга ГУСАК

Таке життя

Господь почув її і направив людей допомогти вибратися із шахрайської трясовини. Крім церкви, Любов С.
звернулася до Валентини Вікторівни Супрун, депутата
свого округу, до правових органів і засобів масової інформації.
У шахраїв безліч способів входити в довіру і бити
психологічно по болючих місцях обездолених. Та нехай
не думають ті, хто нечесним шляхом отримує достаток,
що їхні дії залишаться безкарними. Бог бачить усе, і Він
допомагає тому, хто прагне досягти мети не для себе
особисто, а для людей, які цього потребують.
Вихід один сьогодні — звертатися до Бога, бо Він
один не зраджує і дотримує Свого слова. І коли людина
здіймає руки в небо, Він завжди приходить на допомогу.

П’ять днів на території Київського водосховища найкращі спортсмени України демонстрували свою майстерність на крейсерських яхтах завдовжки від 7 до 12 метрів.
Для багатьох сама участь у Кубку – яскрава подія
не менш важлива, ніж перемога. Атмосфера змагань
на Кубок Вадима Гетьмана притягує до себе видатних
особистостей.
Бо це – свобода яхтингу та щирість спілкування.
Призи знайшли своїх переможців. Змагання:
крейсерсько-ерегонових яхт на Кубок Гетьмана: I місце – яхта «Escape» (капітан Юрій Спектров),
II яхта «Odin» (капітан Андрій Зайченко), IIІ – яхта «Вітрильницька Академія» (капітан Олександр Казнодій);
крейсерсько-перегонових яхт групи ORC A: I
– яхта «Odin» (капітан Андрій Зайченко), II – яхта «Ка-

тюша-2» (капітан Борис Тимонькін), III – яхта «R&B»
(капітан Ігор Юшко);
крейсерсько-перегонових яхт групи ORC C: I –
яхта «Escape» капітан (Юрій Спектров), II – яхта «Вітрильницька Академія» (капітан Олександр Казнодій),
III – яхта «M&G» (капітан Василь Колобов).
Переможці змагань:
на катамаранах класу TOPCAT: I – Олексій Волошенюк і Володимир Медведєв, II – Андрій Головко і
Андрій Голотов, III – екіпаж Сергій Асмолов і Володимир Пантюхін;
на дитячих катамаранах CHICO: I – Володимир
Бохонський і Герман Татарчук, II – Ігор Львов і Олександр Флоринський, III – екіпаж Антон Трофимов і
Олександр Школьний.

Не вистачає духу сказати «Ні!», або «Ласкаво просимо» в тенета
Тільки найчастіше те «ласкаве» звучить як: «Що, слабо?»…
Безвольна людина завжди шукала засоби, щоб отримати задоволення, полегшити страждання чи
іншим способом сховатися від дійсності, забутися хоча б на короткий
час, одурманивши себе якоюсь речовиною. Наркомани не вважають
себе залежними, аргументуючи це
тим, що в будь-який момент можуть
зупинитися.
Вікторія ШМИГОРА

Історія наркотиків стара, як людство! Вони відомі і вживалися дуже давно! Наркоманія захопила чорний ринок
ще в 20-х роках минулого століття! У
80-ті згубна забава разом із іншими західними «цінностями» докотилася й до
нас темними провулками та вулицями
міст. Недаремно наркоманію називають чумою ХХІ століття. Вона набула
такого масштабу, що правоохоронці не

могли стримати потік завезення наркотиків. Смерть чорною хмарою опустилася, перш за все, на підлітків і молодь
– основних споживачів дурману. Вони
набагато слабкіші психологічно, ніж дорослі.
Нині лікарі часто сперечаються щодо
лікування залежних, але в одному вони
стовідсотково погоджуються – із цією
страшною хворобою треба боротися.
Так, і спеціалісти ведуть постійну профілактичну роботу з дітьми, влаштовують
зустрічі із реабілітованими екснаркоманами.
У Вишгороді за півроку на диспансерному обліку лише одна особа, а на
профілактичному – 12… Реальна кількість наркозалежних явно набагато
більша.
Ось як з цього приводу розмірковує
лікар-психіатр вищої категорії Вишгородського району Олександр Іванов:
«Молоді необхідно усвідомити, що вжи-

вання наркотиків не просто шкодить
здоров’ю, а й знищує, вбиває її. Наркоманія насамперед серед молодих.
Загалом ситуація невтішка. Середній
вік початку прийому наркотиків – 13-15
років, а в деяких містах нашої країни ще
менший – 9-13 років. Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків – 7 років.
Наркомани рідко доживають до 30-річчя.
Як свідчать дослідження, часто вживати наркотики починають зовсім випадково, із цікавості. Молодь «знайомиться» з наркотиками на дискотеках і
вечірках, у компанії з друзями. Здебільшого причинами долучення до дурману
є нудьга, економічна криза, безробіття,
проблеми в особистому житті. Все це
змушує людину за допомогою наркотиків шукати яскравих видовищ, але це –
життя без майбутнього.
Найстрашніше для початківця-наркомана почути слова «ти в системі»

Вони означають, що шляху назад уже не
може бути.
Зараз практикуємо два методи боротьби з наркозалежністю: повна відмова від наркотиків і замісна терапія,
яка може тривати до кінця життя пацієнта.
Перший крок зробити важко, та необхідно: визнати себе залежним. Зазвичай ті, хто вживає наркотичні засоби,
не вважають себе наркоманами, а визнання – це прямий шлях до видужування. Рідні й лікарі підтримають людину,
яка хоче позбутися згубної пристрасті.
Та все ж – краще й не пробувати. Часто
підлітків підбурюють так звані «друзі»:
«А тобі слабо спробувати?» Якби ви, як
лікарі чи правоохоронці бачили страшні
наслідки вживання наркотиків, нізащо б
не послухали провокаційних «порад».
Прислухайтеся до інстинкту самозбереження! Слабо сказати рішуче «Ні!» вбивцям вашого життя?

Мозаїка

Вишгород
Ваше здоров’я

Кросворд «Перемога»

Харчування у спеку
Дієтологи радять у літню пору
пити багато води, зеленого чаю,
компотів зі свіжих ягід та фруктів
– більше двох літрів на день кожні
кілька годин потроху. Це не стосується людей, у яких гіпертонічні
хвороби, серцево-судинна недостатність або проблеми з нирками.
Підготувала Вікторія ШМИГОРА
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Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. Група німецько-фашистських армій у
війні проти СРСР (Московський напрям). 8. Командувач групи німецько-фашистських армій «Центр» (1945 рік). 9. Головний убір вищого православного духівництва. 10. Командувач Калінінського фронту в роки 2-ї світової війни (1943 рік).
12. Країна, яка була окупована фашистською Німеччиною ще
до початку 2-ї світової війни. 14. Радянський літак в роки 2- ї
світової війни. 15. Радянська самохідна артилерійська установка в роки 2-ї світової війни. 20. Російське місто, звільнене
Червоною армією від німецько-фашистських військ 17 вересня 1943 року. 22. ... «випаленої землі», яка застосовувалась
при відступі німецько-фашистських військ в роки 2-ї світової
війни. 23. Столиця європейської країни, яка наступом Червоної армії була визволена від німецько-фашистських окупантів
в травні 1945 року. 24. Радянсько-японська ... 1945 року. 25.
Місто в Україні, військовий гарнізон якого дав гідну відсіч німецько-фашистським військам в перші дні 2-ї світової війни.

Полуниць і черешень за один прийом можна з’їсти до двох з половиною склянок. Полуниця, розтерта зі
сметаною, з цукром і хлібом – для
тих, хто бажає поправитися. Максимальна доза різних ягід на день для
організму дорослої людини – кілограм (але не можна їсти всі відразу).
Для дитини – 300-400 грамів.
Влітку наш організм не потребує вітамінів, які є у фруктах, що не дозрівають у цей період або не ростуть у
місцевості, в якій ми живемо (апельсини, банани, ківі чи іншу екзотику
замінити свіжими суницями).
Не варто у спеку їсти багато морозива, особливо магазинного – з ароматизаторами і барвниками. Краще
піти у перевірене кафе, де морозиво
готують з натуральних продуктів, або
приготувати його самому.
Намагайтесь не пити чорний чай
та каву, а також солодку газовану
воду та солодкі напої – вони не втамовують спрагу, а навпаки – дуже
скоро ви знову захочете пити. Краще
пийте трав’яний чай або мінеральну
воду. Трав’яні чаї з м’яти, материнки
та інших цілющих трав – чудове джерело вітамінів і відмінно втамовують
спрагу. М’яту, наприклад, можна використовувати як гарнір, посипавши
страву свіжим або сухим подрібненим листям. Якщо відмочену у воді
м’яту перетерти і додати до неї сіль
та кілька зерен граната, отримаєте
м’ятну приправу.
Їжте фрукти зранку. Вони збагатять
організм вітамінами та клітковиною.
Але не варто їсти їх перед сном або
після ситного прийому їжі – фрукти почнуть бродити у шлунку. Диня,
персики, груші, абрикоси, сливи, виноград та інші свіжі фрукти, що легко засвоюються, чудово вписуються в літнє
меню і є джерелом вітамінів. Кислі ягоди,
такі як смородина і аґрус, принесуть найбільше користі організму.
Більше зелених овочів! Найкраще – в салаті. Зелень забезпечує організм не лише
вітамінами, а й мінеральними солями, що
втрачаються при виділенні поту. Шпинат,
селера, салат, зелень гірчиці, бурячиння,
бруква, редиска, усі види кабачків, а також
огірки в поєднанні з зеленню, із фруктами
можуть бути основними стравами літнього
меню.
Намагайтесь не їсти хліба і випічки. Важку
їжу небажано вживати у спеку. Варто виключити з раціону або
зменшити вживання
м’яса, бобових.
Не харчуйтесь у
фаст-фудах.
Тим,
кому важко змінити
звичний режим харчування, варто з жирних
сортів м’яса і риби перейти на пісні.
Будьте обережні з
молочними продуктами – вони швидко
псуються в спеку і
можуть
спричинити харчові розлади.
Надавайте перевагу
кисломолочним про-

дуктам без цукру – вони допоможуть компенсувати втрату мікроелементів і дадуть
відчуття ситості. Кефір добре втамовує
спрагу. Кисломолочні продукти треба зберігати в холодильнику при температурі не вищій, ніж плюс 4 С.
Пийте багато рідини – чай з лимоном
або негазовану мінеральну воду. Зменшіть
об’єм їжі. Прийміть активоване вугілля.
Але якщо стан не покращується,
з’являється сонливість, в’ялість, нудота або
підвищується температура і починається
пронос, необхідно негайно звертатися до лікаря. Він порадить, що потрібно робити.
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На дозвіллі

По вертикалі: 1. У Давній Греції — жіночий верхній одяг
із легкої тканини без рукавів. 2. 23 червня 1941 року створена ... Верховного командування збройними силами СРСР. 3.
Одноденний бестселер. 4. Країна — союзниця фашистської
Німеччини у війні проти СРСР у 1941-1945 роках. 6. 19 вересня 1941 року Червона армія залишила місто ... . 7. Місто, під
яким у липні 1941 року був завданий контрудар Червоною армією німецько-фашистським військам. 11. Стоденна оборона радянськими військами острова ... від німецько-фашистських військ мала велике значення для оборони Ленінграда.
13. Наступ Червоної армії у лютому - квітні 1945 року, розгром групи німецько-фашистських армій «...». 16. Європейська країна, яку окупувала фашистська Німеччина в роки 2-ї
світової війни. 17. Система дротів для випромінювання радіохвиль. 18. Фашистська Німеччина і ... 11 грудня 1941 року
оголосили війну США. 19. Наголос у слові. 21. У травні 1942
року німецько-фашистські війська окупували місто ... в Криму. 22. Німецький важкий танк в роки 2-ї світової війни.

Відповіді на кросворд «Медичний»
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. Багно. 6. Орган. 10. Цмин. 11. Цироз. 12.
Дрік. 15. Садно. 16. Ібн-Сіна. 17. Горох. 20. Мушмула. 22. Геморой.
24. Астма. 25. Кокиш. 28. Виразка. 29. Гепатит. 33. Канон. 35. Гонорея. 36. Порок. 40. Воша. 41. Ялина. 42. Ясен. 43. Опіки. 44. Кірка.
По вертикілі: 1. Ванни. 2. Іноцибе. 3. Ірезіне. 4. Заїди. 7. Оман.
8. Просо. 9. Піно. 13. Фавус. 14. Понос. 18. Клімакс. 19. Себорея.
21. Масла. 23. Ожина. 26. Лишай. 27. Сикоз. 30. Водянка. 31. Полин. 32. Меланін. 34. Осот. 37. Овес. 38. Лампа. 39. Ряска.

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
«Москвич 21-40» 1985 р. на
гараж «Автомобіліст». Цегляходу. 5 000 грн
ний, стандартний, яма, погріб.
Тел: (097) 446-20-64
Тел: (093) 243-75-61
дитяче ліжко (2-8 років).
пральну машину «Либідь» б/в
Недорого.
недорого.
Тел: (097) 818-99-48
Тел: (097) 818-99-48
гараж, 150 м2, трирівневий,
гараж, 4х7, кооператив
кооператив «Лісовий». 18000 у. о.
«Екран». Ціна договірна.
Тел: (066) 550-68-83, (098) 711-85-75
Тел: (067) 151-30-63.
ліжко-місця.
Тел: (067) 455-97-94

З Д А М
гараж, кооператив «Ветеран».
Тел: (04596) 57-998, (096) 367-51-67

І Н Ш Е
Сантехнічні, зварювальні роботи, Ремонт, вагонка, лінолеум,
встановлення, перетяжка дверей. відкоси, шпалери, електрика.
Тел: (067) 945-06-40
Тел: (093) 451-63-04
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ,
гіпсокартон, ламінат та ін. Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26
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Світла пам’ять

Бездоганне
служіння Вітчизні
зні
Микола Андрійович Гуменюк народився 14 жовтня 1935
року у селі Голубече Крижопільського району Вінницької
області у родині колгоспників.
Батько — інвалід війни 1 групи,
втратив ногу під Сталінградом
і додому повернувся після 8
місяців у госпіталі. Мати працювала на полі разом із трьома
синами і під час, і після війни.
Після закінчення Крижопільської середньої школи № 1
Микола вступив до Київського
артилерійського училища. Кращих першокурсників направили до
Одеси, де вони отримали ще й знання з метеорології.
Служив у Прикарпатському та Далекосхідному військових округах, у гвардійських підрозділах: від лейтенанта дослужився до полковника (сам про себе говорив: «Я — гвардії полковник»). Закінчив
Ленінградську артилерійську академію. Бував у відрядженнях за
кордоном: у Німеччині та в Сирії (консультантом).
Із дружиною познайомився на Львівщині. Медик за освітою,
Світлана Арсенівна 50 років була поруч із чоловіком.
Суворий, вимогливий до себе й інших, справедливий і водночас чуйний, Микола Гуменюк не переносив нехлюйства. Акуратний,
все, до найменших дрібниць, для себе робив сам.
Служба для Миколи Андрійовича була покликанням. Говорив:
«Я відповідаю за тих, чиї матері на полях та біля станків». Якщо пообіцяв відпустку солдату чи офіцеру — завжди дотримував слова.
Того ж вимагав і від них: «Не можеш — скажи, а взявся — то зроби».
Ще у школі Микола грав у духовому оркестрі. (Навіть заробляв
цим на весіллях — гроші відсилав старшим братам, які навчалися в
інституті.) Голос мав такий сильний і гарний, що виступи молодого
офіцера не раз відзначали дипломами різних конкурсів, а команди
чули в усіх куточках гарнізону.
Перший розряд Гуменюка у важкій атлетиці не дивував курсантів училища, бо й брат Миколи, Іван, був майстром спорту — важкоатлетом.
Однокласники все життя підтримували з Миколою Андрійовичем тісні зв’язки. Бо щороку приїздив до рідного села, до батьків
(із 1975 року — вже тільки до самого батька, мати померла): допомагав і по дому, і по господарству — сільський хлопчина, що ріс
у важкий воєнний і повоєнний час, умів робити все і цінував труд і
працьовитих людей.
Дочки виросли і вийшли заміж. Батько ніколи не втручався у їхнє
особисте життя, хіба що стримано радив. А більше — власним прикладом, був взірцем для дітей і онуків (не пив і не палив). Довелося й
у Чорнобилі побувати — по роботі. Друзі і сусіди відзначали приязну
натуру Миколи Гуменюка та його готовність допомогти у тяжку хвилину. Помагали й нам, як 22 квітня ц.р., у страсну п’ятницю, Микола Андрійович пішов із життя (ховали 26 квітня, у річницю аварії на ЧАЕС).
Ти з нами завжди, наш рідний!
Дружина Світлана Арсенівна, доньки Ліля, Алла,
онуки Артемій, Катерина, Михайло
Продам Авео.
2010 р. в розстрочку від 990 грн/міс.
Тел: (095) 734-20-00.
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