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Із 20-тою річницею Незалежності!
а-Фішка

Анонс

Міський голова Віктор Решетняк:
актуально – про Вишгород

Читайте в наступному номері

Шановні мешканці міста,
дорогі друзі!
Щиро вітаю вас із 20-тою річницею Незалежності України!
За цей короткий з огляду історії час країна
пройшла складний шлях державотворення. Роки
Незалежності стали випробуванням на зрілість,
мудрість та стійкість життєвих принципів.
Ми усвідомлюємо, що творення сьогодення і
майбутнього — наш спільний обов’язок. Кожен з
нас своєю плідною працею примножує здобутки
рідного краю, робить власний внесок у справу
розбудови всієї України.
Зичу вам злагоди і благополуччя, міцного
здоров’я, успіхів, добра та щастя. Вірю, що молода Україна має велике майбутнє.
З повагою — Ярослав МОСКАЛЕНКО,
перший заступник голови Київської
обласної державної адміністрації

Дорогі вишгородці!
Із нагоди великого національного свята держави прийміть найсердечніші вітання! Ми святкуємо вже 20-ту річницю, відколи здійснилася
споконвічна мрія наших предків — бути господарями на своїй землі. Українці віками боролися за
свою свободу, і лише наші сучасники у 1991 році
вибороли її.
Від щирого серця й від усієї душі зичу землякам, рідним, друзям та колегам здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і
наснаги в усіх ваших справах. Нехай мрія про
краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, нові добрі починання в ім’я соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої України –
надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.
Щиро ваш Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Заходи до 20-річчя Незалежності України
19 серпня
У музеї гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника (м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса,11) — «Музейні гостини». У майстеркласі «Васильківська кераміка» можуть взяти участь
усі бажаючі.
Початок о 12-й год.
20 серпня
У Демидові о 14-й год. — освячення місця Богоявлення під спорудження Свято-Миколаївського храму
та духовно-просвітницького центру.
21 серпня
У Броварах о 12-й год. — обласні урочистості за
участю кращих представників і творчих колективів
усіх районів Київщини. Від’їзд делегації Вишгородського району о 10-й год. від адмінбудинку.
Цього ж дня у Лютежі — відкриття обласного чемпіонату з футболу. Відбудуться чотири матчі.
22 серпня
У районному Будинку культури «Енергетик» — урочисті збори районного активу та святковий концерт.
Початок о 17-й год.
23 серпня
Біля адмінбудинку у Вишгороді о 10-й год. — День
Державного прапора України. Урочиста церемонія
вручення паспортів 16-річним.
24 серпня
На стадіоні «Енергетик» (м. Вишгород) – міжнародний турнір з футболу
DNIPRO CUP-2011 за підтримки Вишгородського
міського голови з участю команд України, Білорусі,
Литви.
Початок о 12-й год.

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Влада – громаді

Вишгород

Олександр Приходько – рік на посаді голови РДА
Найбільш напружені та плідні 100 днів підготовки району та міста до «Формули–1 Н2О»
14 серпня 2010 року Президент
України призначив головою Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька, в минулому – депутата райради, першого заступника
голови РДА до 2005 року. Із цієї нагоди у райдержадміністрації відбулася прес-конференція для журналістів
місцевих ЗМІ. Голова РДА підкреслив,
що завдяки спільній праці фінансовогосподарського, соціально-культурного активу району, конструктивізму
у відносинах районної та місцевих рад
є певні здобутки.
Вікторія ШМИГОРА

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Основні джерела наповнення районного бюджету – інвестиційні проекти та прибуток промислових підприємств, тому підприємцям надано своєрідну «амністію» на
півроку.
Велику увагу приділено розвитку
бюджетних установ – освіти, охорони
Олександр Приходько (другий справа) радиться з фахівцями
здоров’я, культури, хоча все ще недостатсядуть за парти практично нової школи.
продукції на 525 млн грн, що до відповіднонє фінансування цих галузей. Та, незваСиняківська, Козаровицька, Руднє-Ди- го періоду минулого року становить 107,6 %.
жаючи на це, 2011 рік позначений активною
роботою щодо національно-духовного від- мерська, Лебедівська, Жукинська, Ново- За перше півріччя 2011 р. вироблено 69 355
родження, розвитку талантів і здібностей ді- петрівська школи теж покращили зовнішній тонн м’яса. Зернові культури поки не радувигляд. Зокрема, в них замінюють вікна на ють урожаями, площі посівів невеликі, тому
тей та молоді.
робимо ставку на розвиток кролівництва (с.
У місті та районі стрімко розвивається енергозберігаючі.
Не меншу увагу приділено і вишгород- Лебедівка, 15 тис. кролів). Підприємство
спорт. У селах будують міні-стадіони, обладнують спортмайданчики, організовують спор- ським закладам освіти. Будується стадіон «Чіпси Люкс» уклало договори із фермертивні секції. Візитівка району – футбол. У ра- біля гімназії «Інтелект» за сприяння міського ськими господарствами на вирощування
картоплі.
йонному чемпіонаті взяло участь аж 18 команд, голови Віктора Решетняка.
Усього цього не було б, якби не працюваУ січні-березні 2011 року обсяг капітальпо команді майже з кожного великого села.
Чимала заслуга у розвитку спорту першого за- ло виробництво. За шість місяців реалізова- них інвестицій сягнув 1 млн 69 тис. грн, що в
ступника голови Київської облдержадміністра- но продукції на 948, 6 млн грн. У порівнянні з 11,4 рази перевищує інвестиційні надходженції Ярослава Москаленка. У ФК «Діназ» займа- минулим роком обсяг реалізованої продукції ня минулого року: в основний капітал – 129,4
ються 700 хлопчиків. У обласному чемпіонаті з збільшили ВАТ НВП «Прецизійні абразиви», млн грн (ріст на 42 %). ТОВ «Комплекс Агрофутболу наші юні гравці (вікова категорія 1996 ТОВ «Хенкель Баутехнік», ЗАТ «Центросталь- марс» забезпечує роботою понад 5000 людей
Домсталь», підприємство «Пластик Карта», (середня заробітна плата – 4 тис. грн). Тут зар.н.) заслужено стали першими.
Закінчено реконструкцію стадіону у Лю- ТОВ «Карат-Ліфткомплект». І цей показник проваджено інвестиційний проект на 100 млн
євро (забійний цех потужністю 9 тис. голів
тежі, зводять спорткомплекс у Демидові зростає.
А ось у ТОВ «Кен-Пак (Україна)» цей по- птиці на годину). Планується втілити у життя
(трибуни на 1500 глядачів, роздягальні). У
планах – стадіони у Димері та Лісовичах. Об- казник зменшився на 11, 6 % (або – 38 млн такі інвестиційні проекти: чотири бройлерні
лаштовуються сільські осередки культури грн через сезонне зниження попиту на бан- ферми потужністю 760 тис. голів птиці у смт
(розв’язуються проблеми опалення), зокре- ки). Скоротили обсяги продукції філія «Кас- Димер – на суму 17,2 млн доларів; інкубаційма, у селах Нижча Дубечня, Вища Дубечня, кад Київських ГЕС і ГАЕС», фабрика «Комбі», ний цех потужністю 80 млн голів у Гаврилівці
Любимівка, Рудня-Димерська, Нові Петрівці, «Вишгородтепломережа», ТОВ «Альянс- – 9,3 млн доларів; очисні споруди потужністю
Сервіс», завод будівельних матеріалів та 8 тис. кубометрів за добу також у Гаврилівці –
Федорівка та Лютіж.
6,6 млн доларів; у с. Лебедівка на ТОВ «УкраОсвітні заклади ретельно готуються до но- конструкцій, КП «Водоканал».
Відрадно, що зростає кількість підпри- їнський кролівничий комплекс» – 200 тис.
вого навчального року. Працює комісія, яка
перевіряє готовність шкіл. У Литвинівці шко- ємств різних форм власності. Так, на 1 липня доларів. Крім того, найближчим часом матилу переводять на енергозберігаючу систему у районі працюють 8 402 суб’єктів малого під- мемо філію торгівельного комплексу «Ашан»
опалення. Але будівлі більше ста років, тому приємництва (на 547 більше, ніж у минулому (біля заправки «Авакс») і власний «Діснейкоштів витрачено більше, ніж планувалося. Із році). Із них – 3 719 юридичні і 4 703 фізичні ленд» – пройшли перемовини із інвесторами
обласного бюджету виділено 400 тис. грн, із особи. Як наголосив голова РДА, головне – з Австрії, Швейцарії щодо його будівництва
районного – 290 тис. грн, допомогли і спон- дотримувати закону, створювати відповідні на 50-гектарній площі (промзона технопарку
«Київщина»). У планах – будівництво заводу в
сори. Для завершення капремонту потрібно умови праці і вчасно сплачувати податки.
У сільському господарстві вироблено Синяку. А це – нові робочі місця.
ще 1 млн 600 тис. грн. Першого вересня діти

Історія України

P. S.: Редакція газети «Вишгород» вітає
Олександра Олексійовича ПРИХОДЬКА із
річницею на посаді голови Вишгородської
РДА і бажає, аби кожен день був плідним.

Кирило Осьмак — Президент

Уперше про УГВР та її Президента Кирила Осьмака я дізнався 1994 року з альманаху КУН, якого надав мені світлої пам’яті
Богдан Павлів.
Хто такий Кирило Осьмак — Президент
воюючої України, член Центральної Ради
1917-1918 років?

Володимир САЮК
(Стиль автора збережено)
Народився 9 травня 1890 року в містечку
Шишаки на Полтавщині. Вищу освіту здобув
у Московському сільськогосподарському інституті. Перша світова війна його застала в
Омську. Тут познайомився з волинянкою Марією Юркевич, побралися. Народився син.
Подружжя переїхало до Києва 1916 року.
Кирило Осьмак був серед тих, хто у березні 1917 року створював Центральну Раду,
тимчасовий парламент України. Працював
у Генеральному секретаріаті (так називався
уряд УНР) земельних справ завідувачем видавничим відділом. З 1925 року — в інституті
Української наукової мови Всеукраїнської
академії наук, створював сільськогосподар-

Поліпшилася ситуація і у сфері охорони
здоров’я щодо матеріального забезпечення
лікарні. Туди надходять овочі, крупи. Підприємство ТОВ «Люкс» виділило тонну картоплі.
Реконструйовано приміщення пологового,
реанімаційного відділень Вишгородської
центральної лікарні; на першому поверсі палати для ветеранів Великої Вітчизняної війни
обладнано кондиціонерами, телевізорами,
холодильниками, новими меблями. Із районного бюджету виділено 2 млн 900 тис. грн на
укріплення фундаменту лікарні, заміну інженерних мереж, труб. Також використовується 1,5 млн грн благодійних внесків. Лікарня
має автономну котельню. Підписано меморандум з керівництвом ТОВ «Кен-Пак (Україна)» на виділення 800 тис. грн на ремонт лікарні. Реконструюються Димерська лікарня
та сільські ФАПи.
Допомагають і Асоціація роботодавців
Вишгородщини (голова Юрій Колодзян) та
Спілка підприємців Вишгородщини (голова Олександр Семенов). Президент України
Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола
Азаров виділили 12 млн грн Вишгородському району для придбання медобладнання.
Заборгованість із заробітної плати зменшилася з 4 млн грн до 1 млн 252 тис., але
боргів не повинно бути взагалі. Середній
розмір пенсій у районі – 1 272 грн, зарплатні – 2 747 (зросла на 720 грн). До зведеного
бюджету надійшло 266 млн грн, менше, ніж
минулого року, на 37 млн у зв’язку з тим, що
найбільший платник податків ВАТ «Укргідроенерго» має значні пільги. Приємний і той
факт, що до бюджету міста надійшло на 7
млн грн більше.
У своєму виступі Олександр Приходько
приділив увагу земельним питанням. Чимало землі, на його думку, роздано незаконним
шляхом, її треба повертати.
Цей рік ювілейний – відзначили 150-ту
річницю вшанування пам’яті Тараса Шевченка у березні, цими днями урочисто відзначатимемо 20-ту річницю Незалежності України.
Збагатиться Вишгородщина і духовно. Планується звести два храми, а також
пам’ятник святій княгині Ользі на горі, що
носить її ім’я.
Олександр Приходько відзначив команду
однодумців, що працює для блага мешканців
району. Це Вишгородська районна рада на
чолі із Олександром Носалем, міська рада із
Віктором Решетняком. «Неможливо було б
зробити стільки без підтримки губернатора
Київщини Анатолія Присяжнюка, його першого заступника Ярослава Москаленка та
Партії регіонів», – сказав він.

ський термінологічний словник.
Агроном, організатор сільськогосподарських кооперативів. 5 березня 1928 року

його заарештували «за участь у контрреволюційній організації правих українських націоналістів» і вислали за межі України на 3
роки у Курськ, «як соціально небезпечного
елемента». Де він і далі працював над словником.
1930 року його знову заарештували, присудили 3 роки концтаборів на Півночі, де будував залізницю на Сиктивкар. Наприкінці
осені 1933 року, коли в Україні лютував голод, Кирила Осьмака достроково звільнили,
і він оселився із сім’єю під Москвою.
Потім родина переїхала на Рязанщину в
село Катіне, де Кирило працював агрономом
у колгоспі. Але знову був ув’язнений у 1938
році, звільнений у лютому 1940 року. Але
трагічно загинула його дружина: її шантажували, вимагали, щоб свідчила проти чоловіка. Вона не витримала і кинулася під потяг.
У березні 1940 року Кирило повернувся до
Києва, де жив з родиною. Незабаром почалася війна.
У жовтні 1941 року в Києві було створено
Українську Національну раду. Кирило очолив
у ній відділ земельних справ. Допомагав продовольством українським підпільникам і чле-

нам похідних груп ОУН. Підтримував зв’язок
з українським антифашистським підпіллям
упродовж усієї окупації Києва. Наприкінці
вересня 1943 року з дружиною і дворічною
донькою Наталкою приїхав до Львова (старша донька Лариса залишилася в Житомирі,
де працювала в мережі ОУН, пропала безвісти в Новограді-Волинському наприкінці
року).
У Львові Кирило Осьмак зустрічається з
діячами ОУН та командуванням УПА, бере
участь у створенні підпільної організації, що
мала стати верховним політичним і державним органом українського народу, опрацьовує документи, що стануть її основою.
10 червня 1944 року на ініціативному комітеті були остаточно затверджені назва УГВР і
основоположні документи: Універсал, Платформа, Устрій.
11-15 липня 1944 року поблизу лісництва
в с. Сприня Старосамбірського району на
Львівщині біля підніжжя гори Виділок під захистом сотні УПА («Леви») відбувся великий
збір УГВР, на якому обрали президію та головний секретаріат — підпільний парламент
та підпільний уряд воюючої України.

Влада – громаді

Вишгород

Олександр Приходько, Віктор Решетняк, Ярослав Москаленко
– відкриття скейт-парку – річ приємна
Кожного дня на вулицях, у парку, на набережній можна побачити
екстремалів. Скейтерство – це вже
справжній вид спорту. Секрет його
популярності в надзвичайно позитивних емоціях, драйві, швидкості,
польотах. Для тих, хто «на ти» із дошкою, захоплення поступово стають способом життя.

Вікторія ШМИГОРА

ФОТО – автор, Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Ідея створення скейт-парку виникла не випадково. Хлопці і дівчата день
за днем штурмували відремонтовані
тротуари, сквери і площі, асфальтне
покриття яких досить швидко руйнується, всупереч власній безпеці та органам правопорядку.
Прагнення до досконалості, неймовірний адреналін через край – ось що
штовхає їх вперед, примушує виконувати найбожевільніші фішки.
Нарешті у вишгородських екстремалів є місце, де вони можуть досхочу
займатися улюбленою справою. Їхня
мрія збулася. Обладнаний скейт-парк
із 4-5 конструкцій: міні-рампа заввишки 1,2 метра, фан-бокси і 2 розгінні гірки на набережній не тільки спортмайданчик, а й місце, де можна зустрітися
і поспілкуватися із друзями.
Під шалені оплески молоді червону
стрічку перерізали перший заступник
голови Київської облдержадміністрації
Ярослав Москаленко, голова Вишгородської райдержадміністрації Олександр Приходько та міський голова
Віктор Решетняк. Саме завдяки їм та
губернатору Київщини Анатолію Присяжнюку ідея, що виношувалася протягом трьох років, стала реальністю.
Віце-губернатор Ярослав Москаленко як людина креативна любить різні
види спорту, зокрема й екстремальні,
пообіцяв наступного року показати
майстер-клас.
Скейтери та біміксери подякували
за такий чудовий подарунок. Для нашого міста скейт-парк справді крутий. Ще б освітлення, щоб можна було
тренуватися ввечері, та парканчик.
Особливо дякували екстремали меру
міста Віктору Решетняку, який завжди
йде назустріч молоді, вміє втілювати у

життя цікаві ідеї, а також директору КП
УФКС міської ради Василю Колобову.
До якісної підготовки самого майдан-

«Проходила повз скейт-парк і побачила свого знайомого. Це хороша
справа, насамперед для підлітків. У
турнірі багато учасників, а також чимало вишгородчан прийшли подивитися на виступи молодих спортсменів,
– розповідає Яна Малишкевич. – Цей
вид спорту розвивається, підлітки не
зависають перед комп’ютером, а проводять час на свіжому повітрі».
Окрім вишгородських скейтерів та
райдерів, участь у змаганнях взяли
спортсмени з Києва, Запоріжжя та Білої Церкви. Серед скейтерів першість
виборов Олексій Брагарник, на другому місці із невеликим відставанням
Юрій Мазур-Федорчук, на третьому
– Дмитро Грамма. Вразили майстерним виконанням трюків і райдери.
Біміксери змагалися у двох вікових
категоріях. У старшій першість здобув

Польоти над
Київським морем
чика долучилися підприємець Максим
Рублівський, за дорученням міського
голови він спілкувався із скейтерами
та виробником скейт-парку, та Олексій Білий (голова наглядової ради ТОВ
«Житлошляхбуд»).
Далі розпочалося найцікавіше –
змагання. Коли спостерігаєш за неймовірними кульбітами юних екстремалів, розумієш, що із цим потрібно
народитися. Драйв у них у крові. Батьки скейтерів та райдерів пишаються
нащадками і тепер знають, де і з ким
проводять час їхні діти.

Максим Ілюшенко, другий – Мілан Котєв, третій – Сергій Попутніков. Серед
молодших, але не менш перспективних велоекстремалів на першому місці Андрій Піскун, на другому – Артем
Бондар, на третьому – Володимир
Багай.
«У Вишгороді просто суперовий
скейт-парк, найкращий з усіх, на яких
мені доводилося кататися», – ділиться враженнями киянин, досвідчений
скейтер.
Попереду – безліч турнірів. Скейтбординг – це рух, а рух – це життя!

Скейтери Олексій Брагарник, Дмитро Грамма,
Юрій Мазур-Федорчук
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МОЛОДА
незалежність
У переддень Дня Незалежності
ЗМІ згадують визначні події попередніх років, а політичні партії
фактично вже розпочали передвиборчі перегони: все більше
прапорів майорить на мітингах і в
наметах у підтримку… А, власне
кажучи, у підтримку кого?

Марина КОЧЕЛІСОВА,
головний
редактор
газети
«Вишгород»
Декілька сотень, можливо, й тисяч мітингувальників
(якщо хто приїде і когось привезуть на 20-ту річницю Незалежності до Києва) — це зовсім не Майдан 2004-го. Тому що
нині народ виходить на вулиці не з політичними гаслами, а за
свої законні людські інтереси. От як стахановці на Луганщині: зробили з демонтованої трамвайної рейки ринду правди
й обстоюють, ні, не тролейбус чи трамвай, яких їх позбавили
місцеві депутати, — право на громадський транспорт.
Держава, либонь, не справляється, інакше — як пояснити
зникнення цього виду транспорту для всіх? Зрозуміло, що у
приватних таксі (по-народному — маршрутки) пільги — річ
умовна. Залишаються електрички, велосипед і так званий
11-й номер — пішохідні мандри.
Цими видами транспорту українці добираються до грядок. І правильно роблять, бо вже й прихильники ображених
певними установами політиків і посадовців гірко запитують:
«А чому ж ви не подбали про законодавство, коли були при
владі? Тепер через власну легковажність і потерпаєте».
Простий люд без машин і велосипедів нині голосує за…
здоровий спосіб життя. На крихітних, іще не зайнятих різними фірмами прибережних смугах – справжні об’єднання
прихильників природи. Так, у Вишгороді на «Чайці» (поміж
рестораном на воді та майданчиком піску і щебеню) із досвітку — рибалки від семи до 70, бабусі й дідусі з онуками,
власники братів наших менших, пенсіонери, яким не по кишені придбати путівку на море чи «на води»… Навпроти — на
зеленому березі бродять чаплі, на хвилі сідають чайки. Гарно!
У розмовах не чути нарікань або сподівань на якусь політичну силу: люди розуміють, що від зміни доданків сума
не зміниться, і, хто б не прийшов до керма, — проблеми й
важелі залишаться ті самі. А починати треба з інтересів простої людини. З доступних для всіх безкоштовних місць відпочинку.
У День НЕЗАЛЕЖНОСТІ й День Державного прапора,
звісно, будуть урочистості на всіх рівнях. Та, як на мене, у
Вишгороді перша урочистість до 20-річчя Незалежності вже
відбулася. На набережній Київського моря у новому сквері
збудовано скейт-парк — безкоштовний.
Влада, місцева і державна, відкрила його без мітингів, у
робочому порядку, а молодь сприйняла схвальними оплесками та вигуками «ура!». Під музику місцевого музичного
гурту, у колі прихильників польотів на скейтах і велосипедах
із різних міст України. Чула розмови білоцерківських райдерів, що відпочивали біля своїх вело: «А у нас такого немає…
Пощастило вишгородцям!»
Так, пощастило. І є гарні перспективи у молодої держави,
яка інтереси молоді вважає головними. А відтак — у нашого
міста й кожного з нас.

Української Головної Визвольної ради
Головою президії та Президентом УГВР
обрали Кирила Осьмака, головою уряду —
Романа Шухевича. Кирило Осьмак склав
присягу — то присягав Президент України
перед усім українським народом. Присутні
були 21 особа. На порядку денному було 12
питань. Серед них було ухвалено текст присяги вояка УПА.
5 серпня цього року на галявині під лісом
між селами Свидник і Ластівка відбулася
перша збірна присяга вояків УПА. 3 серпня
1944-го біля села Орів на Сколівщині сталася
сутичка між частиною Червоної Армії і вояками УПА. Кирило Осьмак був поранений. Його
допровадили до с. Дорожів з документами на
чуже ім’я. А вже 12 вересня під час облави радянські спецслужби заарештували Осьмака.
2,5 роки він був під слідством, ув’язнений
у Дрогобицькій тюрмі. У січні 1947 року —
Лук’янівська тюрма, далі перебування у Володимирській тюрмі в Росії, де і помер 16
травня 1960 року.
Друга дружина Кирила — Людмила Устимівна і їх донька Наталка про долю чоловіка і
батька дізналися в 1954 році: з Володимирської тюрми прийшов від нього лист, який

знайшов сім’ю в с. Підбуж на Дрогобиччині.
Лист було адресовано доньці Наталі, яка потім багато зробила для реабілітації та увічнення пам’яті свого батька.
Людмила Устимівна та донька мешкали у
маленькій кімнаті з окремим виходом, що надали добрі люди, працювала кравчинею (за
фахом сама — метереолог) зі щоденними
турботами про насущний шматок хліба, про
дах над головою, дрова, роботу, з постійним страхом, що їх з донькою будь-якої миті
можуть вислати до Сибіру. Те, що Людмила Устимівна гарно шила, допомагало сім’ї
не тільки фінансово, а й політично, бо вона
шила одяг дружинам начальників НКВС, і це
певною мірою оберігало. Донька навчалась у
школі і після її закінчення з мамою переїхала
до Переяслава- Хмельницького. Допомогла
їм у цьому прийомна донька Кирила Валя.
А Кирило Осьмак у цей час чотири роки
був під слідством. А це — постійні катування.
У 1957 році стало так зле, що його навіть
винесли до моргу. Але там прийшов до тями і
повернули його назад, до камери.
Наталка Осьмак дізналася, ким був її батько,
коли їй було майже 50 років. Коли розвиднялось

на Незалежність, почали появлятися публікації
про УПА. Вона йшла майданом Незалежності і
на розкладках, де продавалися українські книжки, її увагу привернула книжка з назвою «Українська Головна Визвольна рада», з якої і дізналася, що Президентом УГВР був її батько.
І відтоді життя столичного інженера, проектувальника мостів, киянки Наталії Осьмак
кардинально змінилося: вона почала досліджувати біографію батька. Це — зустрічі з колишніми повстанцями на святкуванні 50-річчя УПА в Києві, запрошення на відзначення
50-річчя УГВР у Львівському оперному театрі,
де свій виступ пані Наталка побудувала на
уривках батькових листів, поїздки до Москви,
де батько навчався у вищій школі, до Рязані,
де понад 2 роки перебував під слідством, до
Володимира, де 12 років просидів у в’язниці.
На одному з вечорів у Будинку письменників
пані Наталія познайомилася з Василем Куком
— останнім командувачем УПА. Він допоміг
опублікувати листи Кирила Осьмака із Володимирської в’язниці до дружини, до доньки
Наталки і прийомної — Валі. Їх надрукували у
видавництві «Літопис УПА» (Канада).
1994 року після 3-х днів пошуків на цвинтарі

Володимирської тюрми пані Наталка разом із
чоловіком знайшла могилу батька. Його однокамерник Шалва Беришвілі надіслав листа і фотографію могили, описав її місцезнаходження.
Василь Кук порадив пані Наталії перепоховати
прах її батька у Києві. У грудні 2004 року вона це
і зробила спільно з Товариством репресованих.
За домовленістю з патріархом Філаретом відспівували Кирила Осьмака у Володимирському
соборі, біля пам’ятника Тарасу Шевченку було
віче, на Байковому кладовищі поховали біля
могил Івана Світличного, Івана Гончара, Івана
Миколайчука, Василя Стуса. Через 3 роки поставили пам’ятник — козацький хрест (автор —
скульптор Микола Малишко).
Воля нашої держави оплачена дорогою
ціною. За 750 років бездержавності мільйони
кращих синів та доньок поклали свої голови на олтар свободи. Серед них — і Кирило
Осьмак. І лише через страждання, кров і віру
патріотів Господь змилувався над нами і безболісно дарував нам Українську державу.
24 серпня згадаймо полеглих героїв і серед них Кирила Осьмака — члена Центральної Ради і Президента УГВР воюючої України
40-х років минулого століття.

4

Освіта

20 серпня 2011 року

Вишгород

Незабаром – у школу!
До початку занять залишилось 11 днів

Як підготувались школи міста
до зу ст р і чі учн і в :
Загальноосвітня
школа №1
Директор Олег ТИМЧЕНКО. Навчальний заклад готовий прийняти півтисячі учнів.
Відремонтовано 26 класів і коридори. Ремонт класів організували батьки, а ось коридори і переходи мили, чистили,
фарбували прибиральниці.
Цього навчального року
школа працюватиме в одну
зміну. Все необхідне для організації навчально-виховного процесу є: комп’ютерний
клас,
методично-навчальні
посібники, підручники. Школа
укомплектована педагогічними кадрами. Лише 16 % – педагоги пенсійного віку.
Є у нас і проблеми. Найболючіша – спортивний зал,

який давно потребує капітального ремонту: протікає дах,
волога псує стіни, підлогу. Ми
вже отримали попередження районної санепідемстанції
про можливу заборону занять
у цьому залі. Звісно, що коштами батьків тут не обійтись.
Планували також замінити вікна на енергозберігаючі. Не
змогли. Ці роботи потребують
капітальних вкладень.
Загальноосвітня школа №3
«Сузір’я»
Директор Світлана ЛОЗИЦЬКА. Цього року у нас
навчатимуться 717 учнів – на
90 більше, ніж торік, набрали 5 перших класів. Прийшли
молоді педагогічні кадри – викладачі математики, інформа-

тики, англійської мови, вчителі початкової школи. До речі,
«Сузір’я» – єдина школа у місті, де учні молодших класів навчаються за програмою «Росток» – змалку привчаються до
логічного мислення.
Щодо
ремонтно-організаційних питань, то в цілому
школа готова прийняти учнів.
Класи і коридори відремонтовані власними силами, причому коридори і стеля – вперше
за останні роки. Однак не полагоджений дах, не замінені
вікна, як намічалось раніше.
За упорядкування асфальтової дороги до школи вдячні
міській раді. Навесні жеківці, а
також депутат районної ради
Віктор Куляєв організували
обрізування старих дерев –

на нашій території їх чимало.
Вже вчетверте за літо скошуємо траву на чотиригектарній
площі. Щиро вдячні Олексію
Киричуку, члену ради школи,
за облаштування кольоровою
керамічною плиткою частини
території із східцями та члену ради школи Ярославу Недільському – за косметичний
ремонт спортивного залу.
Сподіваємося на подальшу
активну допомогу батьків.

Технічний ліцей
НТУУ «КПІ»
Директор Лариса САВЧУК. 70
учнів 8-11 класів здобуватимуть
освіту за такими напрямками: економічний,
фізико-математичний,
інформатико-технологічний. Прийом до старших класів триває – 1719 серпня до 10 класу, 29 серпня –
до 8-го.
Цього року вперше на заняттях
використовуватиметься
інтерактивна дошка та мультимедійне обладнання.
У цілому заклад готовий до прийому учнів. Але несподівано вийшла з ладу водоканалізація, і зараз замінюють труби на першому
поверсі. Роботи виконує КПЖ і КГ
міської ради, контролює особисто
голова міськради Віктор Решетняк.
Сподіваюся, що до 1 вересня водозабезпечення відновлять.
Вирішені й організаційні питання. Оскільки ліцей орендує частину приміщень, то договір оренди з
міськрадою подовжено на 10 років.

Директор Вишгородської районної гімназії «Інтелект» Інна ШУБКО
ки району та області сприяють спорудженню шатрового даху над спортзалом.
Та і в самому спортзалі
проведено реконструкцію
та капітальний ремонт (на
знімках).
У гімназії створюються
умови для ефективного навчання, в якому не останнє
місце займають фізкультура та спорт.
Чимало уваги приділяємо
впровадженню всього нового, прогресивного у навчально - виховний процес.
Приміром, у першому класі
(вчитель Ірина Пономаренко) розпочнемо
навчання за експериментальною
програмою «Інтелект України», запровадженою педагогами Харківщини.

Запитайте у психолога

Перший раз у перший клас
Учитель, за переконанням
відомого українського педагога
Василя Сухомлинського, це –
передусім людина, яка любить
дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними.
Іван ПАВЛЮК,
психолог дитячого садка
«Золотий ключик»
Учитель початкових класів і діти
– єдиний організм взаємовпливу. Лише двічі у житті буває такий
«феномен» у людини: під час народження і при першій зустрічі з
учителем та школою.
У другому випадку важливу роль
відіграють почуття та емоції, якими
переповнена дитина. В школі все
незвичне – парта, за якою треба
сидіти непосиді 30, а потім й 45
хвилин, клас, де тісно від парт, сусідка чи сусід, до цього не знайомі.
Та ще треба уважно слухати, що

говорить учитель. Якщо нецікаво, не захоплює – інтерес до уроку в малюка зникає. Дитина має
отримувати задоволення від нових
знань, насолоду – від спілкування
з учителем.
Тому-то часто авторитет першого вчителя в очах учнів молодших класів вищий, ніж авторитет
батьків.
У початкових класах закладаються основи самостійного і логічного мислення, з розвитком яких
розцвітає талант дитини. А психологи давно дійшли висновку, що
всі діти талановиті – треба тільки
розвивати їхні здібності.
Добре відома роль позитивної
оцінки знань учня як методу створення позитивних емоцій. Іноді
свідомо завищуючи оцінку, вчитель чинить мудро, а учень прагнутиме відповідати високим критеріям, інтерес до навчання зростає.

Несправедлива оцінка (на думку
учня) не тільки псує настрій дитини, а й психічно її травмує, руйнує
гармонійні стосунки між учителем
та учнем.
Роздратований, неврівноважений учитель негативно впливає
на психічне самопочуття та працездатність дітей, викликає в них
негативні емоції, тривожне очікування, невпевненість у собі, страх
і почуття незахищеності.
У такого вчителя діти залякані, пригнічені, галасливі та грубі
у стосунках одне з одним, часто
скаржаться на погане самопочуття, болі в серці і животі, головний
біль.
Учитель має оберігати вразливу
душу дитини, її духовну цілісність.
Справжньому педагогу треба бути
й досвідченим методистом – він
має досягти гармонії у відносинах
з учнями.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, Вишгород
Вишгород

Школа – складний механізм, який чітко діятиме
лише за умови щоденної
копіткої уваги до всіх його
складових. Треба не лише
підтримувати саму будівлю і
класні кімнати у нормальному робочому стані, а й дбати про спортивні майданчики, стадіон, фізкультурний
зал, всю територію закладу
разом з огорожею. Приємно, що з допомогою батьків,
а також міської ради, районної та обласної держадміністрацій чимало вдалося

зробити. Гімназія на очах
змінюється на краще.
Цього навчального року до
нас прийдуть близько 1000
учнів –за кількістю дітей
«Інтелект» найчисленніший
навчальний заклад району.
То й увага до нього з боку
влади цілком виправдана. Мер Вишгорода Віктор
Решетняк подбав про облаштування стадіону. Із фінансовою і практичною допомогою голови райдержадміністрації Олександра
Приходька
та
першого
заступника голови Київської облдержадміністрації
Ярослава Москаленка замінена більша частина вікон
першого поверху на енергозберігаючі, на черзі – ще
близько 300 вікон. Керівни-

Зміни у шкільних
програмах
За повідомленням прес-служби Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, кількість годин на вивчення української мови в школах із вивченням російської
та іншої мови національної меншості збільшено на годину у 1 і 2 класах і на дві години – у 3 і 4 класах. Ці зміни затверджені наказом Міністерства від 10.06.2011 р.
№572 «Про типові навчальні плани навчальної школи»,
який діятиме з 2012/ 2013 навчального року.
Затвердження нових планів передбачено у контексті реалізації нової редакції Державного стандарту
загальної освіти. Міністерство виправляє ситуацію,
яка «дісталась у спадок від попередників», коли штучно, на 6 годин, зменшені години на вивчення української мови у школах, де додатково вивчають російську або іншу мову національних меншин. У нових навчальних планах Міністерство відновило норму – 28,
а не 22 години.
Збільшено й кількість предметів за рахунок нових:
«Природознавство» і «Я у світі» замість «Я і Україна» і
«Сходинки до інформатики». Крім того, у навчальних
планах змінено кількість годин на вивчення окремих
предметів. Збільшено, наприклад, на природознавчі
предмети та іноземні мови, які віднині, як і у спеціалізованих школах, вивчатимуться з 1 класу.
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Вишгород

Телепрограма

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
07:15 Ера бізнесу
07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:40 Т/с «Роксолана»
10:40 Шеф-кухар країни
11:30 Вікно в Америку
12:10 Право на захист
12:30 Армія
12:40 Х/ф «Сватання на
Гончарівці»
13:55 Мистецький
телемарафон
15:50 Т/с «Чорна Рада»
18:20 Про головне
18:55 Х/ф «Богдан Зиновій
Хмельницький»
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Х/ф «Штольня»
22:55 Трійка, Кено
23:00, 00:00 Підсумки
23:15 Від першої особи
00:15 Вертикаль влади
00:30 Підсумки

06:00 Мультфільм
06:55-09:10 «Сніданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 17:00,
19:30 ТСН
09:25 Кулінарне шоу
10:00 «Тиждень без жінок»
11:10 «Криве дзеркало»
13:05 Х/ф «Чотири
мушкетери»
15:05 Х/ф «Мушкетери
повертаються»
17:15 «Шість кадрів»
17:25 Х/ф «Муха»
20:15 Т/с «Інтерни - 2»
20:50 Т/с «Інтерни - 2»
21:15 «Діти напрокат»
22:15 «Ілюзія безпеки.
Фальшиві ліки»
23:15 «Tkachenko.Ua»
00:00 ТСН
00:15 Т/с «Закон і
порядок. Злочинний
намір»
02:05 Х/ф «Чотири
мушкетери»

05:20 Х/ф «Незнищенний
шпигун»
06:45 Х/ф «Чорна борода»
10:05 Х/ф «Обладунки»
11:55 Х/ф «Повернення
Супермена»
15:05 Х/ф «Пірати
Карибського моря-3: На
краю світу»
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф «Матриця»
21:50 Х/ф «Смертельна
зброя»
00:05 Х/ф «Зрадник»
02:10 Т/с «Герої-3»
03:35 Під прицілом

05:45 Твій хіт
06:00 Журфікс
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 24 години Бізнес
07:20 Створи себе
07:25 «Життя зі знаком +»
07:55 Подорож на край
світу
08:35 Кулінарний
преферанс
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Ольвія
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 Х/ф «Клуб шпигунів»
18:10 Живе багатство
України
18:30 «24 години»
18:55 Подорож на край світу
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України
23:15 «24 години»
00:00 Таємниці долі

05:30 Х/ф «Найщасливіші»
07:00 Новини
07:10-08:35 З новим
ранком
07:30, 08:00, 08:30,
09:00,12:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
10:05 Х/ф «На гачку»
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
13:55 «Сімейний суд»
14:50 «Юрмала»
16:25 «Жди мене»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Сімейний
будинок»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Свати»
23:25 Т/с «Розплата»
00:35 Д/ф «Прокуратори
України». Н.Подгорний
01:20 Х/ф «Ерін Броковіч»
03:30 Д/ф «Теорія правди»

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
07:45 Мультфільм
08:30 До 20-ї річниці
Незалежності України.
Обличчя України
10:00 ЦЕРЕМОНІЯ
ПІДНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО
ПРАПОРА УКРАЇНИ
10:20 ДЕНЬ ПРАПОРА
УКРАЇНИ
11:50 Х/ф «Королева
бензоколонки-2»
13:20 Д/ф «Межа свободи»
14:05 Символ країни прапор України
15:00 Урочистості та
святковий концерт
17:00 Мистецький
телемарафон
18:20 Про головне
19:10 Мистецький
телемарафон
20:40 ЦЕРЕМОНІЯ
ПІДНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО
ПРАПОРА УКРАЇНИ
21:00 Підсумки дня
21:15 Д/ф «7300 днів»
22:00 Мистецький
телемарафон
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки

06:20 М/ф
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:35 Калейдоскоп дикої
природи
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:45 Твій хіт
11:10 Подорож на край світу
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Час понад усе»
18:30 «24 години»
18:55 Подорож на край
світу
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:50 Світські хроніки
23:15 «24 години»
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6.00,7.00 СТН. Тижневик
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.30,3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.55, 16.50, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 23.25 Міська варта
15.00, 17.00, 21.00, 23.00
СТН
15.10, 21.25, 0.30 У гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
17.45 Концерт М.
Поплавського «Я —
українець»
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

05:15 Т/с «Комісар Рекс»
06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
06:50 «Чужі помилки»
07:45 Х/ф «Іван Бровкін на
цілині»
09:50 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
11:45 «Битва
екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «У пошуках істини»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Україна має
талант!-2»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка»
23:20 «У пошуках істини.
Тризуб княгині Ольги»
00:15 «У пошуках істини»
01:15 «Бізнес+»
01:20 Т/с «Анатомія Грей»

05:35 М/с
06:40-7:40 «Підйом»
06:45 М/с «Джуманджи»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Війна
наречених»
11:15 Т/с «Щасливі
разом»
12:50 Батьки і діти
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Батьки і діти
20:35 Т/с «Вороніни»
21:40 Зроби мені смішно
22:40 Новий погляд
23:45 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
00:40 Спортрепортер
00:50 Служба розшуку
дітей

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
15:20, 16:20 «Час
інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45, 23:40 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
21:00, 02:00 «Час»
22:00, 01:50 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»
23:50 «Бізнес-час»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Час»

06:30 Події тижня
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 Х/ф «Швидкий і
мертвий»
00:30 Х/ф «Шпигунські ігри»
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»

05:00 «НТВ зранку»
07:30 Т/с «Тавро»
08:30, 14:30, 17:30, 04:35
Огляд. Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 Д/с «Ті, що
перемогли смерть»
09:55, 00:05 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Розплата»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних»
23:30 «У зоні особливого
ризику»
01:05 «Один день. Нова
версія»
01:40 Т/с «Проклятий рай»

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 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20, 01:30 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
16:00 «Вічний Шурик.
Олександр Дем’яненко»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50 «Давай одружимося!»
19:55 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Це було на
Кубані»
22:40 «Кінець епохи
долара»
23:45 Т/с «Втеча»
00:40 «Безумці». Новий
сезон

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:25 Х/ф «Ризик»
07:55 «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Правда життя»
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13:25 Т/с «Історія
льотчика»
15:05 Х/ф «Відплата»
16:30 Х/ф «Заряджені
смертю»
18:30 «Агенти впливу»
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння - 3»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»
00:20 Х/ф «Шаблезуба
тварюка»

05:45 «Гола правда»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нанолюбов»
11:00 Т/с «Усі жінки
відьми»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай
одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:45 Т/с «Універ»
22:05 Т/с «Золоті. Барвиха
2»
23:00 Т/с «Надприродне»
00:00 «Дурнєв +1»
00:30 Т/с «Антураж»

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 17:00,
19:30 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:45 «Не бреши мені»
11:45 Т/с «Історія зечки»
12:45 «Ілюзія безпеки»
13:40 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15:10 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
16:00 «Ілюзія безпеки.
Фальшиві ліки»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:15 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни - 2»
21:15 «Міняю жінку - 4»
22:25 «Гроші»
23:25 «Зняти все»
23:50 ТСН
00:05 Т/с «Закон і
порядок»
01:55 Т/с «Одружені. З
дітьми»

04:25 «Пригоди майстра
кунг-фу». Мультсеріал
05:10 Погода
05:15 Х/ф «Чорна борода»
06:45 Х/ф «Загублені у
космосі»
09:10 Х/ф «Готель для
собак»
11:15 Х/ф «Заборонене
королівство»
13:20 Х/ф «Золото дурнів»
15:50 Х/ф «Матриця»
18:45 Факти. День
19:00 Х/ф «Матриця-2:
Перезавантаження»
21:50 Х/ф «Смертельна
зброя-2»
00:05 Х/ф «Дежавю»
02:30 Т/с «Втеча з
в’язниці-4»
03:15 Провокатор

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Комісар Рекс»
08:00 «Чужі помилки.
Підривник проти волі»
09:00 «Чужі помилки.
Жертви весільного
персня»
10:00 Х/ф «Вечірня казка»
12:05 Х/ф «Довгоочікуване
кохання»
14:10 «Очна ставка»
15:05 «Давай
одружимося»
17:05 «У пошуках істини.
Тризуб княгині Ольги»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:40 «Правила життя»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка»
23:20 «У пошуках істини.
Українське чаклунство»
01:20 «Бізнес+»
01:25 Т/с «Анатомія Грей»
03:00 Х/ф «Щит і меч»

05:35 М/с
06:45-07:40 «Підйом»
06:50 М/с «Джуманджи»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Голова
держави»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Батьки і діти
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Знову разом
20:45 Т/с «Вороніни»
21:50 Хто проти
блондинок?
22:50 Т/с «Щасливі разом»
23:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
00:50 Спортрепортер
01:00 Секрети Добродії
02:25 Т/с «Ясновидець-3»

06:00 - 05:55
Телемарафон
«УКРАЇНСЬКА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»

05:20 Т/с «Каменська 2»
07:00,07:30, 08:00, 08:30,
09:00,12:00 Новини
07:10-08:35 З новим
ранком
09:10 Т/с «Свати»
12:15 «Знак якості»
13:00 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 «Судові справи»
15:50 Т/с «Каменська 2»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Сімейний
будинок»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Свати 2»
23:05 Т/с «Розплата»
00:10 Д/ф «Прокуратори
України». П.Шелест
01:00 Х/ф «Місія
порятунку - 2»
02:25 Д/ф «Теорія правди»
Передбачуючи майбутнє
03:20 «Подробиці»

06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Лицар доріг»
01:30 Х/ф «Швидкий і
мертвий»

05:00 «НТВ зранку»
07:30 Т/с «Тавро»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 Д/с «Ті, що
перемогли смерть»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Розплата»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних»
23:35 «Радянські біографії.
Семен Будьонний»
00:30 Кулінарний двобій
01:30 «Один день. Нова
версія»
02:05 Т/с «Проклятий
рай»
04:00 Т/с «Петля»

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 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
16:00, 21:30 Т/с «Це було
на Кубані»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Свідки»
23:45 Т/с «Втеча»

06:10 Х/ф «Заряджені
смертю»
07:55 Т/с «Детективи»
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: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння - 3»
13:30 Т/с «Історія льотчика»
15:25 Х/ф «Відплата»
16:45 Х/ф «Перед
світанком»
18:30 «Речовий доказ»
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння - 3»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:20 Х/ф «Подвійний
дракон»

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

17.00, 21.00, 23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 23.25 Міська варта
15.10, 21.25, 0.30 В гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
17.45 Концерт
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
«КИЇВСЬКА РУСЬ»,
надрукований у №32
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Царів-

на. 8. Ярослав. 9. Ратибор.
10. Аполлон. 13. Інгул. 15.
Ручай. 17. Кваси. 19. Кий.
21. Посуха. 22. Острог. 23.
Лев. 25. Філіп. 27. Марія.
28. Озеро. 33. Початок. 34.
Договір. 35. Києвець. 36.
Балкани.
По вертикалі: 1. Напад. 2.
Віщий. 3. Антоній. 4. Ярополк. 5. Оселя. 6. Радом.
11. Угри. 12. Мусокій. 14.
Історія. 16. Агуті. 18. Ватра.
19. Кал. 20. Йов. 24. Еней.
26. Половці. 27. Мономах.
29. Борис. 30. Назви. 31.
Роска. 32. Рівне.

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нанолюбов»
11:00 Т/с «Усі жінки
відьми»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай
одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:45 Т/с «Універ»
22:05 Т/с «Золоті. Барвиха
2»
23:00 Т/с «Надприродне»
00:00 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»
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06:30 Концерт хору ім.
Г. Верьовки
07:40 Д/ф «Намисто для
єдиної»
08:40 Корисні поради
09:15 Д/ф «7300 днів»
10:00 Урочистості з
нагоди 20-ї річниці
Незалежності України
10:30 Мистецький
телемарафон
14:55 Старт Euronews в
Україні
15:20 Новини
15:30 Мистецький
телемарафон
17:00 Концерт за участю
військових оркестрів
18:00 Мистецький
телемарафон
21:00 Підсумки дня
21:20 Урочистості з
нагоди 20-ї річниці
Незалежності України
21:50 Мистецький
телемарафон
00:00 Концерт хору ім.
Г. Верьовки
00:50 Корисні поради

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:50 Т/с «Історія зечки»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Третє око. Загадки зору»
13:45 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:10 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
16:05 «Гроші»
17:05 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши
мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни - 2»
21:15 «Від пацанки до
панянки - 2»
22:25 Х/ф «День
незалежності»
01:00 Т/с «Закон і
порядок»
02:45 Т/с «Одружені. З
дітьми»

04:30 «Пригоди майстра
кунг-фу». Мультсеріал
04:55 Х/ф «Чорна борода»
06:25 Х/ф «Готель для
собак»
08:25 Х/ф «Заборонене
королівство»
10:30 Х/ф «Золото дурнів»
12:40 Х/ф «Турецький
гамбіт»
15:55 Х/ф «Матриця-2:
Перезавантаження»
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф «Матриця-3:
Революція».
21:40 Х/ф «Смертельна
зброя-3»
00:05 Х/ф «Зодіак»
02:55 Т/с «Втеча з
в’язниці-4»
03:40 Т/с «У чорному
списку-2»
04:25 Під прицілом

6.00, 7.00, 8.00, 21.00,

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:35 Калейдоскоп дикої
природи
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:50 Твій хіт
11:10 Подорож на край
світу
12:15 Погляд у майбутнє
16:40 Х/ф «Магія чорна
та біла»
18:15 Кулінарний
преферанс
18:40 24 години Бізнес
18:55 Подорож на край світу
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України

04:40 Х/ф
«Доглядальниця»
06:15 Мюзикл
«Сорочинська ярмарка»
08:10 Концерт пам’яті
М.Мозгового «Мріялось,
хотілось, не здійснилось»
10:55 Прем’єра. Д/ф
«Легендарні замки
України»
11:55 Х/ф «Велика
різниця»
13:40 Концерт «Місце
зустрічі. Дайджест»
16:15 Х/ф «Парі на
кохання»
18:00 Т/с «Сімейний
будинок»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Концерт до Дня
Незалежності»
23:10 Т/с «Розплата»
00:15 Д/ф «Прокуратори
України». В.Щербицький
01:05 Х/ф «Безодня»

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
07:15 Ера бізнесу
07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:20 Олімпійський
літопис України
09:45 Спільний концерт
НТКУ та НРКУ
10:35 Мистецький
телемарафон
12:55 Незалежність ХХ. З
архівів нашої пам’яті
13:25 Обличчя України
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:35 Т/с «Чорна Рада»
18:20 Новини
18:55 Без кордонів
19:25 Мистецький
телемарафон
21:00 Підсумки дня
21:50 Символ країни прапор України
22:50 Трійка, Кено,
Максима

07:00 М/ф
07:15 Створи себе
07:35 Калейдоскоп дикої
природи
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00, 21:10 Хіт-парад
дикої природи
10:10, 15:45 Твій хіт
11:10 Подорож на край світу
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Нові пригоди
Донні та Міккі»
18:05 Кулінарний
преферанс
18:30 «24 години»
18:55 Подорож на край світу
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України

Вишгород
06:00 - 05:55
Телемарафон
«УКРАЇНСЬКА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»

07:40 Х/ф «Ненсі Дрю»
09:40 Знову разом
10:50 Батьки і діти
11:50 Т/с «Вороніни»
13:55 Хто проти
блондинок?
14:55 Т/с «Татусеві дочки»
17:05 М/ф «Шрек 3»
19:00 Репортер
19:35 Між нами, сватами
20:35 Я - герой
22:20 Жива легенда
00:45 Х/ф «Штучний розум»

22.25 Дзеркало історії

06:05 «Бізнес+»
06:10 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 «Чужі помилки.
Робін Гуд з великої
дороги»
09:50 Х/ф «Ати-бати, йшли
солдати»
11:45 «Правила життя.
Продукти харчування.
Чорний список»
13:45 «У пошуках істини.
Українське чаклунство»
15:45 Х/ф «Пригоди Вєрки
Сердючки»
17:35 Х/ф «Знахар»
20:15 Х/ф «За двома
зайцями»
22:00 «Майже доросла.
Щоденник 20-річної»
23:15 «У пошуках істини.
Таємний код українського
прапора»
00:10 «У пошуках істини.
Володимир Великий.
Святий варвар»
01:10 Т/с «Анатомія Грей»

06:10 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
09:00 Х/ф «Д’Артаньян і
три мушкетери»
11:00 Україна. 20 років
життя. 1991-1999 р.
11:45 Х/ф «Д’Артаньян і
три мушкетери»
13:45 Х/ф «Д’Артаньян і
три мушкетери»
15:10 Т/с «Дорожній
патруль - 6»
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Лицар доріг»
01:00 Х/ф «Д’Артаньян і
три мушкетери»
03:30 Події

05:00 «НТВ зранку»
07:30 Т/с «Тавро»
08:30, 14:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 17:30,
22:00 Сьогодні
09:20 Д/с «Ті, що
перемогли смерть»
09:55 «До суду»
11:00, 04:05 Суд
присяжних
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
17:55 Т/с «Розплата»
18:50 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. «Рубін»
(Росія) - «Ліон» (Франція).
Пряма трансляція
21:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 Т/с «Справа
Крапивіних»
23:20 «Радянські біографії.
Сергій Кіров»
00:15 Квартирне питання

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Т/с «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
16:00, 21:30 Т/с «Це було
на Кубані»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50 «Давай одружимося!»
19:55 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання. «Тютюнова
змова»
23:45 Т/с «Втеча»
00:40 «Каліфренія»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:20 «Люди спеціального
призначення»
07:15 Х/ф «Гонки по
вертикалі»
11:30 «Совість. Феномен
Івана Дзюби»
12:25 Т/с «Павутиння - 3»
13:25 Т/с «Історія
льотчика»
15:30 «Люди спеціального
призначення»
16:35 Х/ф «Трембіта»
18:30 «Правда життя».
Еліксири життя
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння - 3»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»
00:30 «Покер Дуель»

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Мюзикл
«Сорочинський ярмарок»
12:05 «Інтуїція»
13:00 «Давай
одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:45 Т/с «Універ»
22:05 Т/с «Золоті. Барвиха
2»
23:00 Т/с «Надприродне»
00:00 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:45 «Не бреши мені»
11:45 Т/с «Історія зечки»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Врятуйте наші душі.
Новонароджені»
13:40 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15:10 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
16:00 «Особиста справа»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:15 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши мені - 2»
19:30, 23:50 ТСН
20:15 Т/с «Інтерни - 2»
21:25 Футбол. Ліга
Європи. «Дніпро»
(Дніпропетровськ) «Фулхем» (Лондон)
23:25 «Зняти все»
00:05 Т/с «Закон і порядок
01:55 Т/с «Одружені. З
дітьми»

05:35 «Пригоди майстра
кунг-фу». Мультсеріал
06:15 Уральські пельмені
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:05 Анекдоти поукраїнськи
09:50 Х/ф «Турецький
гамбіт»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:25 Х/ф «Друге дихання»
15:55 Х/ф «Матриця-3:
Революція»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 Т/с «Братани»
22:35 Факти. Підсумок дня
22:50 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
00:55 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
02:00 Х/ф «Втеча з
в’язниці-4»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,

06:10 «Документальний
детектив»
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
СТН
08:20 «Чужі помилки. Суто
6.30, 16.10 У центрі уваги українське вбивство»
09:20 «Чужі помилки.
7.25, 3.00 Муз. програма
Таємне кохання Лоліти»
10.15 Повнота радості
10:20 Х/ф «Знахар»
життя
13:15 «Майже доросла.
Щоденник 20-річної»
11.15, 1.30, 5.00
15:05 «Давай
Мультляндія
одружимося»
13.20, 23.30 Громадська
17:05 «У пошуках істини.
приймальня
Таємний код українського
15.10, 21.25, 0.30 В гостях прапора»
18:00 «Вікна-Новини»
у Д. Гордона
18:10 «Неймовірна правда
17.10, 22.25 Дзеркало
про зірок»
18:45 «Моя правда»
історії
19:45 Х/ф «Сеньйор
17.45,20.00 Т/с «Інспектор
Робінзон»
Деррік»
22:00 «Вікна-Новини»
19.20, 23.25 Міська варта 22:25 «Очна ставка»
23:25 «У пошуках істини»
19.30 Столиця
01:15 «Бізнес+»
23.20 Світ бізнесу
01:20 Т/с «Анатомія Грей»

06:00 М/с «Сімейка
Адамсів»
06:45-07:40 «Підйом»
06:50 М/с «Джуманджи»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 М/ф «Шрек 3»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Батьки і діти
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Двоє на одній кухні
20:35 Т/с «Вороніни»
21:40 Мрії збуваються
22:40 Т/с «Щасливі разом»
23:40 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
00:55 Х/ф «Висота 89»

06:00 - 05:55
Телемарафон
«УКРАЇНСЬКА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00 Новини
07:10-08:35 З новим
ранком
09:10 Д/с «Детективи»
09:35 Т/с «Свати 2»
12:15 «Знак якості»
13:00 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Каменська 3»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Сімейний
будинок»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Свати 3»
22:50 Т/с «Розплата»
23:55 Д/ф «Ризиковане
життя. Шкільний базар»
00:55 Х/ф «Сутінки»
02:25 Д/ф «Теорія
правди». Чудовиська з
глибин
03:25 «Подробиці»

07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль - 6»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Сповідь Маші
Распутіної»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросердне
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Лицар доріг»

05:00 «НТВ зранку»
07:30 Т/с «Тавро»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «В зоні особливого
ризику»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Розплата»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних»
00:35 Дачна відповідь
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:10 Т/с «Проклятий рай»
04:00 Т/с «Петля»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:20 Х/ф «Трембіта»
07:55 Т/с «Детективи»
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: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Павутиння - 3»
13:30 Т/с «Історія
льотчика»
15:30 Х/ф «Подвійний
капкан»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Четвертий рейх
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння - 3»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:00 «Свідок»

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нанолюбов»
11:00 Т/с «Усі жінки
відьми»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай
одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:45 Т/с «Універ»
22:05 «Теорія зради»
23:00 Т/с «Надприродне»
00:00 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»

23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55 Світ бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 14.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Віра. Надія.
Любов
15.10, 21.25, 0.30 У гостях
у Д. Гордона
17.00 Концерт «Мелодія
двох сердець»

17.00, 19.00, 21.00, 23.00

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 «Федеральний суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20, 01:40 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
16:00, 21:30 Т/с «Це було
на Кубані»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Втеча». Т/с
«Міські піжони»
00:40 «360 градусів».
Концерт групи U2 у ЛосАнджелесі

Усміхніться
Жінка зауважує подрузі,
що вибирає подарунок:
— Навіщо одруженому
чоловіку такий великий
гаманець?

Продуктова мережа супермаркетів
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
– завідуючих відділами (овочі та фрукти; гастрономія) — з ДР, з/п договірна;
– касирів – можна без ДР, з/п від 2170-2410 грн;
– продавців з викладки товарів – без ДР, з/п від
1800-2010 грн;
– вантажників – з/п 2010 грн;
– старших продавців (гастрономії; на викладку
товарів) — з/п від 2460-3030 грн;
– пакувальника – без ДР, з/п — 1800 грн.
Конт. тел: 393-94-08(07), (067) 434-55-15, Тетяна

ДО УВАГИ
МЕШКАНЦІВ
РАЙОНУ!
У зв’язку з реконструкцією вулиці Набережної у місті Вишгороді з
22 серпня 2011 року
відновлюється приміський
маршрут
ЛЮТІЖ– ВИШГОРОД.
Рейси у робочі дні за
таким розкладом: із
Лютежа – 7.00, 8.00,
18.00, 19.00. Із Вишгорода – 7.30, 8.45,
18.30, 19.30.

СУБОТА 27 СЕРПНЯ 2011 РОКУ

П’ЯТНИЦЯ 26 СЕРПНЯ 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

20 серпня 2011 року
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
07:15 Ера бізнесу
07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:35 Т/с «Роксолана»
11:20 «Віра. Надія. Любов»
12:30 «Надвечір’я»
13:00 Околиця
13:30 Х/ф «Їх знали тільки
в обличчя»
15:00 Новини
15:15 Euronews
15:35 Т/с «Чорна Рада»
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Бокс на «ДонбасАрені». Стас Каштанов Карой Бальзай
21:00 Підсумки дня
21:30 Музичний фестивальконкурс «Пісні моря»
00:00 Підсумки
00:15 Вертикаль влади
00:30 Підсумки дайджест
00:50 Корисні поради

06:55-09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00 ТСН, 09:00
ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені»
11:45 Т/с «Історія зечки»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Новонароджені. Право на
життя»
13:35 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:05 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
15:55 «Міняю жінку - 4»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:15 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Не бреши
мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Фантастична
четвірка»
23:55 Т/с «Закон і
порядок»
01:35 Х/ф «Кохання і
смерть»

05:35 «Пригоди майстра
кунг-фу». Мультсеріал
06:20 Уральські пельмені
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:05 Надзвичайні новини
10:05 Х/ф «Друге дихання»
12:45 Факти. День
13:05 Стоп-10
14:10 Т/с «Братани»
16:15 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Братани»
22:15 Х/ф «Королі вулиць»
00:45 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:50 Т/с «Втеча з
в’язниці-4»
02:35 Факти
03:05 Т/с «У чорному
списку-2»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25 В гостях у Д.
Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов
19.30 Столиця
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:35 Т/с «Комісар Рекс»
08:35 «Чужі помилки. Три
товариші»
09:35 Х/ф «Дружина
Сталіна»
13:35 «Моя правда.
Михайло Боярський»
14:35 «Моя правда. Міраж»
15:40 «Моя правда. Лайма
Вайкуле»
16:40 «Моя правда.
Микита Джигурда»
17:40 «Вікна-Новини»
17:50 «Моя правда.
Таємне життя «Іванушек
інтернешнл»
18:55 «Моя правда.
Владислав Галкін»
20:00 «Зіркове життя»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Зіркове життя.
Зіркові зради»
23:30 «Зіркове життя.
Відверто про перший секс»
00:55 Х/ф «Брудні
танці - 2»

05:40 М/с
06:45-07:40 «Підйом»
06:50 М/с «Джуманджи»
07:30, 09:00 Репортер
09:10 Х/ф «Діти шпигунів
3»
11:10 Т/с «Межа-2»
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки-6»
17:50 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Здрастуйте, я ваша мама!
21:35 Інтуїція
22:45 Фабрика зірок-4.
Фільм перший
00:25 Спортрепортер
00:30 Погода
00:35 Х/ф «Школа
негідників»
02:15 Т/с «Ясновидець-3»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
09:15, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
11:15 «Сканер»
15:20 «Своїми очима»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
22:00 «Вікно у Європу»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Трансмісія»
00:25 «Автопілот-новини»

06:00 Головне питання
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00, 21:10 Хіт-парад
дикої природи
10:10, 15:45 Твій хіт
11:10, 18:55 Подорож на
край світу
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Х/ф «Політ у космос»
18:30 «24 години»
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
22:10 Американська
космічна одіссея
22:50 Живе багатство
України
23:10 Полігон
00:00 Таємниці долі

05:30 Т/с «Каменська 3»
07:00, 07:30, 08:0, 08:30,
09:00, 12:00 Новини
07:10-08:35 З новим ранком
09:10 «Детективи»
09:50 Т/с «Свати 3»
12:15 «Знак якості»
13:00 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
16:00 Т/с «Каменська 3»
18:00 «Новини»
18:10 Т/с «Сімейний
будинок»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Свати 3»
21:30 Велика політика з
Євгеном Кисельовим
00:15 Д/ф «Таємниця
трьох океанів. У погоні за
привидом»
01:05 Х/ф «Фатальне
захоплення»
03:00 «Подробиці»

07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
10:00 Дитяча Нова хвиля 2011. День перший
11:15 Т/с «Дорожній
патруль - 6»
13:10 «Нехай говорять
14:10 Т/с «Слід»
15:40 Щиросердне
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Україна. 20 років життя
19:25 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 Т/с «Сліпа куля - 2.
Агента майже не видно»
02:00 Х/ф «Двічі в одну
ріку»
03:30 Події

05:00 «НТВ зранку».
07:30 Т/с «Тавро»
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 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
21:30 Футбол. Суперкубок
УЄФА. «Барселона»
(Іспанія) - «Порту»
(Португалія). Пряма
трансляція
23:45 Х/ф «Антиснайпер.
Постріл з минулого»
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:10 Т/с «Проклятий рай»
04:05 Т/с «Петля»

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 «Федеральний
суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20, 04:10 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 05:25 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Це було на
Кубані»
16:55 «Чекай мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «ДО РЕ». Краще
23:25 Х/ф «Жити»
01:50 Х/ф «Високосний
рік»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:20 Х/ф «Російський
бізнес - 2»
07:50 Т/с «Детективи»
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: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння - 3»
13:30 Т/с «Історія льотчика»
15:25 Х/ф «Російський
бізнес - 2»
17:15 Х/ф «Полювання на
сутенера»
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Х/ф «Поцілунок
метелика»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нано кохання»
11:00 Т/с «Усі жінки
відьми»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай
одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:45 Т/с «Універ»
22:05 «Теорія зради»
23:00 Т/с «Надприродне»
00:00 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»
01:00 «До світанку»

06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:30 Корисні поради
07:45 На олімпійський
Лондон
08:00 Д/ф «Дитинство у
дикій природі»
09:05 Т/с «Роксолана»
14:55 Формула-1. Гранпрі Бельгії. Кваліфікація
16:30 Театральні сезони.
До 70-річчя Б. Ступки
17:50 Світ атома
18:10 Зелений коридор
18:30 Контрольна робота
18:55 Золотий гусак
19:25 Мистецький
телемарафон до 20-ї
річниці Незалежності
України. Софія Ротару
21:00 Підсумки дня
21:30 Музичний фестивальконкурс «Пісні моря»
00:05 Питання з
О.Березовською
00:20 Ера здоров’я
00:50 Корисні поради
01:20 Мегалот

06:15 М/ф «Смурфи»
07:10 «Справжні лікарі»
08:10 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:00 Дісней!
«Русалонька»
10:25 Дісней! «Чіп та Дейл
поспішають на допомогу»
10:55 «Діти напрокат»
11:55 «Від пацанки до
панянки - 2»
13:05 Фантастичний
бойовик «Фантастична
четвірка-2»
14:55 «Голос країни»
17:40 «Криве дзеркало»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:00 Х/ф «Білі троянди
надії»
23:30 Х/ф «Нова Земля»
01:35 Х/ф «Кохання і
смерть»
02:55 ТСН

04:35 «Пригоди майстра
кунг-фу». Мультсеріал
04:55 Х/ф «Христофор
Колумб»
06:40 Козирне життя
07:05 Х/ф «Живі вогні»
09:50 Велика різниця
10:50 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:15 Квартирне питання
12:30 Х/ф «Королі вулиць»
14:50 Ти не повіриш!
15:40 Під прицілом
16:40 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:20 Х/ф «Втікач»
23:10 Х/ф «Механік»
01:05 Х/ф «Живі вогні»
03:20 Х/ф «Брати Грімм»

6.00, 7.00 СТН
6.30 В центрі уваги
7.25, 16.10 В гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35, 0.35, 5.00
Мультляндія
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.35, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.30 Голос Перемоги
13.45 Нас відповідей
18.50 Х/ф «Непроханий
ДРУГ»
20.30 Контрольна робота
21.00, 0.05 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Інкогніто з
Петербурга»
23.05 Громадська
приймальня

05:25 «Наші улюблені
мультфільми: Пригоди
капітана Врунгеля»
06:15 Х/ф «Вусатий нянь»
07:40 «Караоке на
Майдані»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
10:45 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскару»
11:05 Х/ф «Сеньйор
Робінзон»
13:35 Х/ф «Пригоди Вєрки
Сердючки»
15:10 Х/ф «За двома
зайцями»
16:50 Х/ф «Діамантова
рука»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:00 «ВусоЛапоХвіст»
00:05 Х/ф «Дружина
Сталіна»
03:25 «Мобільна скринька»

04:15 Т/с «Ранетки»
05:55 Т/с «Журнал мод»
06:55 Репортер
07:10 Х/ф «Крім слави»
09:00 Клуб Dіsney
10:00 Ревізор
11:00 Двоє на одній кухні
12:00 Файна Юкрайна
12:50 Даєш молодь
13:30 Зроби мені смішно
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
15:30 Фабрика зірок-4
16:55 Х/ф «Секс у
великому місті»
20:00 Я - герой
22:00 Фабрика Зірок-4
23:40 Х/ф «Індиго»
01:20 Спортрепортер
01:25 Х/ф «Престиж»
03:40 Т/с «Ясновидець-3»

06:30, 18:45 «Київський час»
06:40 «Автопілот-тест»
07:00, 08:00, 09:00 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
08:20, 14:10 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
09:20 «Інтелект.ua»
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»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний контроль»
19:30, 20:05 «Час інтерв’ю»
21:00 «Велика політика»
21:30 «Українська
незалежність»
22:00 «Машина часу»
22:30 «Вікно в Америку»

07:00 Полігон
07:45 Зелена варта
08:25 М/ф
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Виховання домашніх
тварин
11:15 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій хіт
16:10 М/ф
16:20 Життя серед життя
16:55 Скромна чарівність
сучасних технологій
17:30 Няньки дикої
природи
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Портрети дикої
природи
19:30 Життя серед життя
20:00 24 години
20:45 Подорож на край світу
21:10 Смертельна кухня
22:05 Х/ф «Король полярний ведмідь»
00:00 Таємниці долі

05:10 «Велика політика з
Євгеном Кисельовим»
07:15 «Доки всі вдома»
08:00 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:05 М/с «Вінкс»
09:00 «Городок»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Вирваний з
натовпу»
11:20 Вечір В.Добриніна.
13:20 «Міжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
15:00 Х/ф «Любов на сіні»
17:00 «Міжнародний
фестиваль гумору
«Юрмала»
18:50 «Вечірній квартал»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Вечірній квартал»
23:00 Х/ф «Платон Ангел»
01:00 Х/ф «Дні грому»
02:45 «Подробиці»
03:15 Х/ф «Дні грому»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
10:00 Дитяча Нова хвиля 2011. День другий
12:10 Оголена красуня
13:10 Т/с «Сліпа куля - 2.
Агента майже не видно»
17:00 Т/с «Дорожній
патруль - 6»
18:00 Т/с «Індус»
19:00 Події
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Індус»
22:15 Х/ф «Сорок»
00:10 Т/с «Гончі - 3»
02:00 Х/ф «Послуги пекла
коштують дорого»
03:30 Події
03:50 Т/с «Індус»

04:55 М/ф «Катерок»
05:05 Т/с «Ще не вечір»
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні
07:20 Лотерея «Золотий
ключ»
07:45 «Медичні таємниці»
08:20 «Увага: розшук!»
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 Кулінарний двобій
11:00 Квартирне питання
12:25 Т/с «Алібі» на двох»
14:25 Своя гра
15:20 Слідство вели...
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 Х/ф «Батьки»
23:50 Х/ф «Королівство»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Комедія «Бабусі
надвоє сказали...»
07:30 Х/ф «Сплячий лев»
08:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Богдан Ступка. Той
ще перець»
12:15 Суботній «Єралаш»
12:35 Середовище
проживання. «Обман з
доставкою додому»
13:45 Вирок. «Хто вбив
Пола Хлєбникова?»
14:50 «Чудом урятовані»
15:55 «Свідки»
16:55 Т/с «Убойна сила»
19:05 Великий святковий
концерт
21:00 «Час»
21:15 Х/ф «Любов одна»
23:10 Х/ф «Притулок
комедіантів»
00:35 Х/ф «Останній візит»

06:00 «Легенди

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Т/с «Хто у домі
господар»
11:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Comedy Woman»
15:30 Т/с «Універ»
16:25 Х/ф «Бум»
18:30 «Королева балу»
19:25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:50 Т/с «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Одна за всіх»
23:40 «Дурнєв +1»

бандитського Києва»
07:30 М/с «Черепашки
ніндзя»
09:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ».
Заручник у полоні
12:00 Х/ф «Вантаж 300»
13:40 Х/ф «Золота баба»
15:15 Х/ф «Коли
запізнюються в ЗАГС»
17:00 Т/с «МУР є МУР - 3»
19:00 Т/с «NEXT»
23:20 Х/ф «Експеримент»
01:55 Х/ф «Роб-Бі-Гуд»
04:05 «Речовий доказ»
05:00 «Правда життя»
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07:00 Д/ф «Няньки дикої
природи»
07:30, 08:40 Моя земля моя власність
07:50 Сільський час
08:20 Укравтоконтинент
08:50 Корисні поради
09:05 Як це?
09:30 Ближче до народу.
Надія Мейхер
10:05 Крок до зірок
10:45 Шеф-кухар країни
11:45 Феєрія мандрів
12:10 Наша пісня
13:05 У гостях у Д. Гордона
14:55 Формула-1. Гранпрі Бельгії
17:00 Золотий гусак
17:55 Футбол. Чемпіонат
України. «Чорноморець»
(Одеса) - «Шахтар»
(Донецьк)
20:00 Мистецький
телемарафон
21:00 Підсумки тижня
21:30 Музичний фестивальконкурс «Пісні моря» 3ч.
00:00 На олімпійський
Лондон

06:20 Х/ф «Секрет Ноемі»
08:20 «Ремонт +»
09:05 «Лото-забава»
10:00 М/ф
10:55 «Смакуємо»
11:30 «Одружений за
власним бажанням»
12:40 «Тиждень без жінок»
13:50 Х/ф «Білі троянди
надії»
17:25 Футбол. Чемпіонат
України. «Дніпро» (Дніпропетровськ) - «Динамо»
(Київ)
19:30 «ТСН-тиждень»
20:00 «Голос країни»
22:00 Т/с «Інтерни - 2»
22:25 «Голос країни результати голосування»
22:55 «Світське життя»
23:45 «Телевізійна служба
новин»
00:25 «Tkachenko.ua»
01:10 Х/ф «Нова земля»
03:05 Х/ф«Секрет Ноемі»

05:55 Квартирне питання
06:40 Анекдоти поукраїнськи
07:00 Т/с «Рюрики»
07:40 Х/ф «Ліцензія на
убивство»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Стоп-10
13:40 Наша Russіa
14:05 Х/ф «Брати Грімм»
16:40 Велика різниця
17:50 Наша Russіa
18:45 Факти
18:55 Спорт
19:00 Х/ф «Грозові
ворота»
23:25 Голі та смішні
00:50 Х/ф «Поворот не
туди-2: Глухий кут»
02:30 Інтерактив.
Тижневик
02:45 Х/ф «Ліцензія на
убивство»

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.30, 15.55 Мультляндія
7.50 У гостях у Д. Гордона
9.30 Корисна розмова
9.40 Вчися з нами
9.50 Контрольна робота
10.20 Віра. Надія. Любов
11.20, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально - насущно
14.35 Голос Перемоги
16.25 День знань
17.25 Х/ф «Інкогніто з
Петербурга»
19.00 Х/ф «Я в повному
порядку»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН
21.25 Світ бізнесу
22.00 Х/ф «Усміхнися,
ровеснику!»
23.30 Громадська
приймальня
0.30 Х/ф «Я в повному
порядку»

05:30 «Наші улюблені
мультфільми: Пригоди
капітана Врунгеля»)
06:55 Х/ф «Ми дивно
зустрілися»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Х-Фактор.
Революція»
15:00 Х/ф «Діамантова
рука»
17:05 «Моя правда.
Зачароване коло Ігоря
Ніколаєва»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
21:10 Х/ф «Час щастя»
23:25 «Неймовірні історії
кохання»
00:25 «У пошуках істини»

04:30 Т/с «Ранетки»
06:05 Кліпси
06:30 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Вітаю у клубі Міккі Мауса»
10:00 Х/ф «Секс у
великому місті»
13:00 Шоуманія
13:50 Ексклюзив
14:35 Info-шок
15:40 Фабрика зірок-4.
Фільм другий
17:05 Х/ф «Таксі-4»
19:00 Фабрика зірок 4
21:25 Х/ф «День радіо» (2)
23:50 Спортрепортер
23:55 Х/ф «Пророк» (2)
01:45 Т/с «Ясновидець-3»

06:01 «Вікно в Америку»
06:35, 18:30, 23:00
«Київський час»
06:40 «Технопарк»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
08:30 «Рекламна кухня»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
19:30 «Велика політика»
20:05 «Хроніка тижня»
21:00 «Час: підсумки»
22:00 «Територія закону»
23:30 «Рекламна кухня»
01:00 «Час: підсумки»

07:10 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:05 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:40 М/ф
09:00 Створи себе
09:55 Смертельна кухня
10:40 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:20 М/ф
16:40 Х/ф «Король полярний ведмідь»
18:35 Живе багатство
України
18:55 П’ятизірковий
відпочинок
20:00 Зелена варта
20:35 Кулінарний
преферанс
21:00 Дитинство у дикій
природі
22:05 Х/ф «Райські
пригоди»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт

05:05 Т/с «Одружити
мільйонера»
08:25 М/с «Вінкс»
09:05 М/с «Маша та
Ведмідь»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова пошта з
Пугачовою і Галкіним»
10:35 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
11:25 Х/ф «Діамантова
рука»
13:25 Х/ф «Три дні в
Одесі»
15:50 Х/ф «Лабіринт»
17:55 Т/с «Лжесвідок»
20:00 «Подробиці тижня»
20:50 Т/с «Лжесвідок»
22:50 Х/ф «Смокінг»
00:40 Х/ф «Інтерв’ю з
вампіром»
02:40 «Подробиці тижня»
03:20 Х/ф «Смокінг»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Дитяча Нова хвиля 2011. День третій
12:10 Т/с «Карамболь»
14:10 Х/ф «Сорок»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль - 6»
18:00 Т/с «Глухар.
Продовження»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:30 Футбольний вікенд
23:55 Т/с «Гончі - 3»
01:45 Х/ф «Щелепи - 4:
Помста»
03:10 Щиросердне
зізнання
03:40 Події тижня
04:10 Т/с «Індус»
05:00 - 14:00
Профілактика

04:45 М/ф «Попелюшка»
05:05 Т/с «Ще не вечір»
07:00, 09:00, 12:00
Сьогодні
07:15 «Російське лото»
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 «Перша передача»
09:55 «Від ГОЕЛРО до
Асуана»
11:00 Дачна відповідь
12:25 Т/с «Алібі» на двох»
14:25 Своя гра
15:20 Слідство вели...
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
18:00 «Сьогодні
Підсумкова програма»
19:00 Щиросердне
зізнання
19:50 «Пугачиха. Фільмдоля»
21:55 Д/ф «Імперія почуттів»
23:05 Х/ф «Адвокат
диявола»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 М/ф
06:30 Х/ф «Трактористи»
08:00 «Смак»
08:35 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Поки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Недільний «Єралаш»
12:35 Двобої. «Жінка під
грифом «секретно»
14:40 Х/ф «Змієлов»
16:30 Х/ф «Кубанські
козаки»
18:35 Творчий вечір Ігоря
Матвієнка
21:00 «Час»
21:20 «Велика різниця»
22:30 «Yesterday lіve»
23:30 «Які наші роки!»
00:50 Х/ф «...На
прізвисько «Звір»
02:15 Т/с «Життя»
03:05 «Нехай говорять»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»)
09:20 Т/с «МУР є МУР - 3»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Четвертий рейх
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
14:40 Т/с «NEXT»
19:00 Х/ф «Роб-Бі-Гуд»
21:45 Х/ф «Полювання на
динозавра»
23:45 Х/ф «Нічна варта»
01:40 Х/ф «Експеримент»
03:40 «Речовий доказ»

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Т/с «Хто у домі
господар»
11:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:05 «Королева балу»
14:00 Т/с «Універ»
15:00 Х/ф «Бум»
16:55 Х/ф «Бум 2»
18:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:25 Т/с «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 Х/ф «Посмішка Бога,
або Cуто одеська історія»
01:10 «Дім-2»
01:55 «До світанку»

24 серпня святкує свій ювілей
Ніна Степанівна АРІСТОВА!
Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Хай буде світлим Ваш життєвий шлях.
Хай не турбують лихо і напасті,
І журавлі на крилах хай несуть
Все те, що називаємо ми щастям.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже і здоров’я, і натхнення,
Щоб прожили Ви ще багато літ
Під Божим і людським благословенням!
Сім’ї: Бабич — Віктор, Надія, Неля, Оля;
Велігурських — Олег, Олена, Яна
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

столяр-верстальник; шліфувальник.
Тел: (096) 262-30-95

НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ РОБОТИ ПОТРІБЕН:

Металопластикові
вікна, двері
Тел: (050) 947-91-10,
46-805 ,(093) 966-26-76.

Безкоштовні
оголошення

БЕЗМЕЖНО ВДЯЧНІ УСІМ ДОБРИМ ЛЮДЯМ, які розділили з нами
сімейне горе – втрату матері і дружини
Світлани Валентинівни Ткач.
Ваша підтримка, дорогі друзі, і щирі
співчуття допомогли нам витримати
удар долі і гідно провести в останню
путь дорогу нам людину.

ПРОДАМ:
гараж («Енергетик») біля базару.
Тел: (096) 115-43-03

ПРОДАМ новый Chevrolet Aveo. По-

ділянку 0,15 га, с. Сувид
Тел.: (067) 268-86-75

Володимир Ткач і донька Златослава

лная комплекция. Рассмотрю оплату
частями. Машина со страховкой. Ира,
(097) 388-10-74.
Студентський квиток № 07146038, виданий
НМУ ім. О. О. Богомольця на ім’я Ігоря Юрійовича Козіянчука, вважати недійсним.

1-кімнатну квартиру 46 м2, ремонт,
бойлер. Кургузова, 3б. 60 тис. у. о.
Тел: (067) 319-77-40

ІНШЕ: У с т а н о в к а
дерев’яних дверей, М.Д.Ф.,
гіпсокартон, ламінат, ін.
Тел.: (050) 277-07-17,
(067) 889-21-26

КУПЛЮ електромагнітний пускач, автомат, реле.
Тел: (096) 550-38-86

інженер відділення (Вишгород)
Вимоги:
1. Знання операційних систем на професійному рівні (windows 98, 2000, 2003 XP).
2. Робота з мережевим обладнанням (LAN).
3. Знання DOS-commands, NNCron, Ms Office,
DSL-modems, периферійні пристрої (принтери,
факси …).
4. Знання ПО Medius, CCMail, CIS-коммунал,
WU, Анелик (схвалюється).
5. Базові знання Oracle, Firebird, IB Expert,
TOAD (схвалюється).
6. Базові знання Linux (схвалюється).
7. Навички роботи з базами даних (Oracle,
Firebird).
8. Комунікабельність, здатність навчатися,
відповідальність.
9. Графік роботи 9:00–19:00 пн.-пт.
Проживання у Вишгороді чи на Оболоні.
Банк гарантує Вам стабільність, перспективу
та хороший дружний колектив.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА — за результатами співбесіди.
Резюме надсилайте за адресою: ib@internal.
oldbank.com із назвою посади чи телефонуйте: (044) 234-41-54, (099) 714-15-30,
(044) 537-07-70 факс.

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-

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
20.08.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

P.S.

Кредитна спілка «Ефективні фінансові технології» повідомляє про
проведення загальних зборів членів кредитної спілки, які відбудуться 24 вересня 2011 року об 11:00 за
адресою: м. Вишгород, вул. Шкільна, 14 (Вишгородська районна гімназія «Інтелект», актова зала).
Порядок денний:
1. Про затвердження порядку денного
загальних зборів членів кредитної спілки.
2. Про стан діяльності кредитної спілки.
3. Про результати претензійно-позовної роботи кредитної спілки.
4. Про результати перевірок контролюючих органів влади.
5. Про прийняття рішення:
І) перевибори керівних органів кредитної спілки;
ІІ) ліквідація кредитної спілки за рішенням загальних зборів.
6. Пропозиції членів кредитної спілки.

Правління «Ефективні фінансові технології»

У серце увійде лише те,
що йде від серця

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 вересня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Вишгород

Нам пишуть, телефонують, розповідають

20 серпня 2011 року
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«Удар противника перший!»
У липні Вишгородський
андеграундовий гурт «Гайдамаки» взяв участь в 11-му
міжнародному
фестивалі
слов’яно-варязької культури
«Коровель-2011» в с. Шестовиця Чернігівського району
(назва — від урочища, розташованого за 12 км від Чернігова — в с. Шестовиця).
Анатолій МИСЬКО,
керівник гурту «Гайдамаки»
ФОТО автора — спеціально для газети «Вишгород»

Це історичне місце на березі
Десни. У 1Х ст. його окупували
вікінги, що блукали світами без
своїх національних подруг, а під
час походу умикали українок і
асимілювалися.
Організатор фестивалю –
Чернігівська федерація історичного фехтування. Обов’язкова
умова участі у ньому – наявність
старовинного одягу.
У програмі – рицарські турніри, групові бої, історичний тріатлон, змагання лучників, виступи менестрелів, відвідання
археологічних розкопок, фаєршоу, танцювальні майстер-класи та інші розваги минулого.
Учасники — організації та клуби
з різних міст України, де займа-

ються історичним фехтуванням, історичною реконструкцією, рольовим моделюванням
та діяльністю, пов’язаною із
слов’янською історичною спадщиною.
Варяги — воїни-нормани
— служили у візантійських імператорів. Уперше про них згадується у «Повісті минулих літ»
у легенді, що стала основою у
ХVIII ст. помилкової теорії норманського походження давньоукраїнської держави.
Вікінги (скандинави, варяги, нормани) займалися піратством, торгували рабами, грабували та завойовували чужі
землі. У наших літописах це і
напівлегендарні князі Рюрик,
Синеус, Трувор та інші наймити руських князів, купці, що
торгували на шляху «із варяг у
греки».
Шестовицьке
городище і курганний могильник —
пам’ятки Х-Х1 ст., де знайдено
залишки напівземлянок, уламки посуду, кераміку, зброю,
побутові речі, прикраси тощо.
Для древніх поселенців курганів характерні трупоспалення,
поховання дружинників разом з
рабинями, кіньми, зброєю. Будівлі їх мали вигляд витягнутих
споруд з 2-3 рядами стовпів і

Сорок
днів туги
за Людою
Сорок днів, як залишила
співуча душа земле тіло нашої подруги Людмили Антонівни Богачової. Можливо,
вже вселилася в якусь чарівну пташечку і наспівує пісеньки у раю. Хто знає… Нам
не дано цього знати. А, може,
відлетіла її душа на якусь далеку планету і там співає?
Олена МИХАЙЛОВА, Антоніна
ШУЛЬГА, Жанна ЗАХАРОВА,
Ольга ДЯЧЕНКО

ФОТО із сімейного альбому

Нам тяжко без неї, без її чарівної посмішки, привітного характеру. Ми знов і знов згадуємо її
шлях у місті і те, що вона залишила в пам’ять про себе.
А своє життя Людмила присвятила музиці. Співала ще

змалку – в Житомирському палаці піонерів, потім – у музичній
школі, в дитячому хорі. Там опанувала гру на баяні, акордеоні,
піаніно. По закінченні музичної
школи вступила до музичного
училища. Добре вчилася.
У Вишгород приїхала у 1968
році. Працювала у середній
школі № 1 вчителем співів і
музики, потім – музичним вихователем у дитячому садочку
«Золотий ключик». Діти любили Людмилу Антонівну, а не
так просто навчити 3-6-річних

двосхилими дахами.
У кораблях і поховальних
камерах (в Норвегії) знайшли
поховання норманів, стели і
камені з рельєфними рунічними написами і візерунковими
орнаментами.
Сучасні рицарі шанують минуле і на знак цього влаштовують етнофестивалі. В с. Копачів
Обухівського району збудовано
парк «Київська Русь», де щороку проводяться мега-фестивалі
«Билини стародавнього Києва
ІХ-ХІ ст.», а у Ржищеві — свята, присвячені трипільській
цивілізації. Там є навіть музей

малят співати, відчувати ритміку, пізнавати гармонію звуків.
Підготовлені нею музичні свята
завжди були різноманітними і
цікавими не тільки для дітей, а
й для їхніх батьків. І навіть для її
колег-музикантів.
Після «Золотого ключика»
Людмила працювала в школі №
2 (зараз –гімназія «Інтелект»). Її
трудова книжка повна подяк, а
родина зберігає чимало почесних грамот. Зокрема й за участь
у спортивних змаганнях з велосипедних гонок.
Щира, добра, привітна, вона
любила пригощати друзів смачними стравами, у приготування
яких вкладала любов і фантазію.
Сумує за дружиною чоловік
Петро Кирилович. Він і зараз
працює у ЗОШ №1. Виростило
подружжя двох дітей – доньку
Ганну і сина Кирила. Ганна керує зараз хором «Ветеран», в
якому до останнього співала її
мати.
Людмила Антонівна дочекалась онуків – їх у неї четверо.
Рідним і близьким не вистачає
цієї світлої жінки, пам’ять про яку
зберігатимуть у серці завжди.

трипільської культури. Відтворюють історичне минуле і в
м.Любечі на Чернігівщині.
Чернігівщина взагалі благодатний історичний край. У цьому ми переконалися і із задоволенням показали господарям
свою програму на тему « Ольга — велика княгиня київська,
володарка Вишгорода». Роль
Ольги виконувала Тетяна Шведун, ключниці Малуші — Оксана
Хомицька, князівської челяді —
Любов Хрищенко, Лідія Мельникова, Лідія Косяк, виночерпія
— Ольга Блащук, а я виконував
роль князя Ігоря.

Ми єдині з гостей співали
на лісовій галявині, на ристалищі автохтонні українські
пісні, дивуючи оточуючих, які
участі у співочій програмі не
брали. І залюбки дивилися бої
рицарів, які билися за принципом — удар противника перший.
А потім громом аплодисментів і криками «біс» оцінили фінальне фаєр-шоу.
Підтримку гурту «Гайдамаки» для поїздки в Шеставицю
надали КП «УФКС» Вишгородської міськради та ПП «Пещерін». Щиро дякуємо!!!

Шкільний сад — не
туалет для собак
Мені боляче, коли бачу,
як власники собак вигулюють своїх улюбленців у
саду біля Вишгородської
школи №1. У жодного з них
не бачив у руках совочка
і поліетиленового кулька
для прибирання відходів
після собачки.
Володимир ЛЕВАДНИЙ,
ветеран праці
А в саду, між іншим, відпочивають школярі під час
перерви — бігають, падають,
перекидаються і несуть до
класу, а потім додому брудний одяг. Зараз літо, але у
цьому садочку завжди є люди
— сидять собі на травичці під
плодовими деревами, відпочивають. Уявляєте, що буде,
коли розпочнуться заняття у
школі?
Я постійно роблю власни-

кам собак зауваження. У відповідь вони відказують, що
вигулювати тут собак можна,
бо ніяких заборонних табличок немає. А відносно совочка
взагалі дивуються — для чого,
мовляв, вигадуєте хтознащо…
І справді, для багатьох це
дивно. А в Європі, до якої
прагнемо, це — норма поведінки власника собаки. За
порушення її — величезний
штраф.
Варто відповідним службам, екологам, членам клубу
любителів домашніх тварин
разом із владою міста приділити увагу питанням виховання власників собак, а в
саду розмістити таблички на
зразок: «Шкільний сад — не
туалет для собак! Поважайте
дітей!» І давно вже варто визначити місце для вигулу собак.

Не будемо «правнуками поганими»
Незабаром діти підуть до школи.
Але не у всіх вишгородських школах
учні навчаються за повноцінними
програмами. Так, у школах №1 і №
3 в розкладі уроків немає російської
мови. У школі № 3 в одному класі вивчають англійську, німецьку, французьку та українську мови. А російської літератури взагалі немає.
Катерина САТИР,
вчителька-пенсіонерка
Між тим не одне покоління виросло,
маючи за взірець літературних геро-

їв Лева Толстого, Максима Горького,
Миколи Островського. Учні, які слухали
уроки вчителів російської мови та літератури М. І.Поташник, В. О. Усатюк,
Н. М. Титаренко, І. О. Яковенко, стверджують, що їхнє шкільне життя не можна було уявити без молодогвардійців,
Данка, Павки Корчагіна, який на докір
колишньої коханої Тоні Туманової, що
він у порваних черевиках і легкій шинелі
відвантажує холодному і голодному Києву дрова, відповів: «А що ти, крашена
лахудра, зробила для свого народу?»
Якби кожний з нас запитав себе — а
що зробив він? Починаючи від просто-

го смертного і закінчуючи депутатом.
Саме класична література, до якої відноситься й російська, акцентує увагу на
проблемах, які й сьогодні потребують
вирішення. Та ж проблема загальної
освіти, повноцінних навчальних програм. Не може випускник школи добре
володіти українською мовою, коли не
знає російської. Вважаю за необхідне
у розклад уроків старших класів також
ввести і один урок військової підготовки, а учнів середнього віку повернути у
захоплюючий світ патріотичної гри «Зірниця». Кожен учень — особистість, і
потрібно працювати творчо не лише з

талановитими учнями, а з кожним. Чому
зникли великі дитячі хори, яких замінили квартетами? Адже хор об’єднує
дітей, вчить жити в колективі, цінувати
думку більшості.
Згадуючи Великого Кобзаря, хочеться доповнити його знамениту фразу: не
будьмо «славних прадідів великих правнуками поганими». Науково-технічний
прогрес вимагає виховання грамотної
молоді, яка б досконало освоїла свою
професію. І це завдання може виконати 10-річне і подальше професійне навчання в спецучилищах, технікумах, вузах.
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Вишгород

Навіщо нам
берег
турецький...
Миргород — одне з давніх-предавніх поселень на
Лівобережній Україні. Дослідники старовини вважають, що його засновано у
ХII - ХIII століттях за часів
Київської Русі як сторожовий
пункт східної окраїни давньоруської держави.

У душу хлюпає Хорол...

Ольга ДЯЧЕНКО
ФОТО автора

Нині Миргород — всесвітньо
відомий курорт. Ще на початку
ХХ ст. тут відкрито джерела з мінеральною водою.
Багато зусиль для її популяризації доклав лікар Іван Зубковський. Саме його вважають
фундатором курорту з цілющою
миргородською водою.
У семи санаторіях цілорічно
оздоровляються тисячі хворих
не тільки з усіх куточків України,
а й близького та далекого зарубіжжя.
Сучасні корпуси потопають у
зелені — з любов’ю обсаджені
декоративними кущами, милують квітковими композиціями,
клумбами.
Усе передбачено для змістовного відпочинку й оздоровлення
відпочиваючих різного віку.
Ті, хто не мають путівок, можуть скористатися послугами
поліклінічного відділення з численними видами процедур за
державними розцінками.
Змістовний відпочинок урізноманітнюють виступи відомих
співаків і артистів у Палаці культури, імпровізовані виставкипродажі виробів місцевих гончарів і художників.
Статечний
спадкоємець
умільців-ковалів може за символічну ціну викарбувати монету гетьманської доби з портретом гетьмана Данила Апостола.
Дітлахи охоче вирушають у
мандрівку територією курорту у мальовничому візку з лагідним поні або випробовують
силу ніг, керуючи механічними
машинками.
Для них обладнано сучасні
ігрові та спортивні майданчики.
На чималенькому лікувальному пляжі із чистим піском, парасольками від сонця і лежаками на березі прозорого Хорола,
де тільки й транспорту — веселі катамарани та прогулянкові
човни — сотні відпочиваючих.
Я неодноразово відвідувала
чарівні миргородські куточки.
Раділа, що люди бережно ставляться до дарів природи. При-

Історична довідка
Миргород був зручним місцем для ведення
мирних переговорів між сусідніми народами
і племенами. Звідси, буцімто, і давня назва —
Миргород.
Історія його тісно пов’язана зі становленням
українського козацтва. Це було полкове місто
Миргородського козацтва. Миргородці брали
активну участь у селянсько-козацькому повстанні 1638 року проти польської шляхти під
проводом гетьмана Якова Остряниці.
Миргородський козачий полк був одним із
найбільш боєздатних і стійких у війську Богдана Хмельницького під час визвольної війни
1648-1654 рр.
Із відновленням гетьманства у 1727 році
миргородського полковника Данила Апостола
обрано гетьманом Лівобережної України. Він
похований у Великих Сорочинцях у закладеній
ним Преображенській церкві, де в 1809 році
хрестили майбутнього письменника Миколу
Васильовича Гоголя (Яновського).
Вихідцями з миргородської козацької родини були знані далеко за межами України талановиті іконописці Д. Боровиковський та В. Боровиковський.
Миргород часто відвідував російський і
український письменник та громадський діяч,
автор «Оди на рабство» та «Ябеди» В. Капніст.
У 1802 році Миргород став повітовим містом
новоутвореної Полтавської губернії.
Під час Вітчизняної війни 1812 року тут квартирував Сіверський драгунський полк, у якому
служив майбутній автор «Енеїди» І.П. Котляревський. Неодноразово Миргород відвідував
геніальний Тарас Шевченко. Тут написав відому поему «Великий льох», інші твори. На
розі названої його іменем вулиці встановлено
пам’ятник Кобзареві.
Миргород — батьківщина талановитих Рудченків Івана Білика та Панаса Мирного.
крашають місто і його околиці.
Але цього разу прикро вразили купи сміття біля місць відпочинку у гаю, попелища від стихійних вогнищ. Щоб відпочити із
внучкою, ретельно підмела біля
лавочок із колод, зібрала недоїдки із столу.

Письменник Микола Гоголь прославив місто
своїми повістями про «дивовижну миргородську калюжу», «буру свиню Івана Івановича, яка
вкрала в Миргородському суді скаргу Івана Никифоровича».
Уся творчість М.В. Гоголя так чи інакше
пов’язана з Миргородським краєм. Дослідники
літературної спадщини письменника одним з
прототипів Тараса Бульби називають полковника Миргородського козачого полку Матвія
Гладкого.
У 1902 році у Миргороді на привокзальній
площі встановлено бронзовий бюст письменника. Відтоді головна вулиця міста називається
іменем Гоголя.
32 роки тут прожив класик грузинської літератури Давид Гурамішвілі. На його могилі
та біля входу у літературно-меморіальний музей встановлено пам’ятники поету. Це єдиний
культурологічний заклад визначному грузинському діячеві, який розташований за межами
Грузії. Щороку дні пам’яті поета збирають в
Миргороді представників Посольства Грузії в
Україні, членів грузинської діаспори, з якими
миргородці підтримують тісні дружні стосунки.
Із Миргородом пов’язані імена видатних діячів науки і культури. Тут часто бував філософ
і поет Григорій Сковорода. У Миргороді жив і
працював Василь Ломиковський, український
історик, етнограф, агроном, автор «Словника
малоруської старовини» (1808 р.). На посаді
учителя повітової школи у 60-х роках XIX ст. тут
працював відомий письменник Анатолій Свидницький, автор повісті «Люборацькі». У місті народився і творив визначний живописець
Володимир Боровиковський, автор майже 200
портретів своїх сучасників, працювали художники Федір Красицький і Василь Кричевський,
скульптор Федір Балавенський.

Психологія обивателя: після мене — хоч і трава не ростиме — пустила й тут своє
пагубне коріння. Невже біля
кожного дерева й куща треба охоронця та таблички з повчальними закликами?
Хоча місцеві мешканці лю-

Маня та її улюблений поні

Микола Гоголь

... і герої його творів

блять своє місто — скрізь багато квітів, дерев, кущів, працюють фонтани не тільки на території курорту, а й у Миргороді.
Повсюду зручні лавочки, багато скульптур героїв гоголівських творів поблизу «миргородської калюжі», яка стала каз-

ковим притулком для лебедів,
качок та інших екзотичних птахів.
І над тихим спокоєм миргородської краси закликає до
духовної висоти Святопреображенська церква, щоб не забували минуле, цінували сьогодення
і дбали про майбутнє.

Один із мальовничих куточків

Ліра

Вишгород
Віктор КУЧЕРУК
***
Любове вічна, Україно,
Твого я саду кревний плід.
Моє підґрунтя і коріння
Укрите мороком століть.
Минулого кривлянням ситий,
Несу безвісності тягар:
Чи пращур був із посполитих,
Чи рід іде мій од татар?
А, може, я лихої вдачі
Тому, що серцем пів – на – пів
Онуком значуся козачим
І спадкоємцем чумаків?
Одвічно серце повне туги
За землю цю іще тому,
Що предок, певно, йшов за плугом,
А я не сію і не жну?
О Боже милий, хто я?.. Звідки?..
Кому на світі я рідня?..
Нема подіям давнім свідків –
Є різні версії щодня.
У суміші брехні і правди,
Початків губляться сліди,

Ольга ДЯЧЕНКО

Та українець я насправді,
Бо так люблю тебе завжди.
В свій край залюблена людина
Не в снах чи мріях – наяву,
Моя відрадо, Україно,
З тобою в серці я живу!

***
Немає серпневої спеки,
Пташиного співу не чуть.
У вирій на крилах лелеки
Про літо мій спогад несуть.

Высший Град

Калина в червонім намисті
Неначе у гості зове,
Кораблик з вербового листя
У осінь Хоролом пливе.

Сергій ХАУСТОВ
Былая слава из дали веков
Следы оставить нам успела.
И многих тайн святой покров
Сберечь история умела.
И в прошлом будущее есть,
Оно, как семя, плод рождает.
Душа, утратившая честь,
Потом от этого страдает.
История здесь, как река, берёт начало.
И слово «Вышгород»
Набатом в ней звучало.

Микола ОРЄШКОВ,
м. Вишгород

О поле, полечко моє…

Спокійна краса над водою.
Далеко буденне, земне.
Чи з радістю йдеш , чи з бідою –
Спливе, відболить і мине.

Полотно для рушників
На рудім покосі,
Виглядають женихів
Мавки русокосі.

Фото – Олеся ОРЄШКОВА

Дощ

За ними гониться повз хат,
Коли до поля, мов гадюка,
Повзе щодня завод «Карат»!..
Тому й кажу я біля поля:
«Хоча нема в цім новини,
Лиха без тебе буде доля
І в мирний час, і в час війни,
Бо ти, о поле, моя доле, —
Хребет розвинутих держав,
Для мене є життя і воля,
Як луг для квітів і для трав!»

Жнива
Пройшли дощі. Над полем сяє сонце
(Картопля не загинула, жива)
І променем постукує в віконце:
«Виходь, стрічай з молитвою жнива!»

Земля, яку зову я своїм полем,
Дана для щастя і життя нам всім,
Як і хрущі, на світ з’явивсь я голим,
Як і вони, що поле дасть, те й їм…

Жнива!.. Жнива!..Так радісно на серці!..
Пусті мішки сумують у кутку…
Часник зібрав, зібрати треба й перці,
А головне — картопельку прудку!..

***
«Спасибі тобі, поле, за продукти:
Картопельку — слов’янку молоду,
За ягоди — суниці і за фрукти,
Я навесні, чекай мене, прийду…»

***
Копаю кущ — ой, бульби! Хоч куди!
Кладу в кошіль тихенько, ніби яйця,
Картопельку — слов’янку молоду,
(Купив насіння взимку у китайця!)

Шматок землі, що дід звав своїм полем,
На моє серце ліг столітнім болем
І по душі сльозою прокотився,
Коли я ще на світі не з’явився.

І не біда, що деякі кущі
Пошкоджені жуками-шкідниками,
Бо знаю, їсти хочуть і хрущі,
Їх не давлю зі злобою ногами,

А як з’явився, мати сповивала
Тим полем, коли жито зранку жала.
І я на ньому плакав і сміявся,
Коли серпом жав з нею, ніби грався;

Бо шкідники — для мене шкідники,
А для природи — її рідні діти,
Як я, зайці і навіть пацюки,
І як трава в лугах живих, і квіти,

А ще й тому я в поле закохався,
Що в злидня-діда-селянина вдався.
Тому й болить серденько вічним болем,
Що я, як дід, багатий лише полем…

Поле — моє багатство

Погаптують сорочки,
На поділ – мережки,
Зв’яжуть зілля у пучки,
Кинуть біля стежки.
Хто зануриться лицем
У чарівне зілля,
Материнка з чебрецем
Скличуть на весілля.

Я рано-вранці вивіз бджіл на поле:
В гречано-житньо-волошковий рай,
Коли ще в полі спало сонце кволе
І ще дрімав за полем рідний край,
А жайворонок в небо вже піднявся,
Піснями поле все заполонив…
І вмить зорею схід над полем знявся,
І, мов Жар-птиця, тихо полетів...

Весь червень-місяць дощ над полем йде,
Щодня картопля плаче від вологи,
І грім гуркоче і гуде, гуде,
Неначе в небі бешкетують боги…
В залізній будці з мутним склом в вікні
Читаю авторів нових і древніх,
І гомоню собі наоднині,
Немов в гаремі персіянин-євнух…
І раптом двері будки скрип та скрип…
То молода городниця-сусідка
Заглянула, сказала: «Ну ти й тип,
Не можеш завітати хоча б зрідка…»
А грім над полем все гуде й гуде…
Лежать шкарпетки, зняті з ніжних ніжок…
Пружисте тіло жінки молоде
Зім’яло кипу старовинних книжок…
А серед них два Кодекси Буття,
В яких: Мораль — висока і глибока,
Та грішникам — Молитви каяття:
Чи не для нас з тобою, синьоока?..
Читаємо… а дощик йде і йде,
Картопля тихо плаче від вологи,
І грім гуркоче і гуде, гуде,
Неначе в небі бешкетують боги!
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***
У березовім гаю
Мавки русокосі
Полотно тонке снують,
Сушать на покосі.

У річці вода потемніла ,
Карасики сплять в глибині
Всього є : і золота, й срібла,
Й рибалочка ген у човні.

Рано-вранці

Сказання про поле
Коли прийду до свого поля,
Кажу: «Ти є хребет держав,
Життя моє і моя воля,
Як луг для квітів і для трав!
А що Європа?! Що Росія?!
Ніщо, — бо лише ти мій Рай,
Тут навесні дощ жваво сіє
Для мене щедрий урожай!
Щодня спілкуюся з тобою
Біля «Карата», де гаї,
Облитий перлами-росою,
Свої наспівую пісні:
Про те, що я живу тобою,
Про тебе думаю вві сні
І що кроплю тебе сльозою,
Коли копаю навесні,
І що противники шалені,
Немов інспектори ДАІ,
Червоним світять шлях зелений
До тебе, кажучи мені:
«Город свій здай міській громаді,
Хіба городом проживеш?
Вірші пиши, немов Сааді,
Бо горб посієш — горб пожнеш!»
Не здам, як курочка курчат,
Коли коршак, бистріш, ніж щука,
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Серпнева ніч
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Сріблястий місяць в небі плив
І малював деревам тіні.
Народжувались дні осінні
В передчутті майбутніх злив.
Ввібравши барви теракот,
Мостились гарбузи під плотом,
А цвіркуни скрипучі ноти
Все прагнули звести в акорд.
І, підійшовши до узбіч,
Давно уже до всього звичні,
Хати біленькі риторично
Дивились вікнами у ніч.
***
Ходить серпень ногами босими
По укритій росою стерні,
Світанково видзвонює косами,
Обжинкові співає пісні.
Лиш йому зрозумілими знаками
Мітить в лузі зелені стіжки.
Вишива чорнобривцями й маками
Ткані сонцем ясним рушники.
Перевеслом пов’язує райдуги,
Роздає урожай про запас
І незвіданим спокоєм радує
У Медовий, свят’Яблучний Спас.

Молитва
Втомилось серце хрест життя нести,
Як сухарі, спеклися мої губи.
О полечко, прости, прости, прости:
Твій хліб втомився їсти рот беззубий!
І дух втомився — животворний дух
Животворити сили мого тіла,
Високі мрії, гострі зір і слух,
І думи, що, як блискавки, летіли!..
Втомилось серце хрест життя нести,
Як сухарі спеклися мої губи.
О Господи, і Ти прости, прости,
Що дні під сонцем мені й досі любі,
Що любі люди злі і добряки,
Що я люблю життя, неначе диво,
Та не люблю на полі будяків,
Хоча вони завжди цвітуть красиво…
О Господи, прости, прости, прости,
Що я прошу: «Хай буде м о я воля:
В цим світі вічно хрест життя нести,
Щоб стежку цю —
Завдовжки в три версти! —
Не вкрили кропива й бур’ян до поля!
Якщо ж (останній селянин!) помру,
Хто буде рідне поле доглядати?..
Бо всі до моря їдуть в цю жару,
Щоб там, в піску чужому, загорати!..
О Господи, прости, прости, прости…»

І останніми днями млосними,
Що ще кубляться у теплі,
Йде до вересня, йде до осені
По достиглій і щедрій землі.
***
Теплим сонцем напоєні вщерть,
Пахнуть яблука срібними росами,
Пахнуть медом і щедрим дощем,
Пахнуть зорями...
Пахнуть осінню...
***
Я часто згадую, що я тебе забув,
Що я тебе давно не пам’ятаю,
Бо не бува повернення до раю —
На спогади накладено табу.
Я часто згадую, що я тебе забув…

Жарт
У нашому містечку
Є дві красиві дівчини,
З цим всі дівчата згідні,
Лиш кожна з них запитує:
— А хто ж та, друга?
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Вишгород

ФізкультУра

Перемоги юним до снаги!
Сонце, повітря і вода — наші кращі
друзі. У цьому переконуються вихованці ДЮСШ з водних видів спорту,
зокрема веслярі-академісти. Академічне веслування — командний
вид спорту. І перемога екіпажу залежить від злагодженої роботи кожного спортсмена. Це підтвердила наша
четвірка парна.
Олена КАРПУХІНА,
завуч ДЮСШ з водних видів спорту
ФОТО автора
Хлопці перемогли у своїй віковій групі
на відкритому чемпіонаті Київської області, що відбувся 2-3 серпня в м. Києві.
Крім обласних команд (а це Вишгород-

ський район, м. Українка (Обухівський
район), «Колос» з м. Києва), у змаганнях
взяли участь і столичні команди — «Славутич», «Буревісник», «Динамо», «Мала
флотилія», «ЦШВСМ».
Від ДЮСШ з водних видів спорту виступали за «старших» — Олег Павленко,
Олександр Костюков, за «середніх» —
Дмитро Майшев та Микола Оністратенко
і наймолодші — це переможці (на фото)
Юрій Свистун, Назар Самойленко, Михайло Шклярук та Дмитро Крижанівський.
А поруч із ними — тренер Ганна Бортнік,
яка працює в цій школі з часу її відкриття
і підготувала вже чимало і переможців, і
призерів змагань різного рівня, і просто
здорових, сильних, наполегливих юнаків
та дівчат.

Народні свята

Другий, або Яблучний Спас
Якщо «з Першого Спасу — холодні роси», то з
Другого Спасу у середній смузі України вже можуть починатися приморозки, а тому й кажуть:
«Прийшов Спас — бери
рукавиці про запас!»
Дев’ятнадцятого
серпня за новим стилем
— давнє народне свято — Другий Спас, або
Яблучний. У церковному календарі — Преображення Господнє. У
цей день святять груші,
яблука, мед і обжинкові
вінки або сніп колосся
жита й пшениці.
Раніше до Другого
Спасу правовірні селяни
не їли садовини, бо це
вважалося гріхом. Після
церкви родина зазвичай
урочисто сідала за стіл:
їли яблука з медом, за-

пивали
виноградним
або яблуневим вином —
«щоб садовина родила».
Триває
двотижневий піст — «спасівка»,
який почався на Маковія. Після Маковія проводжають літо. Не чути
вже соловейка, зозулі,
горлиці, відлітають у вирій ластівки. «Відцвітають троянди, падають
холодні роси» —відчутна прохолода зранку і
вночі. Ночі стають темнішими і довшими. В

сутінках зорі наче більшають і ближчають. Починають сіяти озимі.
Перед
Яблучним
Спасом селяни косили
траву-отаву. 17 серпня
Явдоха-сіногнійка нагадувала, що трава може
згнити. Треба зібрати
й малину, яка втрачає
смак.
Якщо на Спаса сухий
день, то це — передвістя
сухої осені, мокрий —
мокрої, а ясний — суворої зими.
На Спаса поминали померлих родичів.
Це — давня українська
народна традиція —
відгомін прадавнього
культу предків. Померлих згадують у веснянолітньому сезоні тричі —
у Страсний Четвер, на
Зелені Свята і на Спаса.

Минуло дев’ять днів, як поховали Світлану —
дружину нашого колеги, журналіста, начальника відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської ради Володимира Ткача.
Після тривалої хвороби вона залишила цей світ у розквіті літ. Безмірне горе
сім’ї, осиротіли і чоловік, і донька. Порожньою здається збудована оселя —
у ній і досі чутно її голос, її кроки, її біль.
Щиро співчуваємо родині, розділяємо горе.
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Всі - на футбол!
24 - 28 серпня цього року на стадіоні « Енергетик» м. Вишгорода відбудеться міжнародний турнір з футболу DNIPRO CUP- 2001 за підтримки
Вишгородського міського голови. У ньому візьмуть участь команди України, Білорусі, Литви.
Урочисте відкриття – у День незалежності, 24 серпня, о 12-й год.
Зараз вишгородські футболісти 2000 року народження разом з тренером Валерієм Сидорчуком перебувають на навчально-тренувальних зборах у Литві.
День донора
10 серпня, наступної середи, у центральній районній лікарні (біля приймального відділення) чекають на донорів з 9 до 12 години.
Приходити натщесерце, при собі мати паспорт.
Оплата за дозу -100 грн.

