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Весняного настрою
Любі вишгородчанки!
Вітаємо чарівну половину міста
зі СВЯТОМ ЖІНОК, ВЕСНИ та КРАСИ. Бажаємо Вам, дорогі наші мами
і сестри, дружини, бабусі, онучки і
доні, міцного здоров’я, невичерпної
творчої енергії, добра й упевненості
у своїх силах, розуміння й вірного кохання, весняного настрою!
Жіночого вам щастя! Нехай кожен
ваш день буде сонячним і радісним,
довкола панують любов і гармонія, на
вашу честь розквітають квіти й звучить музика.
А чоловіки хай будуть біля ваших
ніг — не лише у цей день, а всі 364 дні
року!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Ірина Пироженко зі старшою донькою, онучкою та правнуками

Ліра

По-весняному про жінку

Віктор КУЧЕРУК

Мамина душа
Вклонюся низько матері у ноги
І пригорнуся ніжно до грудей.
Вона, така довірлива і строга,
Мене навчила жити між людей.
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Її душа, за сина наболіла,
На ласку щедра і скупа на гнів, –
Мене любити щиро так зуміла,
Як інший хтось не міг чи не хотів.

Її одну, у тихому мовчанні,
Байдужості не виїла іржа.
Донині чую мамині зітхання,
Коли біда озветься десь чужа.

Її душа, в терпінні та любові,
Болить за мною уночі і вдень.
Вона одна невигадана повість,
Натхнення і наснага для пісень.

Вона світає досі і смеркає,
Живе в ній давній жаль і дальній сміх.
Душа її, глибока і безкрая,
Зрідні моїй – відкрита для усіх.

В

же четвертий рік поспіль у районному
центрі творчості «Дивосвіт» відбуваються концерти для жінок. Причому кожна із
півтисячі запрошених отримує аж два подарунки
— солодкий і духмяний...
Читайте
на стор. 4

У

другий день березня на ВишГорі зібралося чимало людей. За підтримки
міського голови Віктора Решетняка,
Комунального підприємства «Управління з
розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради» (директор Василь Колобов) й адміністрації гірськолижного комплексу «ВишГора» відбулися змагання
«VYSHGOROD OPEN SWATCH-2012»
із сноубордингу серед дітей віком
від 7 до 17 років...

Диплом, медаль
і швейцарський годинник

Читайте на
стор. 14

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

ВЕСНЯНИЙ СЮРПРИЗ
від Спілки підприємців
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Коротко про різне

Нове у правилах
реєстрації
транспортних
засобів
Олександр ЗАМОРСЬКИЙ,
начальник
відділення РЕР ДАІ
Вишгородського району

П

остановою Кабміну
від 13.02 2012 р. №
87 у Правила реєстрації транспортних засобів, затверджені Постановою Кабміну від 7.09.1998
року № 1388, внесено зміни, які спрощують порядок
реєстрації автотранспорту
та економлять значні кошти.
Зокрема, не потрібен акт
оцінки легкового транспортного засобу для сплати 3 % ПФУ.
Відтепер ці відсотки нараховуються із суми, вказаної у довідці-рахунку або інших документах, що засвідчують право
власності.
Експерти-криміналісти не
оглядатимуть нові транспортні засоби, а тому експертиза
не вимагатиметься. При реєстрації транспортних засобів,
що прибувають з-за кордону
або з інших регіонів України,
після перевірки дійсності наданих документів видаватиметься постійне свідоцтво про
реєстрацію, й не тимчасовий
реєстраційний талон на три місяці, як було раніше.

40 мільярдів на
ЄВРО-2012

Д

о старту Євро-2012
залишилось менше
100 днів. Будівництво стадіонів і реконструкцію аеропорту завершено.
Міліціонери і медики активно
вивчають англійську мову, а
вболівальники вишиковуються у чергу за квитками. Україні
Євро-2012 з усіма витратами
обійдеться у 40 млрд грн.

Що буде у столиці

Н

а Хрещатику закриють проїжджу частину
й облаштують фанзону: встановлять кілька великих екранів, стільці і намети з
харчами та напоями. У дні матчів перекриють увесь центр і
змінять маршрути наземного
громадського транспорту. Не
можна буде проїхати вулицями Червоноармійською, Шота
Руставелі, Еспланадною, Скоропадського, Саксаганського,
Жилянською, Фізкультури, Димитрова, Барбюса, Федорова, Госпітальною, Басейною,
Шовковичною, а також провулками Лабораторний і Госпітальний.
Бульвар Лесі Українки віддадуть під паркування автобусів
УЄФА. Біля Кловського узвозу облаштують паркінги для
вболівальників, що приїдуть
до України на автобусах. Щоб
запобігти надзвичайним ситуаціям, у дні матчів не працюватимуть станції метро «Майдан
Незалежності», «Хрещатик» та
«Театральна».

2012 року

Соціум

Вишгород

Апокаліпсис району не загрожує
Володимир ТКАЧ, журналіст

Т

ак чи інакше, але питання набуття Вишгородом статусу міста обласного значення — у центрі уваги
як владних структур, так і пересічних громадян. Навіть людині, далекій від адміністративно-територіальних тонкощів, уже
цілком зрозуміло, що Вишгород давно
виріс із районних «штанців». І для подальшого його розвитку конче потрібен новий
статус.
Чи не вперше ця тема розлого з’явилася
на сторінках газети «Слово». Так, у № 6 від 11
лютого 2012 року (див. стор. 3) було опубліковано статтю депутата районної ради Олега
Опімаха «Амбіції чи перспективи розвитку?»,
в якій ішлося про перспективи і наслідки набуття Вишгородом статусу міста обласного
значення. Автор чітко дав зрозуміти, що в
разі здобуття Вишгородом «самостійності»
на район чекають важкі, темні, навіть драматичні часи. Депутат навіть припустив адміністративний апокаліпсис – загибель району і
передачу його громад в управління сусідніх
районів. Але чи так це?
Пригадую, як восени 2011-го на ХІ сесії
районної ради, розглядаючи питання статусу
Вишгорода, депутати буквально розпинали
секретаря міської ради Марію Решетнікову за
«сепаратизм». Жоден аргумент, жоден факт
категорично не сприймався. Більше того, гарячі голови навіть закликали висунути територіальні претензії до міста. Якщо і був на цій
сесії Олег Григорович, то його позиції ми не
почули.
Хотілося б також знати – це його власна
позиція, чи позиція виборців, яких він представляє, а чи, може, позиція ВО «Батьківщина», за чиїми списками він пройшов до районної ради? За підсумками голосування від
«Батьківщини» до районної ради було обрано
трьох депутатів. Тобто за них проголосувало
5%, (1590 виборців). Із них, скажімо, третина — вишгородці. Це – 176 чоловік за одного
депутата. Чи радився наш Олег Григорович з
цими вишгородцями, чи зустрічався з ними,
вислуховував їхні пропозиції і побажання?
Може, справді, жителі Вишгорода дали наказ
депутату «рубати під корінь» питання статусу
міста обласного значення? Мовляв, не треба
нам масштабних перетворень, проживемо і в
районі.
Та не будемо надто суворими до народного обранця. Справа в тому, що депутати,
обрані за партійними списками, – вільні птахи, не обтяжені обіцянками асфальтувати,
освітлювати, газифікувати села, перейматися буденними проблемами виборців. Вони
не зобов’язані питати порад у конкретних
виборців і взагалі можуть не зустрічатися ні з

Про все потроху

Гребля витримає
На набережній Київського водосховища відбулась робоча нарада, в якій взяли участь голова Київської облдержадміністрації Анатолій
Присяжнюк, міністр внутрішніх справ України
Віталій Захарченко, відповідальні працівники
Міністерства рибного господарства, голова
райдержадміністрації Олександр Приходько,
голова районної ради Олександр Носаль, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, генеральний директор ПАТ «Укргідроенерго» Ігор
Сирота.
Йшлося про надійність греблі Київського водосховища під час повені, загрозу загибелі риби
та заходи щодо запобігання цьому, боротьбу з
браконьєрами. Ігор Сирота запевнив, що гідроспоруди витримають натиск води і криги, греблю укріплено, ведеться моніторинг стану води.
Присутні побували у машинному відділенні Київської ГЕС.

На виборах президента Росії
переміг Володимир Путін
4 березня громадяни Росії обрали президента, який вперше перебуватиме при владі 6
років. За результатами опрацювання 99,79 %
протоколів, прем’єр набрав 63,66 % голосів.
На другому місці – лідер КПРФ Геннадій
Зюганов, на третьому – самовисуванець Михайло Прохоров. За ним з невеликим відривом ліберал-демократ Володимир Жириновський. П’ятий – лідер «Справедливої Росії»

Резонанс

мешканцями Вишгорода, ні Абрамівки або іншого села, адже обрані у багатомандатному
окрузі, тобто, їх поле діяльності – весь район
площею 203,1 тис. га. З Півночі на Південь, зі
Сходу на Захід.
Однак у ситуації Олега Григоровича, який
мешкає в Києві, все ж доцільно було би з
мешканцями району — і Вишгорода зокрема
— зустрічатися частіше. Тоді б він і проблеми
знав набагато краще, і реальніше міг би оцінити наслідки набуття Вишгородом статусу
міста обласного значення і для самого міста,
і для району. Тобто ініціатива має йти в цьому
питанні від нього.
Бо як, скажімо, знайти пересічному виборцю депутата Опімаха? Сіла бабуся-виборець з далекого села на маршрутку, дивись,
за дві години вже й на Троєщині. І там знайти
Олега Григоровича простіше простого – на
Троєщині мешкає всього… 240 тисяч чоловік…
З іншого боку – якщо депутати, обрані за
партійними списками, не підзвітні конкретним виборцям, то вони, напевне, дотримуються партійних настанов і рішень? Тому
виникає інше запитання до нашого депутата
– чи приймала районна організація ВО «Батьківщина» рішення «торпедувати» ініціативу
міської влади?
Хочеться спростувати ще одну думку –
страшилку автора щодо загибелі району в
разі «суверенітету» Вишгорода. Апокаліпсису не передбачається! В Україні налічується
490 районів. Більшість із них є дотаційними
— і жоден іще не загинув. Дефіцит бюджетних коштів перекриває держава у повному
обсязі. Так буде і з Вишгородським районом.
А якщо врахувати той факт, що наш регіон є
дуже привабливим для інвесторів, то не мине
і кількох років, як район вийде на самодостатній рівень.
Варто розвіяти ще один острах депутата.
Те, що — в разі переселення адміністративного центру Київської області до Вишгорода
— трьом владам (районній, міській і обласній)
буде затісно у місті. Аж ніяк! Районна столиця може і повинна бути у центрі району. А це
– селище Димер. До речі, Димер був адміністративним центром району з 1932 до 1962
року. А ще раніше, у ХІХ столітті, селище було
центром Димерського повіту. Отож підвалини адміністративної районної перебудови закладені на міцному історичному розчині. Головне, що людям буде зручно. Це ж не їхати
70 км по довідку до Вишгорода.
Я далекий від думки перечити світогляду
Олега Опімаха. Виборчий закон, як не дивно,
дає право депутатам на вищезгадані «люфти»: незалежно від волі виборців вирішувати
на свій розсуд злободенні питання громад.
Звісно, хотілося б почути думки й інших

районних депутатів (тим більше, що 12 із них
мешкає у Вишгороді, а п’ять – працює у місті). Це, звичайно, у тому випадку, якщо депутати спромоглися прочитати звіт міського голови за 2011 рік, де цілий розділ присвячено
питанню набуття Вишгородом статусу міста
обласного значення, а не «підпорядкування»,
як пише Олег Опімах. Там на цифрах і фактах,
на діаграмах і таблицях чітко показано, що
дає новий статус місту, не завдаючи шкоди
району.
За великим рахунком, представники громади міста могли б і не звертатися по погодження статусу до районної ради, а виходити
безпосередньо на обласну. Але у міській раді
шанують принципи добросусідства і взаємодопомоги. Скажімо, на останній сесії міської
ради депутати без тяганини і зволікань одноголосно надали згоду Вишгородській районній раді на проведення інвентаризації земельної ділянки на масиві садових товариств
«Дніпро», де розташована «Навчально-спортивна база». Чим не яскравий приклад добропорядності вишгородців?
У солдатів Радянської армії був невмирущий вислів: «Дембель неминучий – як крах
імперіалізму». Так і тут – яка б протидія не
чинилася, який запеклий опір не влаштовували, а Вишгород однозначно підвищить свій
статус. Бо говорити про масштабні перетворення у місті, стрімкий і динамічний його розвиток – марно без нової адміністративно-територіальної сходинки.
Вишгород у цьому питанні має підтримку
губернатора області Анатолія Присяжнюка,
його першого заступника Ярослава Москаленка. Не раз публічно запевняли, що підтримують ініціативу вишгородців, голова
Вишгородської РДА Олександр Приходько та
голова районної ради Олександр Носаль. Хочеться вірити, що це – від щирого серця.
Одним із шляхів об’єктивного прийняття
рішень є народна воля, яка реалізується через референдум. Взяти, наприклад, Швейцарію. Система народовладдя там відшліфована до блиску. Та найважливіші питання життя
громад вирішує саме референдум. У деяких
кантонах їх проводять по 3-4 на рік. Жителі
міста безпосередньо вирішують, у якому місці побудувати новий міст через річку, де встановити той чи інший пам’ятник тощо. І ніякий
швейцарський депутат одноосібно нічого не
вирішує. Воля громади – для нього закон.
Очевидно, і депутатам міської ради варто
внести питання щодо набуття містом Вишгородом статусу міста обласного значення на
референдум. І провести цей референдум разом із виборами депутатів до Верховної Ради
України у жовтні 2012 року. Тоді вже ніхто не
піде проти волі територіальної громади Вишгорода. Так буде справедливо.

Сергій Миронов.
Вперше з 2000 року переможець президентських перегонів не набрав 70 %. Веб-камери,
встановлені на виборчих дільницях, пожвавили
їх: спостерігачами політичного реаліті-шоу стали 2,5 млн людей. Російське ноу-хау дуже сподобалось за кордоном.

студентського квитка за бажанням можна вмонтувати мікропроцесор (чіп — модуль), який дозволяє оперативно вносити інформацію про
термін дії, отримувати пільги, дистанційно блокувати у випадку втрати, крадіжки або дострокового закінчення навчання. У будь-який касі
метро можуть внести дані про кількість поїздок
(починаючи з 22-го числа поточного місяця по
14-е число наступного). Кількість поїздок можна
поповнити у будь-якій касі або автоматі для безконтактних карток.

Весняний призов відміняється
Міністерство оборони в цьому році дає випускникам відстрочку від армії – дякувати за це
вони мають Євро-2012. У зв’язку з проведенням
футбольного чемпіонату в Україні раніше закінчиться навчальний рік. Саме тому випускники
шкіл, учні профтехучилищ отримають дипломи й
атестати саме під час призову. А щоб вони могли взяти участь у вступній кампанії, Міністерство оборони відмінило призов.

У Київській області
збудують могильники для
радіоактивних відходів
Відпрацьоване ядерне паливо українських
АЕС звозитимуть у нове сховище, що збудують
у 50 кілометрах від Чорнобильської АЕС, неподалік кинутих сіл Стара Красниця, Буряківка,
Чистогалівка і Степанка. Відповідний проект
прийняла Верховна Рада і на днях підписав Президент. Київська область отримуватиме 10 %
оплати за поховання радіоактивних відходів.

Проїздний з мікропроцесором
Із березня для студентів почали діяти модифіковані проїздні. Тепер до пластикового

Бензин дорожчатиме
У березні бензин подорожчає до 11-12 грн
за літр і підвищаться ціни на дизельне пальне.
Це пов’язане з традиційно підвищеним попитом
на пальне під час посівної. Високі світові ціни на
нафту призвели до того, що ось уже кілька тижнів на неї зростають оптові ціни. Деякі оператори почали повільно підвищувати роздрібні.

«Чорні» траси України
Державтоінспекція склала рейтинг «чорних
трас». У лідерах за кількістю загиблих дорога
Київ — Харків — Довжанський. Минулого року
там через 1288 аварій загинуло 334 людини.
Найбільша кількість ДТП відбулась під Борисполем у Київській області, Лубнами — Полтавської
і с. Песочин Харківського району. На другому
місці — головна західна магістраль Київ-Чоп, за
нею автодорога Харків — Сімферополь —Алушта — Ялта, а також траса Київ - Одеса. За думку інспекторів, основні причини аварій — погане
покриття доріг, перевищення швидкості і нетверезий стан водіїв.

Вишгород

Наше місто

Х сесія Вишгородської міської ради VI скликання

10 березня

МЕЖА сусідства

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ня ринку сільгосппродукції) встановлено
пільгову орендну ставку в розмірі 3 % від
нормативної грошової оцінки землі.
Розглянувши подання Публічного акціонерного товариства «Київобленерго»,
депутати передали безоплатно з балансу
Вишгородської міської ради у власність
ПАТ «АЕС «Київобленерго» трансформаторні підстанції та кабельні лінії й надали
дозвіл на розробку проекту відводу земельних ділянок, на яких розміщені енергетичні об’єкти, на умовах довготермінової
оренди на 49 років.
ТОВ «Ванда» надано дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,7353 га на розі вул. Н. Шолуденка
та пров. Квітковий (з обслуговування території ринку — на будівництво житлового
будинку з вбудованими та прибудованими
торгово-офісними приміщеннями та підземного паркінгу).
Перше додаткове питання порядку денного стосувалося інвентаризації земельної
ділянки, на якій розташована Навчальноспортивна база (масив «Дніпро»). Розглянувши клопотання Вишгородської районної
ради з рекомендаціїями земельної комісії
(голова Олександр Слива), депутати надали на це згоду.
На розгляді другого додаткового питання — щодо передачі до меж міста Києва
земель комунальної власності територіальної громади міста Вишгорода —
наполягала комісія з питань комунального

господарства, благоустрою міста (голова
Юрій Попов). І ось чому. Останнім часом
виконавчий орган Київської міської ради
— Київська міська державна адміністрація — активно ініціює приєднання до меж
столиці земельних ділянок площею 904,7
га, зокрема й острова Великий. До Вишгородської міськради надійшло звернення
від 24.01.2012 року № 01-03/1763 — про
погодження проекту землеустрою щодо
встановлення межі м. Києва.
Під час обговорення депутати наголошували, що острів Великий, за Генеральним планом нашого міста, входить до адміністративних меж Вишгорода, а зміни до
генплану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.
Передача землі, щ є матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування, до меж інших населених пунктів погіршить наповненість бюджету та особливо
фінансування соціальних видатків.
Врешті, наголосивши на можливості
відведення землі для водозабору Києва
без зміни існуючих меж м. Вишгорода, депутати створили тимчасову комісію Вишгородської міської ради з ретельного вивчення цього питання. Контролюватиме
виконання цього рішення постійна комісія
з питань регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища (голова Олександр Слива). Тож
про МЕЖУ сусідства далі буде.
Ухвалені для оприлюднення рішення
див. на офіційному сайті міськради.

Ескаватором
по кучугурах
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Х

оча на дворі календарна весна – зима не відпускає. Підключаємо
важку артилерію…
У суботу, 3 березня, комунальники Вишгородського КПЖ і КГ
розрихлювали спецтехнікою кучугури від Водогону до с. Хотянівка.

За Масляну спасибі, а схилів не чіпайте

Антоніна ШУЛЬГА,
Олена МИХАЙЛОВА,
мешканці міста Вишгорода

М

и дуже вдячні організаторам
і гостям із різних куточків Київщини, котрі приїхали, аби
подарувати вишгородцям свято Масляної. Біля кожного намету (районного
«подвір’я») продавали й пригощали безкоштовно кулішем, млинцями, варениками, пиріжками, співали, танцювали…
Скільки праці і часу було витрачено для
того, щоби порадувати вишгородців і гостей
із Києва! А скільки позитивних емоцій у дорослих і дітей було, поки вони катались на
каруселях і на конях, залюбки фотографува-

Глас народний

«Кирпулька» для
дітей

В

ФОТОмить

Відлуння

3

Світлана СЕРГЄЄВА,
мама двох дітей

З

асідання десятої сесії Вишгородської міської ради розпочалось рівно о 10-й ранку 28
лютого ц. р. у великому залі засідань
адмінбудинку. 33 депутати, секретар і
голова міської ради проголосували за
24 питання порядку денного та два додаткові.
Звітували про роботу в 2011 році голови постійних комісій міськради. Дмитро
Корнійчук (постійна комісії з питань планування та формування бюджету, управління
комунальною власністю міста) інформував
депутатів про вісім проведених засідань та
попросив завчасно надавати розширений
перелік комунальних питань. Олександр
Семенов (постійна комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету) повідомив про 17 засідань, на яких
було розглянуто 32 планові питання та надано 38 рекомендацій до проектів рішень,
зокрема про клопотання щодо віднесення
міста Вишгорода до категорії міст обласного значення.
Депутати, зокрема, затвердили нову
редакцію статуту ВМЦХЕТУМ «Джерело»
і звіт про виконання міського бюджету
за 2011 рік, розподілили залишки коштів
загального і спеціального фондів на благоустрій, ремонт і утримання автодоріг,
компенсаційні виплати на пільговий проїзд у внутрішньоміському автобусі. Дозволили КПЖ і КГ списати автомобіль 1964 р.
випуску і розробити проект землеустрою
ремонтної бази автомобілів комунального
підприємства міста площею 1,0 га на вул.
М. Ватутіна.
Об’єкт незавершеного будівництва
(вул. Ю. Кургузова, 1-а) прийняли до комунальної власності територіальної громади Вишгорода та включили до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації у 2012
році шляхом аукціону. ВМКП «Водоканал»
передано у постійне користування земельні ділянки під ВНС, КНС і свердловинами
на вул. Шкільній, Н. Шолуденка, Київській,
Промисловій та просп. І. Мазепи.
Внесено зміни до низки рішень міськради, зокрема до рішення від 16.02.2911 р.
№ 3/4 «Про встановлення єдиного податку»: набирає чинності з дати офіційного
оприлюднення. ПП «Фарватер-Трейд» на
п’ять років (час будівництва й облаштуван-
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лись з великим ведмедем і з іншими казковими персонажами!
Іще нам сподобалось льодове містечко:
тут і «Формула-1», і «Чайка», і «Кораблик»,
Дракон, Коник, Царський трон. Кожному захотілось відчути себе царем і сфотографуватись на цьому чудовому троні.
Нам льодові композиції нагадали ті, котрі
ми бачили в місті Стерлітамаці Башкирської
ССР, коли наш батько там проходив службу в
Радянській Армії, а ми ходили до школи.
Морози там до -35о. Неподалік нашого
дому на великому стадіоні всю зиму радували дітлахів казкові герої із криги і малі ковзанки. Це льодове містечко оточували великі
льодяні куби 1 х 1 х 2 м, всередині підсвічені
різнокольоровими лампочками. Дуже все

було красиво.
Побувавши в нашому вишгородському
льодовому містечку, ми згадали дитинство.
Щоби зробити таку красу з криги, у Вишгороді працювало 12 скульпторів і 60 їхніх помічників. Дякуємо всім.
Хочемо зазначити, що все це дійство
проходило на тлі прекрасних Дніпровських
схилів, котрі збереглись до наших часів такими, як були і 1000 років тому. Вони, ці схили,
дуже красиві — і взимку, і влітку, в будь-яку
пору року. І дуже не хочеться, аби їх чіпали,
руйнували первозданну красу, робили на цих
схилах розважальні заклади, бо ніякі гроші не
приносять стільки задоволення, як нерукотворна краса. Просимо владу усіх рівнів почути нас.

ишгород — поряд із Києвом. І ті, у кого є власна
автомашина, не мають
жодних проблем. Всією компанією в будь-якому столичному торговельному центрі можна весело
відсвяткувати день народження чи
випускний учнів молодших класів.
А що робити іншим? Звернулися
ми якось до одного з вишгородських
закладів харчування — і те, що нам
запропонували, не влаштувало нас
ні за асортиментом, ні за ціною. Наприклад, якщо ціна пакету соку — 15
грн/л, то і склянка має коштувати не
15, а 6-8 грн.
І, приміром, випускний для молодших класів має бути із знижками для
дітей, а не за дорослими цінами. І
свято має відбуватися не у прокуреному приміщенні, де продають алкогольні напої.
Вишгороду не вистачає дитячого
кафе — із спеціальним меню за ПРИЙНЯТНИМИ цінами, тобто місця, куди
дітям з дорослими можна зайти після
дитсадка чи школи, поласувати тістечком, морозивом, відпочити.
А на день народження — замовити
пиріг або торт, святкові канапки (бутерброди), прикрасити все кульками,
потанцювати під веселу музику, пограти в різні ігри.
Колись таким дитячим кафе була
«Кирпулька»…
Від редакції. Ми звернулися до
адміністрації «Кирпульки» — і нам
повідомили, що після реконструкції
першого поверху там обов’язково
буде дитяче кафе. Не пізніше листопада ц. р.

«Вийдіть!
Позаду — пільговий…»
Ніна РОЗУМКО, ветеран праці

Х

то з людей похилого віку
не чув такі слова з вуст молодих водіїв, що працюють
на маршруті «Вишгород — Київ, ст.
м. «Героїв Дніпра»? Іноді чекаєш
цього пільгового понад годину і
мимоволі думаєш, що колись і
ці молодики стануть пенсіонерами і теж почують подібне на свою
адресу. «Ми не доживемо…», —
якось сказав один з водіїв.
Ми дожили. І маємо закон, за яким
проїзд у громадському транспорті
безкоштовний. Розуміємо, що сьогодні державі скрутно утримувати
величезну армію пільговиків. Утім,
у сусідній Росії знайшли вихід – там
пенсіонери отримують адресну допомогу і спеціальні картки для проїзду в
будь-якому транспорті, крім таксі.
А нам поблажливо виділили пільговий автобус — за розкладом. Між
тим, до Києва з Вишгорода рушають
напівпорожні «Богдани», і як би ми не
вмовляли водіїв, що конче треба дістатися столиці, більшість не хоче й
слухати, щоб взяти пенсіонера.
У Києві, на Героїв Дніпра диспетчер
Тетяна завжди дозволяє двом-трьом
пільговикам сісти в кожний автобус.
Але і вона знає, який водій не проти підвезти нас, а до якого краще не
звертатися. Ми щиро вдячні цій жінці, яка розуміє наші проблеми і полюдськи жаліє старих.
На жаль, у Вишгороді таких диспетчерів немає. Ми змушені вислуховувати від водіїв принизливі й несправедливі докори, мовляв, немає чого
вештатися до столиці, і, хоч автобус
майже порожній, — «не візьму, і не
просіть!». Цим молодим людям бракує звичайної вихованості і пошани
до старших. Головне для них — гроші.
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КОЛО жінки

Вишгород

ВЕСНЯНИЙ СЮРПРИЗ від Спілки підприємців
1

Марина КОЧЕЛІСОВА, ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

В

же четвертий рік поспіль у районному центрі творчості «Дивосвіт» відбуваються концерти для жінок. Причому кожна із півтисячі запрошених отримує
аж два подарунки — солодкий і духмяний. Це тому, що весняним настроєм вишгородського жіноцтва опікуються Вишгородська РДА, районна і міська ради,
КОДА та Спілка підприємців Вишгородщини (СПВ), яка й започаткувала такі дійства.
Мистецьку підтримку надають юні ДИВО-таланти. Другий рік поспіль бере участь у
цих святкових заходах і депутат міської ради, гендиректор ПП «Альянс краси» Вадим
Геращенко.
У залі вишгородського ЦТ «Дивосвіт» — розгойдуються в такт музиці...
500 місць, та прийшло набагато більше люІ знову — лотерея, а після кожного розідей, які заповнили навіть бокові проходи. По- грашу — віночок музичних вітань. Зразковий
дивитися було на що.
ансамбль сопілкарів «Рум’янок» (керівник
Танок «Подарунок» (студія сучасної хоре- Олена Могиль), вокальна студія «Візерунки»
ографії «Ліберті», постановники танцю Яніна (керівник Тетяна Литвин), ансамбль «ПроКулиняк та Павло Лук’яненко), пісня у виколісок» (керівник Олександра Нетикша) і сонанні Марії Джваршейшвілі (Димерське від- ліст Георгій Джваршейшвілі (постановник
ділення «Дивосвіту»), знову танок із «смайпісні Яніна Кулиняк), студія бального танцю
ликами»…
«Афіна» (керівник Анна Мілієнко) та солістка
Перший митецький блок завершується Анастасія Вінніченко. Виступи Димерського
урочистим привітанням. На сцені очільни- відділення «Дивосвіту», які я, до речі, бачики міста й району, які передають найщиріші ла уперше, дуже приємно вразили. Чудові
привітання й від керівників області, і веду- голоси, уміння триматися на сцені… А Дмичий лотереї — заслужений артист України, тро Пателепень (пісня «Солдат» у супроводі
актор, телеведучий, співак Анатолій Гнатюк, танцювального ансамблю «Пролісок», пощо прибув до Вишгорода із передачі «Лотостановники номеру Яніна Кулиняк та Олекзабава» і пообіцяв із своєї легкої руки ще й сандра Нетикша) бабусям у залі сподобався
купу виграшів чарівним виш городянкам від набагато більше за Вєрку Сердючку (Назар
підприємців.
із шоу-двійників Київського театру пародій).
До ведучого приєднуються спілчаниТреба віддати належне ЦТ «Дивосвіт»
депутати, які сформували найчисельнішу (директор Олена Андріяш, сценарист і режифракцію Вишгородської міської ради — від
сер-постановник концерту Олена ТитаренПП «Фронт змін». У прозорому «барабані» ко, звукорежисер Богдан Чевгуз, костюмер
500 квиточків, і щаслива рука ведучого, спіл- Світлана Матюк): біло-рожево-салатове драчанина чи запрошеного на сцену представ- пування куліс, ненав’язливий екран у центрі
ника місцевої влади дістає звідти щасливі та дві ширми з ніжними весняними квітами
номери. Плойки, праски, електрочайники, створювали гарний настрій, який огортав
супер-масажери, фени, грілки, блендери, усіх, немов теплий весняний вітерець після
пухнасті ковдри, чайні сервізи, набори руш- довгої зими.
ників – більше півсотні красивих і корисних
Виступи артистів і лотерея закінчилися
призів виграють пенсіонерки, домогоспо- відмінно. Особливий приз від Вишгороддарки, жінки-трудівниці. До речі, найбільше ського міського голови Віктора Решетняка
щастить Валентинам (а може, у Вишгороді
(надсучасну міні-хлібопічку), від першого забагато жінок з таким гарним ім’ям?).
ступника голови Київської обласної державНа святково декоровану сцену виходить ної адміністрації Ярослава Москаленка (1000
— ні, вилітає! — естрадна зірка національно- грн) і СУПЕР-ПРИЗ від Спілки підприємців
го значення, привабливий і елегантний ВаВишгородщини (великий плазмовий телесиль Бондарчук. Його ніжні пісні про кохання
візор) виграли вишгородянки різного віку,
підхоплюють у залі, маленькі артисти, що че- одна з яких, пенсіонерка Поліна Іванівна, аж
кають своєї черги вийти на сцену, ритмічно заплакала від радісної несподіванки.
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НА ФОТО:
1— Щаслива власниця головного призу від
СПВ пенсіонерка Поліна Іванівна, спілчанин
Віктор Шамота, Анатолій Гнатюк, голова РДА
Олександр Приходько та голова СПВ Олександр Семенов
2 – Депутати міської ради Дмитро Прозоров,
Володимир Шелест та Анатолій Гнатюк
3 – «Льодяники»
4— Димерське відділення «Дивосвіту»: танок
«Смайлики»
5 – У залі ЦТ «Дивосвіт» не було жодного вільного місця, глядачі заповнили навіть проходи
6 – Зразковий ансамбль сопілкарів
«Рум’янок»
7— Молода зірка національної естради Василь Бондарчук на пам’ять читачам газети
«Вишгород»залишив автограф
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«Вслухаюсь в тишу і писати мушу...»

Книжкова полиця
Валентина ЯКОВЕНКО
та юні журналісти «Джерела»
Євгенія НІЛОВА,
Ганна МАРТИНЕНКО,
Дарина ОНУФРІЄВА
ФОТО — Ірина ЯКОВЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Д

ля Олени Альохіної, її друзів і
колег весна розпочалася святом любові, краси і художнього слова. Саме першого березня у Центральній районній бібліотеці відбулася
презентація збірочки її віршів «Спасибі,
доле, за любов». Назва яскраво розкриває зміст, і в цьому переконуєшся, послухавши поезії. У них — світлі людські
почуття, любов до всього, що оточує людину, освідчення в коханні єдиному.
Поезії Олени Іванівни, вродливої тендітної жінки з м’яким, тихим голосом, можна
слухати безкінечно. Вона читала, а зал, затамувавши подих, ловив кожне слово людини, яка в усьому вбачає красу. І в квіточці, і в
зорепаді осіннього неба, і в дзвонах Лаври…
— За це, — каже Олена Іванівна, — я насамперед вдячна батькам. Вони заронили
зерна, що проростають неспокоєм. Вдячна
людям, які мене оточують… А всі мої дороги
повертають до села Червоне, його живописних луків і лісів, де виспівують птахи…
Там народжуються щирі поетичні рядки:
Моя стежина часто в’ється
До річки й лісу через луг.
Душа любові тут нап’ється,
Зчарує серце виднокруг.
Із мальовничим Вишгородським краєм

пов’язане все її життя. Народилася у Синяку. Закінчила Демидівську середню школу,
філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
Працювала вчителем у Демидівській, Гаврилівській школах, Вишгородській середній школі № 2. Із 2002-го до 2005-го — методист, завідувач райметодкабінету відділу
освіти Вишгородської РДА. Олена Альохіна
— вчитель-методист, відмінник освіти України.
Із 2005 року — заступник директора закладу післядипломної освіти «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації».
Доля подарувала їй чимало пам’ятних
зустрічей. Одна із них з Миколою Луківом
— головним редактором журналу «Дніпро»,
відомим поетом, близько 300 віршів якого
покладено на музику. Він написав передмову до книги Олени Альохіної і, звісно, завітав
на свято.
— У книзі справді — про вічне і святе. І
хоча кожен із нас поет, все ж одним Бог дав
засвідчувати це своєю творчістю, іншим —
умінням слухати… Наші покоління переживали схожі події. Тому відчуття Олени соголосні моїм. Шаную цю жінку за одержимість.
У її роботі не до лірики. Але вона не розгубила свій талант, а подарувала його землякам і
всім нам, — сказав Микола Луків.
Директор установи, де працює Олена
Альохіна, теж приїхав на «день народження
поета». Вітаючи її, Віктор Левковець зазначив:

— Наша робота, у якій я завжди відчуваю
надійне плече цієї жінки, і лірика — несумісні. Але сьогодні поетичні скарби Вишгородщини і Київщини доповнила Оленина збірка.
Спасибі їй за це…
Для колег Олени Іванівни по педагогічній
роботі вона — прекрасний вчитель і добра
подруга. Того дня щиро раділи за неї найближчі — директор гімназії «Інтелект» Інна
Шубко, завучі Валентина Оверченко і Надія
Кисляк, колишній директор гімназії Людмила Бондарчук. Усі вони і Олена Іванівна
чимось схожі між собою. Вочевидь, отим
спільним прекрасним, що тримає їх разом
уже багато років. І чимало того, що вони говорили про «іменинницю», можна було сказати й про них:
— Зовні витримана, а всередині вулкан! І
коли магма закипає, вилітають перлини слів,
які сплітаються в поезію. І
хто б не взяв її збірку до
рук, усе зрозуміє. Бо те,
що в них, — вічне.
Недаремно саме її вірші відкривають збірку
поезій місцевих авторів
«Послухайте, як дихає
земля», що вийшла до
35-річчя району. Її автори
Анатолій Черняхівський,
Ольга Дяченко, Валентина Тимошенко, Тетяна
Костюченко, Петро Синиця також прийшли привітати поетесу.
Звучали і пісні у виконанні вчителя Новопетрівської школи мистецтв

Сергія Хілька. Поки що на слова інших поетів. Але сподіваймося, незабаром заспівають і Оленину поезію.
Її збірка вже посіла чільне місце серед
книг поетів і письменників Вишгородщини,
котрими пишаються у Вишгородській ЦРБ.
Для працівників закладу, очолюваного Марією Міляновською, народження книги — завжди радість. І кожну таку подію вони обертають на свято. Цього разу у бібліотеці теж
було затишно і тепло. Особливо, коли звучав
проникливий голос ведучої — завідуючої відділом обслуговування Галини Дмитренко.
І знову була поезія:
Весняна ніч панує за вікном,
Вслухаюсь в тишу і писати мушу,
Бо знов торкнулись спогади крилом,
Бентежать мою вічно юну душу…

Літературного полку прибуло…

Візитівка

Д

о
величезного гурту
засобів
масової
інформації нещодавно увійшло іще
одне видання —
«Українська
літературна
газета».
Назва свідчить про
те, що друкується на її шпальтах:
твори вітчизняних
прозаїків, поетів, критичні статті, огляди, театральні рецензії.
Про видання розповідає заступнику голови Вишгородської районної організації Всеукраїнського товариства
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка Сергію
Прокопенку головний редактор, житель
м. Вишгорода Михайло СИДОРЖЕВСЬКИЙ.
Михайло Володимирович — секретар
Національної Спілки письменників України,

голова Київської організації НСПУ, співзасновник і головний редактор «Української
літературної газети», лауреат премії Спілки
журналістів СРСР за цикл матеріалів «Заручники Чорнобиля» (1990), лауреат премії
ім. Миколи Гоголя, кавалер ордена св. рівноапостольного князя Володимира Великого (УПЦ КП) III ступеня.
Він народився на Житомирщині. Працював головним редактором газет «Вільне
слово» (м. Житомир), «Самостійна Україна» (м. Київ), «Прес-форум» (м. Житомир),
«Українське слово», « Книжковий огляд»,
«Літературна Україна».
— Чи давно мешкаєте у Вишгороді і
як подобається Вам наше місто?
— У Вишгороді живу з 2003 року і помічаю, як разюче змінюється він на краще.
Встиг уже полюбити і Київське море, яке
літньої пори рятує від спеки, і навколишні
лісові масиви з ягодами та грибами, де відпочиваєш і тілом, і душею, кручі, які нагадують, що колись це місто слугувало за фортецю і недарма було резиденцією київських

князів. Мальовнича природа — величезний
плюс Вишгорода. А найбільше подобається те, що дістатися столиці звідси досить
зручно — всього кілька кілометрів впорядкованою асфальтівкою. У Києві — суєта та
багатолюддя, а у Вишгороді — затишок і
зручність.
— Якимось чином наше місто впливає на Вашу творчість?
— Авжеж. Побут, звичайно, має значення, але людина творча має працювати усюди, в будь-якій обстановці. Втім, кращі свої
твори, приміром, Олександр Пушкін написав у Болдіні, а Михайло Булгаков — у Києві.
Це робить честь цим населеним пунктам. У
Вишгороді теж є творчі люди, які друкуються у нашій газеті.
— Як взагалі представлена у вашому
виданні Київщина?
— Із Вишгорода друкуються поет і публіцист Олександр Дробаха та Володимир
Лях, з Бучі — Олександр Сусенко, з Обухова — Василь Трубай та Михайло Карасьов,
з Тетерева — Віктор Лупейко, з Броварів —

Галина Тарасюк, яка, до речі, мій заступник,
та багато інших.
— З якого часу виходить «Українська
літературна газета» і хто входить до
редколегії?
— Газета виходить із третього жовтня
2009 року. А членами редколегії є лауреати Національної премії ім. Тараса Шевченка Борис Олійник, Василь Герасим’юк,
В’ячеслав Медвєдєв, відомі письменники та поети Євген Пашковський, Григорій
Штонь, Тарас Федюк, Володимир Даниленко, Микола Луків, Сергій Пантюк та інші.
Колектив редакції регулярно бере
участь у книжкових виставках — таких, як
Львівський форум, у Києві, Чернігові, Тернополі, організовуємо зустрічі письменників і поетів з читачами газети. Звіти про
таке спілкування друкуються на шпальтах газети, що виходить двічі на місяць по
п’ятницях. У Вишгороді поки що мало прихильників та передплатників. Сподіваюсь,
що після нашого інтерв’ю інтерес до видання зросте.

Многая літа Любомиру Гузару
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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лютого, у Прощену неділю, до зали центру
творчості
«Дивосвіт»
прийшло зо дві сотні вишгородців —
представників греко-католицької та
інших релігійних громад, звичайних
мирян різного віку. Праглих розважливого слова мудрої людини не зупинив сніг і вітер.
Своє 79-річчя єпископ Української
греко-католицької церкви Любомир Гузар зустрів у Вишгороді, з яким його
пов’язує чимало. Тут він служив літургію
у храмі Андрія Первозванного (нині цокольне приміщення собору Вишгородської Богородиці), освячував прапор і
герб міста.
На зустріч із відомою в Україні і світі
особистістю прийшли колишні керівники
району, головний лікар Вишгородської
ЦРЛ, пенсіонери і молодь, православні
Київського патріархату, атеїсти й агностики…
Оскільки темою завчасно оголошеної зустрічі була «Роль людини у суспільстві», запитань до душпастиря і громадського діяча накопичилось чимало.

Щохвилини із зали на сцену передавали
записки, які помічники Любомира Гузара
перечитували вголос, а деякі відкладали
«на потім» — бракувало часу для докладної відповіді.
Людей цікавило: що є Бог, віра,
правда, справедливість; чи змінилася
роль священика у сучасному світі; як допомагати ближнім; які завдання у житті
подружжя, що не має дітей; чи потрібна
дошлюбна цнотливість; що дає вінчання;
як побороти шкідливі звички; чи може
йти священик у політику; чи готова церква у наш матеріальний час, повний споживацьких і кар’єрних устремлінь, бути
прикладом для ближніх…
Оскільки зустріч відбувалася напередодні Великого посту серед запитань
були й такі: «Як поєднати духовні практики, молитви, милосердя із неможливістю
не реагувати на суспільну та політичну
несправедливість — скорочення, свавілля чиновників, агітацію за певних людей і
партії тощо?», «Постити — це змиритися
з усім, що є, щоб не порушувати миру в
собі. Тож чи боротися за правду і справедливість?»
Любомир Гузар, не роздумуючи, відповів: «Боротися» і навів псалом 50-й. А
потім додав, що насамперед слід моли-

тися. Молитва — це єднання з Богом, це
ланцюжок «Бог — я — ближній». А піст —
час поставити на місце всі відношення
до всіх.
Наладнати відношення, наприклад,
до сусіди — при помочі молитви, посту
і милосердя. Та оскільки іще Пророки
казали: «Бог хоче не твого посту, а справедливості» — то найперше чиновники
мають чинити справедливість і служити
кожній окремій людини і суспільству в
цілому.
Правда — це закон, а ласка — милосердя. І жити по-Божому означає стати таким прикладом для того ж сусіди,
щоби і він захотів жити за Божими законами.
Люди продовжували запитувати:
«Як поєднати заповідь «На гріх мовчати»
із миром і спокоєм у душі?» Відповідь
Блаженнішого Кардинала Гузара була
з гумором і поетична, мов Пісня пісень
Соломона. Крім справедливості, є така
чеснота, як второпність (розум+чемність
— Ред.). Коли ти бачиш, як хтось жадібно
їсть і заюшився стравою, можна сказати: «Ти заївся, мов свиня», а можна, як
це практикується на Сході, в арабів: «На
кущ троянди сів соловейко».
Далі — у наступному номері
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Лідер освіти

ІНТЕЛЕКТ України
Інна ШУБКО,
директор гімназії «Інтелект»

Н

априкінці лютого в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український
дім» у рамках ХV ювілейної Міжнародної
виставки навчальних закладів «Сучасна
освіта в Україні — 2012» відбувся II Міжнародний освітянський форум «Інтелект
України». Цей проект широко впроваджується у Харкові, а от у Київській області він уперше стартував 2011-го
року.
На форум приїхали педагоги навчальних
закладів Києва та Київської області, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Харкова та Харківської області, Сімферополя й АР Крим,
інших регіонів України, а також науковці
Молдови, Російської Федерації, Республіки
Білорусі, Казахстану. Запросили й мене та
учителя початкових класів Ірину Пономаренко, яка з вересня 2011 р. працює із своїми першокласниками за цим проектом.
«Інтелект України» як науково-педагогічний проект реалізується в експериментальних навчальних закладах всеукраїнського
рівня впродовж семи років. «Освіта має
розвиватися таким чином, щоб забезпечити не сьогоднішній, а завтрашній день.
Тому ми дуже раді, що є такі навчальні заклади, директори, науковці й методисти,
які вже сьогодні бачать розвиток освіти у
майбутньому. Навіть у найближчому майбутньому», — зазначила науковий консультан проекту, начальник відділу інноваційної
діяльності та дослідно-експериментальної
роботи Інституту інноваційних технологій
і змісту освіти Світлана Кириленко. Професор Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди
Ірина Гавриш, науковий керівник проекту,
озвучила його мету — створити систему пошуку та педагогічної підтримки обдарованої
молоді, навчання за персоніфікованими навчальними програмами у старших класах.
«Для того, щоб дитина була успішною не
тільки в початковій школі, а й в основній і
старшій, їй має бути комфортно в класі та
цікаво на уроках з традиційно важких предметів основної і старшої школи — фізики,
хімії, біології, географії, математики», — наголосила науковець.
Педагогічні колективи загальноосвітніх
навчальних закладів Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, які впроваджують проект, підтвердили, що він допомагає
виявити і реалізувати творчий потенціал
дитини. Під час Форуму учасники ділилися
своїми здобутками та окреслювали перспективи проекту «Інтелект України», серед
яких: створення та апробація навчального
плану, навчальних програм, посібників, ІТсупроводження організації навчально-виховного процесу основної школи.
За рішенням оргкомітету виставки «Сучасна освіта в Україні — 2012» проект «Інтелект України» нагороджено срібною медаллю та відзнакою «Лідер освіти».
27 лютого в нашій гімназії відбулося засідання районного методичного об’єднання
вчителів початкових класів, на якому, зокрема, Ірина Пономаренко ділилася досвідом
роботи за проектом зі своїми колегами, а її
учні демонстрували набуті за цей навчальний рік знання та навички.

Сузір’я

Молодіжний квартал

2012 року

Вишгород

Школа й родина — обереги дитини
Районний семінар-практикум

Христина МИЦИК
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
архів гімназії

П

ід такою назвою в гімназії «Інтелект» пройшла декада педагогічної майстерності початкових класів: вчителів, учнів і батьків.
Саме так, бо, окрім щоденного шкільного процесу та семінару районного методичного об’єднання (під керівництвом
методиста відділу освіти Вишгородської РДА Тетяни Ткач), для вчителів навчальних закладів району в гімназії відбулися ще й годині спілкування з учнями
та батьківські збори.
Теми розмов вчителів і дітей: «Абетка харчування», «Шкідливі звички у молодшому віці. Як їм запобігти?», «Гігієна
і здоров’я молодших школярів». Теми
спілкування вчителів і батьків: «Родина і
спорт», «Організація вільного часу і відпочинку дітей», «Роль сім’ї у фізичному
розвитку школяра», «Домашні завдання: праця і відпочинок дітей у родині».
Відкриті уроки і творчі акції зазвичай
об’єднані у шкільному тижні. Але не у гімназії «Інтелект». Там для всього цікавого, що
підготували завуч Валентина Оверченко та
вчителі початкових класів, учні 1-4 класів та
старшокласники, знадобилася ціла декада.
Конкурси юних модельєрів (спортивна
форма до Євро-2012), і творчих робіт («Я
здоров’я збережу — сам собі допоможу»)
продовжувала агітаційна творча акція «Збережи життя!», під час якої старшокласники
(Світлофор, Постовий, Дорожні знаки) розповідали меншим гімназистам про правила
дорожнього руху, пожежної безпеки та як
попередити травматизм.
День гри, під час якого розучували народні та рухливі ігри, поступово переходив
у День спортивних змагань. Олімпіади під
незвичними назвами «Математику вивчай
— про своє здоров’я дбай» і «Весела думка
— половина здоров’я» об’єднали юних математиків і знавців рідної мови.
На уроці англійської учні писали власну
Книгу рекордів. На уроці природознавства
— розповідали про різноманіття тварин у
природі. На уроці класного й позакласного
читання аналізували казки і оповідання В.
Сухомлинського, байки Л. Глібова. Не забули й про улюблений КВН — Клуб веселих і
кмітливих. Вікторина «Здоров’я, як повітря,
його не помічаєш» зібрала учнів других класів.
3-В клас (вчитель-методист Валентина
Форостова, музичний керівник Людмила
Бурдейна, хореограф Світлана Бельченко) підготував для гостей і батьків родинне
свято «Хліб — це життя, хліб — це здоров’я.
Бережімо його!». Розпочалося воно піснею
«Масляна», а продовжилося віршами, піснями, танцями, веселими сценками під гарний музичний супровід і слайд-шоу на екрані (з фотокомпозиціями та приказками про
хліб і народними прикметами) і закінчилося
засіванням на щасливу долю.
Цікаво, що співали діти не під «фанеру»
(що заполонила не лише професійну, а й
самодіяльну сцену), а «караоке» природними дзвінкими голосами. Запалили свічки в
пам’ять померлих від голоду у 1932-1933
рр. Згадали гіркий хліб війни.
Представник батьківського комітету
Олександр Німченко, завсектором Держ-

комзему у Вишгородському районі, розповів про шлях від зернини до хлібини, нагадав іще раз: «Бережливо ставтеся до хліба,
він здобувається важкою працею!». Мами
приготували рушники, різноманітну випічку
та пригостили усіх короваєм.
Пролунав дзвінок — і повчальний цікавий урок-концерт закінчився. У вестибюлі
зграйка молодших учнів юрмилася біля виходу — читали гімн ВРГ «Інтелект». Чергова
сказала, що це в них уже щоденний ритуал.

У гімназійній початковій школі (яку очолює заступник директора з навчальновиховної роботи Валентина Оверченко) — 17 класів, де навчаються 386 учнів. До
вершин учнівської мудрості школярів веде творчий педагогічний колектив. Із 17
педагогів: 13 — вчителі вищої категорії, 7 — вчителі-методисти, 5 — старші вчителі.
Нагороджені знаком «Відмінник освіти України» — 6, Почесною грамотою МоіНУ —7. Наталія Янченко — лауреат обласного конкурсу «Учитель року-2008», Людмила Бурдейна (автор гімну початкової школи гімназії) — призер районного конкурсу «Класний керівник року».
Вчителі початкових класів та вчителі музики — учасники міжнародних виставок
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» 2007, 2009, 2011 рр.

Уроки музики для всіх
Батьківський комітет 3-А класу Вишгородської
спеціалізованої
школи «Сузір’я»

С

аме на такий урок у наш клас прийшли
заступник директора з навчально-виховної роботи Наталія Садовнікова, всі
вчителі початкових класів і, звісно, ми — батьки
учнів класу.
Діти навіть привіталися з нами піснею — і з перших
же нот усі поринули в прекрасний світ звуків.
Учні називали, розрізняли за звучанням струнні
інструменти, вчилися визначати їх роль в музичних
творах — а нам цікаво було перевірити і наші знання.
Чимало музичних творів — не лише дитячих пісеньок, а й оркестрових концертів, класичних симфоній
— опрацювали і вивчили наші третьокласники разом
із своїм класним керівником Інною Побережною (НА
ФОТО). У цьому ми переконалися, коли учні відгадували їх назву за звучанням мелодії.

Мультимедійний супровід уроку допоміг Інні Валентинівні зацікавити дітей: вони уважно та допитливо спостерігали за зміною слайдів на великому
екрані. А картинки з настановами, словами вдячності
викликали добру посмішку та створили комфортну
дружню атмосферу.
Пісню «Зимонька-зима» третьокласники виконали
під оригінальний супровід бубнів і маракасів. Грали
із задоволенням, адже виготовили ці інструменти
власноруч. А потім вивчили нову пісню — «Горобчик»,
про те, як хлопчик приручив пташку, підгодовуючи її
взимку. Учні зрозуміли, навіщо і як саме слід допомагати пернатим під час холодів, — і пояснили це гостям. Саме такі зворушливі моменти виховують у дітей
доброту, любов до людей, тварин і довкілля.
Піднесеним був також і кінець уроку: учні побажали
всім присутнім «щастя і добра на довгії літа» мелодійною піснею. Нас, батьків, радує, що з нашими дітьми
працює такий талановитий, висококваліфікований
педагог, як Інна Валентинівна Побережна.

Телепрограма

Вишгород
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2+2
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 Легко бути жінкою
10:40 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:00 Шеф-кухар країни
11:50 Офіційна хроніка
12:10, 15:45, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:30 Армія
12:40 Право на захист
13:10 Фольк-musіc
14:05 Контрольна робота
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
16:00 Х/ф «Вибір цілі»
19:05 Смішний та ще
смішніший
19:30 Зірки гумору
20:30 221. Екстрений
виклик
20:35 Сільрада
20:50 Плюс-мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:35 Хокей. Чемпіонат
України
22:30 Трійка, Кено,
Секунда удачі

07:00, 08:00, 09:00,

06:40 Утриматись у
кріслі
19:30, 23:45 ТСН
07:35 Ділові факти
06:45, 07:10,07:40,
07:45 Факти тижня з
08:05 Сніданок з 1+1
Оксаною Соколовою
07:15 М/с «Чорний
08:45, 12:45 Факти
плащ»
09:30, 19:25
10:00 Х/ф «Весна у
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
грудні»
17:00 ТСН. Особливе 10:15 Х/ф «Кілери»
12:30 Анекдоти по17:40 Сімейні
українськи
мелодрами-2
13:00 Х/ф
18:40 Не бреши мені-3 «Бібліотекар-3»
20:15 Т/с «Інтерни»
15:00 Х/ф «Містер і
20:50 Т/с «Щоденник місіс Сміт»
17:35 Т/с «Менти»
лікаря Зайцевої»
18:45 Факти. Вечір
21:50 Велика різниця
20:10 Т/с «Брат за
в Одесі
брата»
00:00 «Tkachenko.ua» 22:10 Факти. Підсумок
00:55 Т/с
22:40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
«Одержимий»

08:00 Суперняньки
08:50 Сім’я від А до Я
11:20 Школа лікаря
Комаровського
12:00 Солодка кухня
12:50 Дієтологи
14:30 Таємниці шефкухаря
15:20, 22:30 За
кадром
16:10, 23:30 Зайві 10
років
17:15 Квадратний
метр
19:40 Формула
любові: Нона
Гришаєва
20:30 Позаочі: Ані
Лорак
21:20 Позаочі: Філіп
Кіркоров
00:10 Все для тебе
00:30 Колір ночі

06:35, 18:10

06:45, 07:10, 07:40,
08:40 Підйом
Неймовірна правда
06:50, 14:25 М/с
про зірок
«Губка Боб»
07:35 Танцюють всі!
07:30, 08:30, 19:00
Повернення героїв
11:35 Х/ф «Кохання на Репортер
09:00 Х/ф «Хроніки
два полюси»
Нарнії: Принц Каспіан»
13:40 Т/с «Черговий
12:45, 22:40 Т/с
янгол»
«Ластівчине гніздо»
15:40 Битва
13:50 М/с «Аладдін»
екстрасенсів. Війна
14:45, 15:50 Teen Tіme
титанів
14:50 Т/с «Полювання
18:00, 22:00 Вікнана монстрів»
Новини
15:55 Т/с «Кадети»
19:10 Т/с «Черговий
17:55, 20:40 Т/с
янгол»
«Вороніни»
20:05 Куб
19:15 Спортрепортер
21:15, 22:25 Танцюють
19:35 Піраньї
всі!-4
19:55 Т/с «Молодята»
01:10 Т/с «Доктор
21:45 Аферисти
Хаус»
23:50 Т/с «Купідон»

07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
09:20 5 елемент
10:30, 11:10
РесПубліка з Анною
Безулик
14:00 Час новин
14:10 Своїми очима
15:15 Лісовий патруль
16:15 Життя цікаве
17:25 Велика політика
18:15 Територія
закону
18:40 Київський час
19:20 Інвест-час
19:30 Час. Підсумки
дня
22:00 Енергонагляд

08:00, 18:30
Соціальний статус
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Білий птах
з чорною ознакою»
14:20 Невідома
планета
15:00, 21:00, 00:35
Соціальний пульс
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
20:00 Ваша пенсія
21:35 Атлас світу
тварин
22:30 Х/ф «На
Дерибасівській
гарна погода, або На
Брайтон-Біч знову
йдуть дощі»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12:15 Х/ф «Один
єдиний і назавжди»
15:40 Судові справи
16:30 Чекай на мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00, 00:20
Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Острів
непотрібних людей»
22:25 Т/с «По гарячих
слідах»

06:30 Т/с «Літєйний,
4»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Увага, розшук!
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:30 Т/с «Хвіст»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-5»
21:15 Сьогодні
21:35 Чесний
понеділок
22:25 Школа
лихослів’я
23:10 Головна дорога
23:45 Центр допомоги
«Настасія»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:45 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15, 21:30 Т/с
«Особисті обставини»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:40 Т/с «Короткий
курс щасливого
життя»
23:50 Познер
00:50 Нічні новини

07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки
– відьми»
10:45 Comedy Woman
11:40 Інтуїція
12:35, 19:00 Одна
за всіх
13:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:10 Дом-2
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 20:30 Т/с
«Універ»
18:05, 22:05 Т/с
«Універ. Нова общага»
18:30 БарДак
19:30 Т/с «Дєтка»
22:30 Щоденники
Темного
23:10 Валєра TV

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с
«Охоронець-2»
11:00 Т/с «Подружжя»
12:00 Доглядальниця
з проживанням
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Х/ф «Еван
Всемогутній»
23:25 Х/ф «Євротур»
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05:55 Легенди
бандитської Одеси
07:25 Друга смуга
07:30 Х/ф «Нічний
пасажир»
08:30 Правда життя
09:00 Д/с
«Православні святі»
10:00 Т/с «Джокер»
18:30, 03:25 Агенти
впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
20:30 Т/с «CSI: ЛасВегас-10»
21:30 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю-8»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»

ТЕЛЕРЕМОНТ
ПРОКАТ
(067) 713-12-12

08:00 Таємниці
століття
09:00 Новини 2+2
09:15 ДАІ. Дорожні
війни
09:40 Таємниці світу з
Анною Чапман
10:40 Х/ф «Мумія.
Принц Єгипту»
13:00 Т/с «Мерлін-2»
15:00 Т/с «Солдати-7»
18:00 Ударна сила
18:35 Зброя
19:00 Yesterday Lіve
20:00 Убивче відео
21:00 Новини 2+2
21:15 Ульотне відео
по-російськи
21:30 Х/ф
«Особина-2»
23:25 Х/ф «Планета
страху»

7

07:15 Х/ф «Привид
опери»
10:00 Х/ф «Потапов,
до дошки!»
12:00 Х/ф «Жандарм
одружується»
13:55 Х/ф «Реальні
дівчата»
15:55 М/ф «Шрек»
17:45 Х/ф «Зоряний
шлях: Помста»
20:05 Розкішне життя
21:00 Велика різниця
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с «Медіум»
00:50 Т/с «Менталіст»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Планета Земля.
Сезонні ліси
11:30 Тюрми
Америки. Банди
13:20 Top Gear
15:10 Прокляття
древнього роду
16:10 Фантастичні
історії. Ворожіння
17:10 Д/ф «Акторифронтовики»
18:00 Рязанський
стоунхендж
18:30 Слов’янська
троя
19:00 Втрачені святині
Нижегородського
Кремля
19:30 Княжий камінь
19:50 Скарби
тамплієрів: Україна
20:40 Фантастичні
історії. Двійники
22:00 Чумний форт
22:30 Океанські
глибини

09:30, 12:30, 14:30
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
10:55 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:55 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
16:55 Прямий ефір
18:50 На добраніч,
малята!
19:00 Т/с «Дихай зі
мною. Щастя в борг»
21:50 Анжеліка
Балабанова.
Російська дружина
для Муссоліні
22:50 Вісті+
23:10 Профілактика
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07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 Скарбничка
09:00, 21:00, 23:00
Підсумки дня
09:20 Про головне
09:50 Світло
10:15 Легко бути жінкою
10:55 У гостях у Д.
Гордона
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:15 Euronews
12:10, 15:45, 18:45, 21:25
Діловий світ
12:30 Хай щастить
12:50 Темний силует
13:15 Х/ф «Іванове
дитинство»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
16:05 Х/ф «Жили три
холостяки»
18:15 221. Екстрений
виклик
19:00 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19:50 Зірки гумору
20:55 Офіційна хроніка
21:20 Плюс-мінус
21:30 Світ спорту
21:40 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:15 Спорт

06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/ф «Чорний
плащ»
10:00 Велика різниця
в Одесі
10:50, 20:50 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
11:50 Зніміть це
негайно
12:50 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:40 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:15, 23:30 Т/с
«Інтерни»
21:50 Т/с «І прийде
кохання»
00:05 Т/с
«Одержимий»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:45 Утриматись у
кріслі
07:45 Під прицілом
08:45, 12:45, 18:45,
22:10 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30. 16:45 Т/с
«Менти»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
13:45 Т/с «Таємниці
слідства»
14:45 Т/с «Брат за
брата»
20:10 Т/с «Брат за
брата»
22:25 Х/ф «Убивцявіртуоз»

06:00 Мультфільми
05:45, 14:40
Нез’ясовно, але факт
08:00 Знак якості
06:30 Документальний
08:50, 09:20, 09:50,
10:20, 10:50 Сім’я від детектив
07:00 Т/с «Комісар
А до Я
Рекс»
11:20 Школа лікаря
09:00, 18:10
Комаровського
Неймовірна правда
12:00 Правда про їжу
про зірок
12:50, 13:40 Дієтологи
10:00 ВусоЛапоХвіст
14:30, 14:50 Таємниці 10:30 Куб
шеф-кухаря
11:35 Х/ф
15:20, 15:40 За
«Посміхнись, коли
кадром
зірки плачуть»
16:15 Зайві 10 років
13:35 Т/с «Черговий
17:15, 17:45, 18:20,
янгол»
15:40 Битва
19:00 Квадратний
екстрасенсів.
метр
Боротьба континентів
19:40 Формула
любові: Зіркові матері- 18:00, 22:00 ВікнаНовини
одиначки
19:05 Т/с «Черговий
20:30 Позаочі: Ірина
янгол»
Білик
20:10, 22:40 Зірковий
21:20 Позаочі: Лілія
ринг
Подкопаєва
23:10 Т/с «Лікар Хаус»
22:30, 23:00 За
00:10 Т/с «Комісар
кадром
Рекс»

06:40 Kіds’ Tіme
06:45, 07:10, 07:40,
08:40 Підйом
06:50, 14:30 М/с
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Очевидець.
Найкумедніше відео
09:55 Т/с «Світлофор»
10:30, 19:55 Т/с
«Молодята»
11:45 Т/с «Татусеві
дочки»
12:45, 22:50 Т/с
«Ластівчине гніздо»
13:55 М/с «Аладдін»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Полювання
на монстрів»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піраньї
21:45 Шур-амури
00:00 Т/с «Купідон»

06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
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, 20:00, 21:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:25, 00:15 Бізнесчас
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:15 Інтелект.ua
17:25 Життя цікаве
18:15 Енергонагляд
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 Мультфільми
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 Таємниці
століття
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:10, 21:10
ПроСпорт
09:15, 18:35 Зброя
10:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:00 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Історія
безвинності»
13:00 Т/с «Мерлін-2»
15:00 Т/с «Солдати-7»
18:00 Ударна сила
19:00 Yesterday Lіve
20:00, 21:15 Ульотне
відео по-російськи
21:25 Ліга чемпіонів
УЄФА. Баварія
- Базель. Інтер –
Олімпік. Пряма
трансляція

05:45 Ранок на К-1

06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваша пенсія
08:55 Економічний
пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Гадюка»
14:05, 21:35 Атлас
світу тварин
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
18:55 Економічний
пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Ваші пільги
21:30 Економічний
пульс
22:30 Х/ф «Нога бога»

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12:15 Знак якості
12:40 Детективи
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства - 10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Острів
непотрібних людей»
22:25 Т/с «По гарячих
слідах»
00:30 Д/ф «Секретні
території»

07:10 Події Спорт
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
(мелодрама) (268
серія) (1)
08:30, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с
«Охоронець-2»
11:00, 21:30 Т/с
«Подружжя»
12:00 Нехай говорять.
Холодне ліжко
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:10, 19:15 Події
Спорт
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Т/с «Катіна
любов»
23:30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»

06:30 Т/с «Літєйний,
4»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Увага, розшук!
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:30 Т/с «Хвіст»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-6»
21:15 Сьогодні.
Підсумки.
21:35 Республіка
Бурятія. Рецепти
вічного життя?
22:35 Т/с «Детектив
Раш»
23:30 Квартирне
питання
00:35 Диво-люди

06:40 Друга смуга
06:45 Х/ф «Підірване
пекло»
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00, 21:30 Т/с
«NCIS: полювання на
вбивцю-8»
10:00, 22:30 Т/с
«Закон і порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:35 Т/с «Херувим»
15:30 Х/ф «Строгови»
16:50 Х/ф «Смерть
філателіста»
18:30 Речовий
доказ. Страховий
«рокфеллер»
00:00 Х/ф
«Віртуальний шторм»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Домашній
ресторан
07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00 Т/с «Ранетки»
09:55 Т/с «Всі жінки відьми»
10:45 Т/с «Дєтка»
11:40 Інтуїція
12:35 Одна за всіх
13:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:10 Дом-2
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 20:30 Т/с
«Універ»
18:05, 22:05 Т/с
«Універ. Нова общага»
18:30 БарДак
19:00 Одна за всіх
19:30 Т/с «Дєтка»
22:30 Щоденники
Темного-2

09:30 Планета Земля.
Океанські глибини
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми
Америки. Мексика
13:20 Top Gear
14:20 В обіймах
смерті
15:10 Книга заклять
16:10 Перст долі
17:10 Олексій
Гуськов. Безмежне
кохання
18:00 Безцінна мапа
СРСР
18:30 У пошуках
снігової людини
19:00 Вбивство
Столипіна
19:30 Слов’янські
піраміди
19:50 Підступність
фальшивих грошей
20:40 Російські зомбі
21:40 Заколот форту
22:00 Архів
підземного гарнізону

09:30, 12:30, 14:30
Місцевий час. ВістіМосква.
09:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
10:55 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:55 «Шлюбна
агенція Миколи
Баскова»
16:55 «Прямий ефір»
18:30 Місцевий час.
Вісті
18:50 «На добраніч,
малята!»
19:00 Т/с «Дихай зі
мною. Щастя у борг»
20:55 До ювілею.
«Наїна»
21:50 Полювання на
привидів
22:50 Вісті+

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:45 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Слід
16:00, 21:30 Т/с
«Особисті обставини»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:40 Т/с «Короткий
курс щасливого
життя»
23:50 Нічні новини
00:10 Проти ночі

08:45 Халі-Галі
09:25 Далекі родичі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:00 Панаєхало
16:00 Жіноча ліга
16:55 Світ зірок
17:55, 21:00 Велика
різниця
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Кохання з
іноземцем
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с «Медіум»
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09:00 Підсумки дня
09:20 Уряд на зв’язку з
громадянами
09:45 Легко бути жінкою
10:55 В гостях у Д.
Гордона
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:10, 18:15, 18:45, 21:35
Діловий світ
12:30 Наша пісня
13:30 Х/ф «Вогняні
версти»
15:00 Верховна Рада.
Освіта у сільській
місцевості: кризові
тенденції та шляхи їх
подолання
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
19:00 Досвід
20:35 Про головне
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:30 221. Екстрений
виклик
21:40 Світ спорту
21:50 Іспит для влади
22:45 Мегалот.
Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 17:00, 19:30,
23:50 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
10:00 Т/с «Клон-2»
10:55, 20:50 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
11:55 Зніміть це
негайно
12:55 Цілковите
перевтілення
13:50 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:40 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:15, 00:05 Т/с
«Інтерни»
21:50 Гроші
22:45 Пекельна
кухня-2

05:10 Служба розшуку
дітей
05:20 Факти
05:35 Світанок
06:25, 07:35 Ділові
факти
06:35, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Провокатор
08:45, 12:45, 18:45,
22:10 Факти. Підсумок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Менти»
12:25, 13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Т/с «Таємниці
слідства»
14:15, 20:10 Т/с «Брат
за брата»
16:30 Т/с «Менти»
22:25 Х/ф «Сфера»

06:00 Мультфільми
08:00 Знак якості
08:50, 09:20, 09:50,
10:20, 10:50 Сім’я від
А до Я
11:20 Школа лікаря
Комаровського
12:00 Правда про їжу
12:50 Дієтологи
14:30 Таємниці шефкухаря
15:20 «За кадром»
15:40, 22:30, 23:00 За
кадром
16:15, 16:35, 23:30,
23:50 Зайві 10 років
17:15 Квадратний
метр
19:40 Формула
любові: Олена
Кравець
20:30 Володимир
Зеленський
21:20 Дмитро
Шепелєв
00:10 Все для тебе
00:30 Колір ночі

05:45, 14:40
Нез’ясовно, але факт
06:30 Документальний
детектив
07:00 Т/с «Комісар
Рекс»
УВАГА! Із 09:00 до
10:00 ПРОФІЛАКТИКА
10:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
11:00 ВусоЛапоХвіст
11:45 Х/ф «Будьте
моїм чоловіком...»
13:40 Т/с «Черговий
янгол»
15:40 Битва
екстрасенсів.
Боротьба континентів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:05 Т/с «Черговий
янгол»
20:10 «Кулінарна
династія»
23:10 Т/с «Лікар Хаус»
00:10 Т/с «Комісар
Рекс»

05:55 М/с «Умілець
Менні»
06:40 Kіds’ Tіme
06:45, 07:10, 07:40,
08:40 Підйом
06:50, 14:20 М/с
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:00,
00:40 Репортер
09:00 Очевидець.
Найкумедніше відео
10:00 Профілактика
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
на монстрів»
15:50 Т/с «Нереальна
історія»
16:50 Т/с «Татусеві
дочки»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піраньї
19:55 Т/с «Молодята»
22:30 Т/с «Ластівчине
гніздо»

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, 20:00, 21:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:25, 00:15 Бізнесчас
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15
Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер

06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Ваші пільги
08:55 Економічний
пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Балаган»
14:05, 21:35 Атлас
світу тварин
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
20:00 Ваше здоров’я
22:30 Х/ф «Поцілуй
мене ще раз»

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12:40 Детективи
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Свати-4
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Острів
непотрібних людей»
22:25 Т/с «По гарячих
слідах»
00:30 Парк
автомобільного
періоду

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10, 17:10, 19:15
Події. Спорт
07:15 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
09:10, 21:30 Т/с
«Подружжя»
12:00 Нехай говорять.
Малахов мінус
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Т/с «Катіна
любов»
23:30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»

03:55 «НТВ-ранок»
06:30 Т/с «Літєйний,
4»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Увага, розшук!
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:30 Т/с «Хвіст»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-6»
21:10 Сьогодні.
Підсумки
21:30 Ліга чемпіонів
УЄФА. «Реал»
(Іспанія) - ЦСКА
(Росія). Пряма
трансляція. Огляд
00:10 Дачна відповідь

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:45 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Слід
16:00, 21:30 Т/с
«Особисті обставини»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:40 Т/с «Короткий
курс щасливого
життя»
23:50 Нічні новини

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:50 Друга смуга
06:55 Х/ф «Смерть
філателіста» 08:35
«Свідок»
09:00, 21:30 Т/с
«NCIS: полювання на
вбивцю-8»
10:00, 22:30 Т/с
«Закон і порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:40 Т/с «Херувим»
15:35 Х/ф «Строгови»
16:50 Х/ф «Увага!
Всім постам...»
18:30 Правда життя.
Потойбічне
19:00, 23:30 Свідок
00:00 Х/ф «Мільйон
років до нашої ери-2»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Домашній
ресторан
07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Всі жінки —
відьми»
10:45, 19:30 Т/с
«Дєтка»
11:40 Інтуїція
12:35, 19:00 Одна
за всіх
13:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:10 Дом-2
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 20:30 Т/с
«Універ»
18:05, 22:05 Т/с
«Універ. Нова общага»
18:30 БарДак
22:30 Щоденники
Темного-2

Передплачуйте газету «Вишгород».
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08:00 Таємниці
століття
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:10, 21:10
ПроСпорт
09:15, 18:35 Зброя
10:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:00 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Маска
зла»
13:00 Т/с «Мерлін-2»
15:00 Т/с «Солдати-7»
18:00 Ударна сила
19:00 Yesterday Lіve
20:00, 21:15 Ульотне
відео по-російськи»
21:25 Ліга Чемпіонів
УЄФА. Реал (Іспанія)
- ЦСКА (Росія). Челсі
(Англія) - Наполі
(Італія). Пряма
трансляція

09:30 Невідома Африка.
Узбережжя
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки.
Життя після в’язниці
13:20 Top Gear
15:10 Магічна сила
перснів
16:10 Фантастичні історії.
Надлюдська раса
17:10 Леонід Куравльов.
Магічний жест
18:00 Золотий конвой
18:30 Чумний форт
19:00 Вбивство Павла І
19:30 Останній шедевр
Фаберже
19:50 Намисто-вбивця
20:40 4400. Викрадені
у часі
21:40 Рязанський
стоунхендж
22:00 Слов’янська троя
22:30 Невідомий Китай.
Серце дракона
23:30 Тюрми Америки.
Мексика

05:45 Ранок на К-1
08:45 Халі-Галі
09:25 Далекі родичі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:00 Жіноча ліга
16:55 Кохання з
іноземцем
17:55, 21:00 Велика
різниця
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Врятувати
любов
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
00:00 Т/с «Медіум»

03:00 Ранок Росії»
07:05 З новим домом!
08:00 Про найголовніше
09:00, 12:00, 14:00, 18:00
Вісті
09:30, 12:30, 14:30
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
10:55 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:50 Т/с «Кровинушка»
15:55 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
16:55 Прямий ефір
18:30 Місцевий час. Вісті
18:50 На добраніч,
малята!
19:00 Т/с «Дихай зі мною.
Щастя у борг»
20:55 Історичний процес
22:30 Вісті+
22:50 Профілактика
00:00 Т/с «Дівчинапліткарка-3»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

09:00 Підсумки дня
09:25 Про головне
09:55 Книга.ua
10:15 Ток-шоу «Легко
бути жінкою»
10:55 Здоров’я
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:25 Країни від А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:45 Х/ф «Витівки в
старовинному дусі»
15:00 Новини (із
сурдоперекладом)
15:10 Euronews
15:40 Діловий світ.
Агросектор
15:55 Х/ф «Особливо
важливе завдання»
18:45 Діловий світ
19:05 Обережно, модерн!
19:40 З посмішкою про
головне
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:30 221. Екстрений
виклик
21:35 Діловий світ
21:50 35 років гурту Кобза
22:35 After Lіve

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 09:00,
19:30, 23:05 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:00, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
10:00 Т/с «Клон-2»
10:55 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
11:55 Зніміть це
негайно
12:55 Цілковите
перевтілення
13:50 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:40 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:10, 23:20 Т/с
«Інтерни»
20:40 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
21:40 Я люблю Україну
23:55 Т/с
«Одержимий»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:45 Т/с
«Менти»
12:40, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:45 Т/с «Таємниці
слідства»
14:45, 20:10 Т/с «Брат
за брата»
18:45 Факти. Вечір
22:10 Факти. Підсумок
22:25 Х/ф «Королі
вулиць».

06:00 Мультфільми

09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Де 042?»
13:25 Мультфільми
14:05 Атлас світу
тварин
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер
подорожей
Служба новин
«Соціальний пульс»
18:55 Економічний
пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання» 1
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:30 Економічний
пульс
21:35 Атлас світу
тварин 1
22:30 Кінофан: Х/ф
«Розпуста на експорт»
2

07:00 , 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «З новим
ранком»
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12:15 Знак якості
12:40 Детективи
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Острів
непотрібних людей»
22:25 Т/с «По гарячих
слідах»

06:00 Срібний
апельсин
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
12:00 Нехай
говорять. Заручники
материнської любові
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
14:00, 20:15 Т/с
«Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:10 Події Спорт
17:15 Критична точка
19:15 Події Спорт
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»
00:30 Х/ф
«Американський
президент»

2+2

09:00 Найкумедніше
відео
09:55 Т/с «Світлофор»
10:30 Т/с «Молодята»
11:35, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
12:40 Т/с «Ластівчине
гніздо»
13:50 М/с «Аладдін»
14:25 М/с «Губка Боб
Квадратні штанці»
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
на монстрів»
15:45 Т/с «Нереальна
історія»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Піраньї
19:55 Т/с «Молодята»
Т/с «Вороніни»
21:45 Стороннім В...
22:50 Т/с «Ластівчине
гніздо»

06:30, 18:40 , 22:40
Київський час
06:50, 08:40 , 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 23:25,
22:25 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Підсумки дня
16:15 Своїми очима
17:25 Кабінет
18:15 Сканер
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент

07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 Таємниці
століття
09:00, 20:50 Новини
2+2
09:10, 20:55 Проспорт
09:15, 18:35 Зброя
10:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:00 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Скарб
павиного ока»
13:00 Т/с «Мерлін-2»
15:00 Т/с «Солдати-7»
18:00 Ударна сила
19:00 Ульотне відео
по-російськи
19:40, 23:55 Про Лігу
Європи
19:45, 21:00 ЛЄ
УЄФА. Атлетик
(Іспанія) - Манчестер
Юнайтед (Англія)
21:50 ЛЄ УЄФА.
Олимпиакос (Греція)
- Металіст (Харків,
Україна)

08:45 Халі Галі

23:30 Зайві 10 років

05:45, 14:35
Нез’ясовно, але факт
06:30 Документальний
детектив
07:00 Т/с «Комісар
Рекс»
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст
11:30 Х/ф «Тато
напрокат»
13:35, 19:05 Т/с
Черговий янгол»
15:35 Битва
екстрасенсів.
Боротьба континентів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10, 22:40
Холостяк-2
23:55 Холостяк-2. Як
вийти заміж
00:55 Т/с «Лікар Хаус»
01:45 Т/с «Комісар
Рекс»

06:30 Т/с «Літєйний,
4»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні
таємниці
08:50 До суду
10:00 Суд присяжних
11:30 Т/с «Хвіст»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник».
19:25 Т/с «Ментовські
війни-6».
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Камчатка.
Древні технології
працюють дотепер?
22:30 Т/с «Детектив
Раш»
23:30 Футбол. Ліга
Європи УЄФА
01:40 Ліга Європи
УЄФА. Огляд»

09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:45 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Слід
16:00, 21:30 Т/с
«Особисті обставини»
17:00, 02:05 Т/с
«Серце Марії»
18:40, 03:05 Давай
одружимося!
19:45, 01:05 Нехай
говорять
21:00 Час
22:40 Т/с «Короткий
курс щасливого
життя»
23:50 Нічні новини

08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 8»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: ЛасВегас - 10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Літєйний»
13:40 Т/с «Херувим»
15:40 Х/ф «Строгови»
17:10 Х/ф «У квадраті
45»
18:30 «Легенди
карного розшуку». Як
кинути Америку
19:30 Т/с «Літєйний»
20:30 Т/с «CSI: ЛасВегас - 10»
21:30 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю
- 8»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»
00:30 «Покер. Mіllіon
Dollar Challenge»

07:05 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з
Лунтіком
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45, 19:30 Т/с
«Дєтка»
11:40 Інтуїція
12:35 Одна за всіх
13:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:10 Дом-2
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 20:30 Т/с
«Універ»
18:05 Т/с «Універ.
Нова общага»
18:30 БарДак
19:00 Одна за всіх
22:30 Щоденники
Темного
23:10 Т/с «Притулок»

09:30 Невідомий
Китай. Шангрі-Ла
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Злочинний світ
12:30 Руйнівники
міфів
13:20 Top Gear
14:20 В обіймах
смерті
15:10 Підступність
фальшивих грошей
16:10 Відьми:
таємниці
чаклунського життя
17:10 Скарби
олігархів ХІХ століття
18:00 Заколот форту
18:50 Архів
підземного гарнізону
19:20 Привиди
Аксайської митниці
19:50 Скарби
тамплієрів
20:40 Помста
обманутих богів
21:40 Гості з космосу:
одкровення свідків
22:00 Безцінна мапа
СРСР
22:30 У пошуках
снігової людини
23:30 Невідома
Африка. Узбережжя

09:00, 12:00, 14:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 14:30
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Господиня
моєї долі»
10:55 Т/с «Таємниці
слідства».
12:50, 02:45 Вісті.
Чергова частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:55 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
16:55 Прямий ефір
18:30 Місцевий час.
Вісті
18:50 «На добраніч,
малюки!»
19:00 Т/с «Дихай зі
мною. Щастя в борг».
20:55 Двобій
21:50 Скальпель для
перших осіб. Таємна
хірургія
22:50 Вісті+

08:00 Знак якості
08:50 Сім’я від А до Я
11:20 Школа лікаря
Комаровського
12:00 Правда про їжу
12:50 Дієтологи
14:30 Таємниці шефкухаря
15:20 За кадром
16:15 Зайві 10 років
17:15 Квадратний
метр
19:40 Формула
любові: О. Сумська
20:30 Позаочі: Д.
Малахова
21:20 Позаочі: Є.
Кисельов
22:30 За кадром

09:25 Далекі родичі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05, 19:00 У
пошуках пригод
15:00 Жіноча ліга
16:55 Історії великого
міста
17:55, 21:00 Велика
різниця
20:00 Ще не вечір
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»

Телепрограма
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2+2
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:30 Альбіна Дерюгіна
09:55 Легко бути жінкою
10:35 Школа юного
суперагента
10:55 Віра. Надія. Любов
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:15 Euronews
12:10, 21:20 Діловий світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:30, 16:20 Біатлон.
Кубок світу. Спринт (чол.,
жін.)
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:45 Діловий світ.
Агросектор
16:05 Оновлене місто
17:35 Наша пісня
18:15 221. Екстрений
виклик
18:40 Шляхами України
19:00 Кубок Дерюгіної
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс-мінус
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
10:00 Т/с «Клон-2»
10:55 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
11:55 Зніміть це
негайно
12:55 Цілковите
перевтілення
13:50 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:40 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:15 Добрий вечір
21:45 Х/ф «Без
компромісів»
23:35 Х/ф
«Тринадцять»

06:25, 07:35 Ділові

06:00 Мультфільми

факти

08:00 Знак якості

06:40 Утриматись у

08:50 Сім’я від А до Я

кріслі

11:20 Школа лікаря

07:45 Стоп-10

Комаровського

08:45 Факти. Ранок

12:00 Правда про їжу

09:30, 19:25

12:50 Дієтологи

06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваше житло
08:55, 21:30, 18:55
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Бич
Божий»
14:05 Атлас світу
тварин
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваші права
21:35 Останнє
інтерв’ю Любові
Поліщук
22:40 Х/ф «Мій
лагідний і ніжний звір»

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12:15 Знак якості
12:40 Детективи
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Канівським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Острів
непотрібних людей»
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
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06:15 М/ф «Смурфи»

09:15 Невідома
планета
10:20 Останнє
інтерв’ю Любові
Поліщук
11:25 Х/ф «Якщо
зможеш, пробач»
13:30 За сім морів
14:50 Цивілізація
Incognіta
15:20 Щоденник для
батьків
15:45 Дивовижна
наука
16:50 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний
пульс вихідних
19:00 Т/с
«Новобранці»
20:00 Ронін. Ток-шоу
з Дмитром Видріним
20:30 Віцин, котрого
ми не знали
21:35 Прощавай!
Пробач... XX століття!
22:30 Дивовижна
наука

05:35 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
08:25 Городок
09:00 Орел і решка
10:00 Україно,
вставай!
10:40 Вирваний з
натовпу
11:35 Найрозумніший
13:25 Т/с «По ту
сторону вовків»
17:50 Свати-5. Життя
без гриму
18:50 Розсміши
коміка
20:00 Подробиці
20:30 Вечірній
квартал
22:25 Х/ф «Залізна
людина»
00:55 Х/ф «Іствікскі
відьми»

06:30 Мультфільми
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 Огляд ігрового
дня Ліги Європи
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:10, 21:10
ПроСпорт
09:15 Зброя
10:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:00 Т/с «Молодий
Індіана Джонс»
13:00 Т/с «Мерлін-2»
15:00 Т/с «Солдати-7»
17:00 Т/с «Солдати-8»
18:00 Ударна сила
18:35 Зброя
19:00 Yesterday Lіve
20:00 Ульотне відео
по-російськи
21:50 Убивче відео
23:00 Х/ф
«Особина-2»

08:45 Халі-Галі

06:10 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00 Х/ф «У квадраті
45»
08:35, 19:00, 23:45
Свідок
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю-8»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: ЛасВегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Літєйний»
13:35 Т/с «Херувим»
15:35 Х/ф «Строгови»
16:50 Х/ф «Відплата»
19:30 Х/ф «За
загадкових обставин»
21:50 Х/ф «Рейдер»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Домашній
ресторан
07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:05 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки —
відьми»
10:45 Т/с «Дєтка»
11:40 Інтуїція
12:35, 19:00 Одна
за всіх
13:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:05 Дом-2
16:00 У ТЕТа тато!
16:30, 20:00 Т/с
«Універ»
18:30 Дайош
молодьож!
22:00 Теорія зради
23:00 Т/с «Притулок»

06:00, 10:30 За мить
до катастрофи
06:50, 14:20 В обіймах
смерті
07:40 Вбивство
Павла І
08:10 Останній
шедевр Фаберже
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Серце дракона
11:30 Особливо
суворий режим
13:20 Top Gear
15:10 Намистовбивця
16:10 Російські зомбі
17:10 Д/ф «Прокляття
Че Гевари
18:00 Іван Сусанін
18:30 Пушкін. Дуель
сторіччя
19:10 Граф-палій
19:40 Зцілення вірою
20:30 Надлюдська
раса
21:20 Магія для всіх
22:10 Шангрі-Ла

09:00, 12:00, 14:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 14:30
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
10:55 Моя срібна куля
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:55 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
16:55 Прямий ефір
18:30 Місцевий час.
Вісті
18:50 На добраніч,
малята!
19:00 Т/с «Дихай зі
мною. Щастя в борг»
20:55 Х/ф
«Посміхнися, коли
плачуть зірки»
22:55 Х/ф «Дурман
кохання»

за брата»

20:30 Позаочі: О.

18:45 Факти. Вечір

Газманов

22:10 Х/ф «Ніндзя-

21:20 Позаочі: Т.

убивця»

Овсієнко

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:15, 14:00 Т/с
«Слід»
10:00 Т/с «Подружжя»
12:00 Нехай говорять
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
20:15 Т/с
«Охоронець-2»

06:30 Т/с «Літєйний»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Остаточний
вердикт
12:40 Жіночий погляд
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-6»
21:20 Х/ф «Сибіряк»
23:15 Х/ф «Біжи не
оглядаючись»

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Кримінальні
хроніки
12:45 Право на захист
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Слід
16:00 Т/с «Особисті
обставини»
17:05 Чекай на мене
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Особисті
обставини»
23:35
ПрожекторПерісХілтон

Надзвичайні новини з 14:30 Таємниці шефКостянтином Стогнієм кухаря
10:30, 16:30 Т/с

15:20, 22:30 За

«Менти»

кадром

12:25, 13:00 Анекдоти 16:15, 23:30 Зайві 10
по-українськи

років

12:45 Факти. День

17:15 Квадратний

13:15 Т/с «Таємниці

метр

слідства»

19:40 Формула

14:15, 20:10 Т/с «Брат любові: М. Басков

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:10 Мультфільм
07:15 Ера здоров’я
07:40 Корисні поради
08:00, 09:30 Шустер-Lіve
09:15 Школа юного
суперагента
12:00 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
12:20 Секрети успіху з
Наталею Городенською
12:50 Козирна unreal
party 2011
13:25, 14:40 Біатлон.
Кубок світу. Гонка
переслідування (чол.,
жін.)
14:25 Зелений коридор
15:40 Футбольний код
15:55 Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) «Чорноморець» (Одеса)
17:50 Футбольний код
18:05 Наше Євро
18:30 Золотий гусак
19:05 Ювілейний вечір
Андрія Демиденка
20:50 Кабмін: подія тижня
21:00 Підсумки дня
21:25 Зворотній зв’язок
21:30 Зірки гумору
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 22:25,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Мотор
17:25 Не перший
погляд
18:10 Вікно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:00 Лісовий патруль
23:00 Тема дня

06:15 Х/ф «Альошчине 06:40 Kіds’ Tіme
06:45, 07:10, 07:40,
кохання»
08:40 Підйом
06:50, 14:20 М/с
07:50 Х/ф «Будьте
«Губка Боб»
07:30, 08:30, 19:00
моїм чоловіком...»
Репортер
09:45 Х/ф «Жінка
09:00 Найкумедніше
відео
бажає знати»
09:55, 19:35 Т/с
«Світлофор»
17:50, 22:00 Вікна10:30 Т/с «Молодята»
Новини
11:35, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
18:00 Х/ф «Іван
12:40, 23:45 Т/с
«Ластівчине гніздо»
Васильович змінює
13:45 М/с «Аладдін»
професію»
14:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
20:00, 22:40 Танцюють
на монстрів»
15:45 Т/с «Нереальна
всі!
історія»
23:55 Х/ф «Тато
17:50 Т/с «Вороніни»
19:15 Спортрепортер
напрокат»
21:45 Пакуй валізи

05:15 Х/ф
«Лепрекони»
07:10 Справжні
08:30 Бережись
лікарі-2
автомобіля
08:05 Світське життя 09:15 Козирне життя
09:40 Люди, коні,
09:05 Хто там?
кролики… і домашні
10:10 М/с «Тімон і
ролики
10:00 ЄвроФуд-2012
Пумба»
10:25 Квартирне
11:00 Голос країни-2:
питання
нова історія
11:20 Х/ ф «Дочка
13:50 Я люблю Україну якудзи»
13:30 Стоп-10
15:35 Добрий вечір
14:30 Провокатор
17:30 Книга майстрів 15:30 Максимум в
Україні
19:30 ТСН
16:30, 19:00 Т/с
20:00 Х/ф «Якби я була «Зниклі»
18:45 Факти. Вечір
цариця»
18:55 Спорт
00:00 Х/ф «Без
20:55 Наша Russіa
компромісів»
21:50 Х/ф «9-та рота»

06:30 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:10 Події. Спорт
07:15 Х/ф «Петрівка,
38»
09:00 Х/ф «Я тебе
обожнюю»
11:00 Т/с «Час
Волкова»
14:00 Т/с «Дорожній
патруль-7»
16:00 Х/ф «Тече ріка
Волга»
18:00 Т/с «Цвіт
черемшини»
22:15 Х/ф «У гонитві
за щастям»

09:25 Далекі родичі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:00, 23:30 Жіноча
ліга
16:55 Ще не вечір
17:55 Велика різниця
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Красиво жити.
Фейс-контроль
21:00 КВН
23:50 Т/с «Медіум»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Мультфільми
08:50 Що добре для
тебе?
09:30 Суперняньки
10:20 Сім’я від А до Я
11:40 Школа лікаря
Комаровського
12:00 Солодка кухня
12:40 Кухарі з
Беверлі-Хіллз
13:20, 23:30 За
кадром
14:30 Зайві 10 років
15:30 Квадратний
метр
16:50 Позаочі: Аніта
Цой
17:30 Формула
любові: Гарік Сукачов
18:20 Місце зустрічі
22:30 Позаочі: Маша
Распутіна
00:30 Колір ночі

05:55 Х/ф «Розіграш»

06:00, 08:00, 11:00,
14:00, 17:00 Сьогодні
06:45 Академія краси
07:20 Готуємо
08:20 Головна дорога
08:55 Кулінарний
двобій
10:00 Квартирне
питання
11:20 Своя гра
12:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:20 Слідство вели...
15:20 Очна ставка
16:20 Огляд.
Надзвичайна подія
17:25 Професія —
репортер
17:55 Максимум.
Розслідування, які
стосуються кожного
19:00 Російські
сенсації
19:55 Ти не повіриш!
20:50 Х/ф «Шокова
терапія»
22:45 Т/с «Час
Волкова»

06:10 Генії та лиходії
06:35 Х/ф «На
Муромській доріжці»
08:05 Грай, гармонь
улюблена!
08:50 Розумниці й
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Олександр
Домогаров. Сповідь
самотнього чоловіка
12:15 Середовище
проживання. «Хто
відповість за «базар?»
13:25 Т/с «І все-таки я
люблю...»
16:55 У чорній-чорній
кімнаті...
18:15 Велика різниця
19:20, 21:25 Кубок
професіоналів
21:00 Час
22:25 Що? Де? Коли?
23:45 Yesterday lіve
00:50 Х/ф «... На
прізвисько «Звір»

07:40 «Караоке на
Майдані»
08:40 Сніданок з
Юлією Висоцькою
08:50 Їмо вдома
09:55 Кулінарна
династія
12:15 Зірковий ринг
14:50 Холостяк-2. Як
вийти заміж
19:00 Україна має
талант!-4
21:45 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
23:45 Х/ф «Брудні
танці»
01:50 Х/ф «Казус
Кукоцького»

05:50 Т/с «Шина»
06:30 Неймовірні
історії Ріплі
09:00 М/с «Губка Боб»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Ревізор
10:45 Аферисти
11:45 Стороннім В...
12:50 Новий погляд
13:55 Кухня на двох
14:55 Дайош
молодьож!
15:45 Х/ф «СкубіДу 3: Таємниця
починається»
17:30 Х/ф «Історія
Попелюшки»
19:30 Х/ф «Скарб
націй: Книга
таємниць»
22:00 Хто зверху?
23:30 Х/ф «Грім у
тропіках»

06:10 Легенди

06:50, 00:25 Огляд
преси
07:00, 08:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00 Час
новин
07:10 Клуб 700
07:35, 08:15, 23:25
Бізнес-час
08:35 Світська кухня
09:20, 15:20 Інтелект.
ua
10:15 Здорові історії
11:15 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:20 Драйв
14:20 Гра долі
16:20 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Акцент
19:15 Тема тижня
19:30 Кабінет
20:10 Портрети з
Сергієм Дорофеєвим
21:15 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 Машина часу

07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
бандитського Києва
07:35 Малятатвійнята
07:00 Т/с «Суто
08:00 Байдиківка
англійські вбивства»
08:30 Телепузики
09:30 М/с «Білка та
09:10 Х/ф «За
Стрілка. Пустотлива
загадкових обставин» сімейка»
09:40 Єралаш
11:30 Речовий
10:05 Одна за всіх
10:35 Т/с «Хто у домі
доказ. Страховий
господар?»
«рокфеллер»
11:30 Т/с «Моя
12:00 Головний свідок прекрасна няня»
12:30 ТЕТ
13:00 Х/ф «Рейдер»
13:25 Х/ф «Правда
про котів і собак»
15:00 Т/с «Захист
15:10 Лялечка-2
Красіна»
16:05 Бабуни &
дідуни-2
19:00 Т/с «Таємниці
16:35, 20:05 Т/с
«Універ»
слідства-5»
18:30 Х/ф «На зраді»
23:00 Резервісти
21:35 Т/с «Універ.
Нова общага»
00:00 Х/ф «Місто
22:00 Чортиці в
терору»
спідницях

2+2

08:00 Мультфільми
08:10 М/с «Бен 10.
Інопланетна сила»
10:10 ПроСпорт
10:15
ПрожекторПерісХілтон
11:00 Yesterday Lіve»
13:00 Цілком таємно.
Наймички модельного
бізнесу
14:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
16:00 Останні 24
години. Георгій Жуков
17:15 Х/ф «Конан
Варвар
19:30 Х/ф «Згадати
все»
22:00
«ПрожекторПерісХілтон»
22:35 Х/ф «Розвідка
2020»
00:25 Т/с «Клуб
ляльок-2»

05:45 «Ранок на К-1»

06:00 Тест на
виживання. Північні
ліси
08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Камея.
Прикраса-вампір
16:50 Ляльковий
будинок-вуду
17:40 Символ
піратського щастя
18:30 Гості з космосу:
одкровення свідків
19:30 4400. Викрадені
у часі
20:30 Відьми:
таємниці
чаклунського життя
21:00 Молода гвардія.
Лічильник смерті
22:00 Ген жорстокості
23:00 Т/с «Жорстокі
таємниці Лондона»

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
06:10, 09:10, 12:20
Місцевий час. ВістіМосква
06:20 Військова
програма
06:50 Суботник
07:30 Городок.
Дайджест
08:05 Я — киборг.
Людина майбутнього
09:20 Вісті. Чергова
частина
09:55 Чесний
детектив
10:25, 12:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди»
14:00 Суботній вечір
16:00 Десять
мільйонів
17:05, 18:45 Х/ф
«Непутяща невістка»
18:00 Вісті у суботу.
21:40 Дівчата
22:15 Х/ф
«Смертельна
зброя-3»

08:50 У пащі акули
09:50 У центрі подій
10:55 Пригоди Остіна
Стівенса
12:00 Х/ф «Дорога
додому: Неймовірна
подорож»
13:45 Х/ф «Супертеща
для невдахи»
15:50 Х/ф
«Попелюшка із
Запруддя»
18:00 Розкішне життя
19:00 КВН
21:15 Х/ф «Гріх»
23:30 Х/ф
«Одержимість»

10
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2+2
06:25, 09:50 Крок до
зірок
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
10:30 Кумири і кумирчики
10:55 Ближче до народу
11:25, 14:35 Біатлон.
Кубок світу. Мас-старт
(чол., жін.)
12:25 Караоке для
дорослих
13:30 Шеф-кухар країни
15:15 Королева України
16:00 Кубок Дерюгіної
19:20 Маю честь
запросити
20:05 Діловий світ.
Тиждень
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Ера бізнесу.
Підсумки

06:45 Пекельна

06:15 Факти
06:40 Мультфільми
07:00 Квартирне
07:50 Ремонт +
питання
08:40 Мультфільм
07:55 ЄвроФуд-2012
08:20 Анекдоти по09:05 Лото-Забава
українськи
10:10 Тімон і Пумба
08:55 Рюрики
11:00 Дикі і смішні
09:40 Х/ф «Дочка
якудзи»
11:25 Хованки
11:30 Козирне життя
12:25 Я так живу
11:55 Інший футбол
13:05 Х/ф «Якби я була
12:20 Спорт
цариця»
12:25 Х/ф «В останню
мить»
17:30 Футбол.
14:35 Т/с «Зниклі»
Чемпіонат України.
18:45 Факти тижня з
19:30 ТСН-Тиждень
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Шерлок
20:15, 23:10 Голос
країни-2: нова історія Холмс»
22:10 Х/ф «Сонна
22:45 Т/с «Інтерни»
лощина»
23:40 Світське життя 00:15 Голі та смішні
01:15 Х/ф «9-та рота»
00:40 ТСН-Тиждень

06:00 Мультфільми
08:50 Що добре для
тебе?
09:30 Батьківський
табір
10:20 Сім’я від А до Я
11:40 Школа лікаря
Комаровського
12:00 Солодка кухня
12:40 Кухарі з
Беверлі-Хіллз
13:20, 23:30 За
кадром
14:30 Зайві 10 років
15:30 Квадратний
метр
16:50 Позаочі: Чулпан
Хаматова
17:30 Формула
любові: Ігор Петренко
18:20 Місце зустрічі
22:30 Позаочі: Наташа
Корольова

05:05 Мультфільми

09:00 Невідома
планета
10:00 Ронін. Ток-шоу
з Дмитром Видріним
10:45 Віцин, якого ми
не знали
11:50 Х/ф «Захар
Беркут»
13:50 За сім морів
14:40, 18:50
Цивілізація Incognіta
14:50 Ф-стиль
16:00 Нові пісні про
головне
17:00 Прощавай!
Пробач... XX століття!
18:10, 00:05 Будь у
курсі!
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с
«Новобранці»
20:00 Людина року2011
20:10 День, що змінив
планету
21:20 Х/ф «35 чарок
рому»
23:25 Світські хроніки

06:10 Найрозумніший
07:45 Формула
любові
08:45 Ранкова пошта
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Неділя з
«Кварталом»
11:05 Т/с «Свати-4»
16:25 Вечірній
квартал
18:10 Т/с «В
очікуванні кохання»
20:00 Подробиці
тижня
20:55 Т/с «В
очікуванні кохання»
22:55 Що? Де? Коли?
00:10 Х/ф «Дівчата
мрії»

08:55 Розвод поросійськи
10:00 Дачна відповідь
11:20 Своя гра
12:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:20 Слідство вели
15:20 І знову
здрастуйте!
16:20 Огляд.
Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень.
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 Центральне
телебачення
19:55 Таємний шоубізнес
20:55 Арена гострих
дискусій
22:00 Х/ф
«Антиснайпер. Новий
рівень»

кухня-2

06:00 Срібний
апельсин
07:30 Х/ф «У гонитві
за щастям»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Х/ф «У гонитві
за щастям»
12:00 Т/с «Час
Волкова»
14:00 Т/с «Цвіт
черемшини»
18:00, 19:30 Т/с
«Слідчий комітет»
19:00 Події тижня
22:30 Футбольний
вікенд
23:30 Х/ф «Ментовські
війни. Епілог»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03

Куплю ділянку 5-6 соток
для себе під спорудження
будинку (у Вишгороді та районі).
Тел: (067) 659-54-58

Підприємству, яке займається
виготовленням ліфтів, потрібен
оператор верстата з ЧПК. Повний
соцпакет, безкоштовні обіди,
відрядно-преміальна оплата.
Тел: (044) 331-51-94

Стоматологія «Харизма-2006»
Лікування, протезування, ортодантія.
м. Вишгород, вул. Київська, 6,
тел: (044) 229-01-28, (097) 388-38-34

Зі святом
Земля зітхає ледве чутно
І прокидається від сну...
І березень дарує чудо,
Розпочинаючи весну.
Це чудо – в усмішках чарівних,
У морі квітів навкруги.
Ми вас вітаємо царівни,
Найкращі, милі, дорогі!
Анатолій ГАЛЬЧУК,
голова Громадської ради
при Вишгородській РДА,
Благодійний фонд святої Ольги
ВІТАЄМО 13 березня 2012 р.
дорогого сина, брата, чоловіка, батька —
Юрія Олександровича ВОЗНЮКА з 50-річчям!
Живи, рідненький, довго-довго
І не лічи свої роки,
Хай щастя, радість і здоров’я
Тобі всміхаються завжди.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги,
Тобі сьогодні — 50!
То ж з днем народження тебе!
З любов’ю — тато, мама, дружина, діти, брат, зять

06:05 Неймовірні

07:20 Х/ф «Біле сонце історії Ріплі
07:45 Церква Христа
пустелі»
09:05 Сніданок з
Юлією Висоцькою
09:15 Їмо вдома

08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Дайош
молодьож!

11:05 Неймовірні

09:00 М/с «Губка Боб»

історії кохання

09:35 М/с «Пінгвіни з

12:05 Караоке на

Мадагаскару»

Майдані

09:55 ТОП-100

13:05 Х/ф «Танцівник

11:10 Хто зверху?
12:55 Шур-амури

диско»
16:10 Україна має
талант!

14:05 Піраньї
15:00 Пакуй валізи
17:00 Файна Юкрайна

19:00 Битва

18:00 Х/ф «Шопо-коп»

екстрасенсів. Війна

20:00 Х/ф «З Парижа з

титанів

любов’ю»

21:15 Х/ф «Найкраще

22:00 Люди ХЕ

літо нашого життя»

23:00 Х/ф «Олігарх»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Командир
щасливої «Щуки»
07:50 Смак
08:25 Служу Вітчизні!
09:10 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:25 Фазенда
12:30 Т/с «Татусі»
17:05 Концерт Софії
Ротару
18:30 КВН
21:00 Час
22:00 Мульт
особистості
22:35 Громадянин
Гордон
23:45 Х/ф
«Кримінальний
талант»
02:30 Х/ф «Весільна
подорож перед
весіллям»

06:00 Легенди

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ

(096) 660-96-30

бандитського Києва
07:40 Т/с «Захист
Красіна»
11:30 Легенди
карного розшуку. Як
кинути Америку
12:00 Агенти впливу
13:00 Православні
святі
14:00 Резервісти
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-5»
19:00 Х/ф
«Нестримні»
20:50 Х/ф «Грифон»
22:40 Х/ф «Акули-3:
мегалодон»
00:35 Х/ф
«Нестримні»

ТРК «ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30, 10:30,
15:00, 20:30, 22:30
Приватний дитячий садок:
вул. Набережна, 8-а,
запрошує дітей до груп
з 3 до 6 років
повного дня,
яслі короткочасного
перебування
(з 1 до 3 років).
Запис за тел:
(095) 925-71-33,
(067) 467-72-76

ТОВ ТРК «ВишеГрад»
На постійну роботу потрібні:
— відеоінженер; — оператор;
— журналіст; — ведуча.
По довідки звертатись за тел: (04596) 254-89 або за
адресою: м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 7, офіс 53.

06:30, 18:40, 00:00
Київський час
06:45 Час спорту
06:50 Огляд преси
07:10 Клуб 700
07:35 Бізнес-час
08:35 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:15 Технопарк
11:15 Трансмісія-тест
11:30 Тема тижня
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:20 Світська кухня
16:20 Фактор безпеки
17:25 Рекламна кухня
18:15 Машина часу
19:15 Тема тижня
19:30 РесПубліка із
Анною Безулик
21:00 Час: підсумки
22:00 Територія
закону
23:00 Тема дня
23:40 Рекламна кухня

08:30 Мультфільми
08:45 М/с «Бен 10.
Інопланетна сила»
10:15
ПрожекторПерісХілтон
11:00 Yesterday Lіve
13:00 Особливості
національного гумору
14:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
16:00 Ульотне відео
по-російськи
16:25 Останні 24
години. Сергій Бодров
17:30 Х/ф
«Особливості
національного
полювання»
19:30 Х/ф
«Особливості
національної
риболовлі»
21:30 ПроФутбол
22:30 Х/ф «Згадати
все»
00:50 Т/с «Клуб
ляльок-2»

05:45 Ранок на К-1

07:35 Малятатвійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:40 М/ф «Дика
природа»
11:05 Х/ф «Перша
дочка»
13:00 Єралаш
13:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:25 Чортиці в
спідницях
14:55, 19:55 Т/с
«Універ»
16:20 Х/ф «Весільна
вечірка»
18:05, 21:55 Т/с
«Універ. Нова общага»
18:30 Лялечка
19:25 Одна за всіх
22:20 Бабуни &
дідуни-2
22:50 Х/ф «На зраді»

08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Олександр І.
Таємниця зречення
16:30 Граф-палій
17:00 Іван Сусанін.
Легенди та правда
17:30 Пушкін. Дуель
сторіччя
18:00 Останній хід
імператора
18:30 Загублений
скарб гетьмана
Мазепи. Частина
перша
20:30 Фатальна
помилка геніального
афериста
21:20 Помста
обманутих богів
22:10 Камея.
Прикраса-вампір
23:00 Т/с «Жорстокі
таємниці Лондона»

05:20 Вся Росія

08:50 У центрі подій
09:55 Пригоди Остіна
Стівенса
11:00 У пащі акули
12:00 Х/ф «Дорога
додому-2: Загублені у
Сан-Франциско»
13:50 Х/ф
«Попелюшка із
Запруддя»
16:00 Х/ф «Гріх»
18:00 Красиво жити.
Фейс-контроль
19:00 М/ф «Шрек-2»
20:50 Х/ф «Зоряний
шлях»
23:30 Х/ф «Донні
Дарко»

05:30 Сам собі
режисер
06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
08:20, 12:20 Місцевий
час. Вісті-Москва
09:00, 12:00 Віст
09:10 З новим домом!
09:25, 12:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди»
14:05 Сміятися
дозволяється
16:20 Фактор А
18:00 Вісті тижня
19:05 Х/ф «Любові
цілюща сила»
21:00 Х/ф «Дівчинка»
23:55 Х/ф
«Здирництво»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

Чотирикімнатну
Погріб (цегла), шир. 1,40, дов. 2,10.
квартиру у
Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45
Миколаївській обл.
Телевізор 51ТЦ-311А, б/в,
Тел: (095) 697-88-36
Металевий гараж під
знос. Недорого.
Тел: (096) 122-67-17

відмінний стан. Тел: (04596) 5-22-75
Газову плиту, б/в, 350 грн.
Тел: (050) 963-46-49
ІНШЕ

Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Шукаю посередника для створення сім’ї.
Тел: (098) 373-17-87

Юридичні послуги, будь-які правові
питання. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55

Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08

Доступне житло

Квартири у 10 км від Києва

Новий ЖИТЛОвий масив (с. Нові Петрівці)
З любов’ю до природи
Індивідуальне опалення кожної квартири
Ціна — від 5000 грн/ кв. м (можлива розстрочка)
Внесок 90 % — у подарунок технічне приміщення 4 кв. м
Планове введення в експлуатацію першого будинку —
вересень 2012-го
Триває
загальнодержавна
акція
«ПершоДовідки: (04596) 56-078; (096) 410-38-20
цвіт-2012», яка розпочалась 1 лютого і продовжиться
до 31 травня 2012 року.
Понад 20 видів ранньоквітучих рослин в Україні можуть
зникнути у найближчі роки, якщо не припиниться масове
знищення підсніжників, білоквіток, шафранів, сон-трави,
цикламенів Кузнєцова та інших рідкісних весняних квітів.
Згідно із законодавством України, за незаконну торгівлю цими рослинами штраф стягується від 17 до 85 грн з
конфіскацією продукції. Середній розмір штрафу складає
500 грн.
За одну незаконно продану квітку порушник сплачує
12 грн.
Представники Національного екологічного центру
України запрошують усіх мешканців України приєднатися
до акції!
Не рвіть підсніжники! Бережіть першоцвіти!

«Першоцвіт-2012»

Молодіжний квартал

Вишгород
Перша школа
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Весняні рядки про жінку та кохання

До редакції весняні рядки учнів 11-Б класу Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 принесла з навчально-виховної роботи Людмила
ГАВРИЛЬЧИНА.
Ви споглядаєте зірку з двох причин:
тому, що вона блищить і тому, що вона
незбагненна. Але поряд з вами — сяйво ще
ніжніше і таємниця ще глибша — жінка»
(В. Гюго)
Олександр БОРИСЕВИЧ
…Людське життя можна порівняти з незбагненним Всесвітом, сповненим таємницями.
Ніхто не може знати наперед, що його чекає в
майбутньому, де саме можна обійти перешкоди чи зупинитися в очікуванні щастя. Програмоване життя не дає людині свободи дій.
Незнання, невідомість підштовхують людину
до пошуку істини, жаги пізнання, відчуття усіх
барв життя. Кожен хоче мати гарну сім’ю, берегинею і прикрасою якої буде саме жінка. У
думках багатьох вона ототожнюється із загадковим сяйвом, таємницею, щастям.
Ми часто думаємо, що наші ідеали далеко —
в іншому місті чи вимірі. Та це не завжди так.
Невідомість може принести розчарування,

біль, розлуку, а щастя — виявитись зовсім поруч. Воно радіє, посміхається, пишається твоїми успіхами, переживає разом із тобою. І так
тобі приємно від цих відчуттів, що хочеться заявити про це на увесь світ!
***
Анастасія ВОЛКОВА
…Жінка — це квітка. Є жінки, як проліски, що
ніжно розпускаються і дарують радість. Є жінки
пристрасні, мов троянди: можуть причарувати
неповторною красою, а потім боляче вколоти
шипами. Є жінки, мов маргаритки, — веселі та
симпатичні.
Зірки на небі світяться яскраво і таємничо, і
таким же ореолом таємничості на Землі огорнена жінка, коли їй дарують любов і ніжність,
яких вона так потребує, бо це її природне право.
***
Ольга БОНДАРЕНКО
…Жінка — фінал творіння великого Бога.
Красивий фінал. Її призначення — дарувати
світу красу. Адже кожна жінка — це перлина,
зірка на неосяжному небі, котра випромінює
світло, дарує красу і тепло, чарує око.

Це майбутня мати та берегиня. Вона продовжує свій рід і дає шанс майбутньому, тому заслуговує на те, щоб бути щасливою і коханою!
***
Євгенія РАЧЄЄВА
…Писати про жінку дуже цікаво. Тому, що
розповідь про неї можна сміливо порівняти із
подорожжю у невідоме, з пошуком неіснуючого, з пізнанням ще непізнаного. Водночас
писати про жінку дуже складно. Тому, що не
можна з впевненістю сказати, чим, власне, відрізняється жінка — щирістю, добротою, ніжністю, красою, а може — пристрастю? Щоб збагнути таємницю жінки, потрібно знати про неї
все — від найменших дрібниць до найтонших
нюансів. Неперевершені рядки Наталії Крісман
підтверджують мою думку:
Хто зазирав до віч левиці,
Що полювати вийшла ніччю?
Така ця Жінка — таємниця,
Жага і пристрасть аж по вінця.
У ній сплітається незвично
І світло дня, і темінь ночі,
І зрозуміле, і містичне,
Дух амазонок і пророчиць.

11-Б, ЗОШ № 1
Єлизавета ПАНАСЮК
Мільярди зірочок — небес світила —
Горять таємним мудрості вогнем.
Зачарувала, погляд заманила
Зоря яскрава так, що день за днем
Художник їй присвячував картини,
Дивився, мріючи, в сріблясту далечінь.
Поет писав вірші, хотів він ними
Дістатись хоч на мить до тих вершин…
***
Жінки — це восьме чудо світу наше,
Це зорі, що спустилися з небес.
Вони — життя дороговкази, які завше
Покажуть шлях із тисячі адрес.
Жінки прекрасні, і без них життя,
Як ніч беззоряна, стає порожнє.
Але щоб зрозуміть їх до кінця,
Потрібно осягнути недосяжне.

Найкращі слова
Єлизавета ЛЮБАНОВА
Ми часто найдорожче забуваєм —
Життя іде, а часу все нема.
І згадуєм лише тоді, коли втрачаєм,
Тоді приходить смуток і журба.
Кругом усі спішать кудись невпинно,
Мільйони планів, зустрічей, питань.
Лише одне лишається постійним —
Незмінна посмішка на маминих вустах.

Тож поки серце у матусі б’ється, —
Кажіть найкращі їй слова.
І хай любов невпинно ллється,
Допоки ваша матінка жива.
***

Матуся
Ганна ЯКИМЕНКО
Матуся… Це слово важливе для всіх
Для когось — це радість, веселощі, сміх…
Для мене — живе лиш у ньому добро.
Посмішка, сонечко й вічне тепло.
Мамо, матусенько, зіронько ясна,
Мила лебідонько, ягідко красна,
Ніжна і гарна, як квіточка в полі!
За неньку свою я дякую долі!
За очі, за посмішку лагідну, щиру,
За теплії руки, ласку, довіру,
За чесну розмову, за ночі і дні,
Що проминають неначе у сні.
За це все подякувать хочу я їй —
Найкращій у світі матусі моїй!
***

Дорога моя бабуся
Олександра ЗАЦЕПІНА
Дорога моя бабуся,
Найрідніша і прекрасна!
Ти для мене — як матуся,

Зірка в небі, сонце ясне.
Твої теплі, рідні руки
Приголублять і зігріють.
Ти за мене стерпиш муки,
Твої очі ласку сіють.
Я бажаю, щоб всміхалась,
Щоб жила ти довгі роки.
І правнуків дочекалась,
Чула їхні перші кроки.
Щоби злагода й кохання
Не залишили родину.
Я ж в життєвих цих змаганнях
Допоможу, не покину!
Я люблю тебе над силу.
І нехай пройдуть роки,
Та твою усмішку милу
Лишу в серці я навіки!
***

Вірш про маму
Олександра МАЛЬКЕВИЧ
Життя подарувала і долю на долоні.
Ночей не досипала у ніжності й любові.
І з сонцем променистим у школу проводжала,
Коли я вниз летіла — на руки підіймала.
В її очах — надія і віра у добро,
А у руках ласкавих заховано тепло,
Її ім’я найкраще, найвище і святе.
Моя рідненька мамо, люблю тебе за це!

2012 року
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Що дарувати коханій
Діана ШПІНЬОВА,
Анастасія СКЛЯРОВА
(Школа юних журналістів —
керівник Ольга Думанська),
ЦТ «Дивосвіт»

І

з наближенням Міжнародного жіночого дня перед
чоловіками
постає
нелегке питання: що подарувати коханій? Найчастіше у цей
день жіночій половині людства
дарують квіти. Користуються популярністю й сувеніри з
листівками, косметика та парфумерія. Одначе дехто віддає
перевагу нестандартним подарункам. Яким саме, ми й намагалися дізнатись у вишгородців
у нашім бліц-опитуванні.
Перш за все звернулися до молодих дівчат та жінок з питанням:
«Який саме подарунок Ви хотіли
і чи буде Вам приємно отримати
якийсь незвичний дарунок від своїх коханих хлопців та чоловіків?»
Анна, 19 років:
— Квіти — це дуже банально.
Навіть не можу одразу відповісти. Мені уже все дарували і квіти,
і різноманітну косметику. Але парфуми я б із задоволенням прийняла. Мій хлопець знає, які саме мені
до вподоби. Із незвичних дарунків
він мені зробив власноруч чудову
листівку з поздоровленням до дня
народження, йому допомагала
мама, це був приємний сюрприз.
Юлія, 30 років:
— Я не уявляю свого свята без
квітів, шампанського та шоколадних цукерок. Із дарунків віддала би
перевагу норковій шубці.
Людмила Миколаївна, 40 років:
— Крім квітів, чекаю від свого
чоловіка на телевізор на кухню,
хоча б маленький.
***
У чоловічої статі ми запитували,
що саме вони збираються дарувати своїм коханим.
Юрій, 23 роки:
— Квіти, листівка, солодощі —
це обов’язково. Іще якусь важливу
річ. А взагалі, важливий не сам дарунок, а те, яким чином його подарувати. Наприклад, влаштувати у
нічному клубі романтичну вечірку,
а потім запросити кохану додому.
Микола, 35 років:
— Зранку коханій дружині буде
кава в ліжко і шикарний букет, про
дарунок не скажу — це інтимне,
вдень приготуємо із сином обід, а
ввечері запрошу її до ресторану,
замовив окремий столик, прикрашений живими квітами, вечерятимемо при свічках.
Валерій Павлович, 52 роки:
— Моя друга половинка обожнює живі квіти у горщиках. То ж я
їй подарую вазон, гарний квітучий.
***
Як вгадати, що саме до вподоби твоїй коханій, як зорієнтуватися і підібрати саме те, що зігріє
душу тій одній-єдиній, яка буде
пам’ятати про це і з радістю годуватиме сніданками, обідами та
вечерями коханого чоловіка цілий
рік до наступного 8 Березня?

У ритмі РЕПа

Ліра
Галина ЄГОРКІНА
(Мовою оригіналу)
Если в жизни не биться, как рыба об лед,
То никто не придет или… мимо пройдет.
Не бороться, а плыть по течению просто —
Остаются на память тебе только слезы.
Если бросишь бороться, если будешь лениться, —
И во сне мечта может не явиться.
Сделай шаг, обернись, улыбнись тем, кто рядом,
Полюбуйся весенним и зимним ты садом.

Не гонись за модной прической, нарядом,
Кто умеет глядеть, тот увидит всю правду.
Прости должников — жизнь дается лишь раз.
Ты живешь?! Так живи! И пойми — ты богат!!!
Есть сердце! Есть руки и ноги! Душа!
Черт с ним, если нет за душой ни гроша!
Просто так подари свой поцелуй.
Пусть воздушный, но сладкий, веселый, живой.
Улыбнись! Смой лже-мысли водой.
Подружись с инвалидом, вдовой, сиротой.
Они точно знают, что значит страдать.
Открой свое сердце! Ни шагу назад!

Борись! Если любишь и дружишь — борись!
Не гонись за копейкой, не мелочись.
Не спи! Рвись, гонись, догоняй!
Ни минутки больше не унывай!
Что было — прошло, но ты же творец!
На ринге судьбы нам нужен боец!
Стучись! И тебе тут же откроют!
Пусть сложно, пусть страшно, пусть время такое!
Но не ври, не бросай и убить не посмей.
На карте любой много лучших путей.
А если попроще — Человеком будь.
Рожай, выращивай и строй! Не забудь!
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10 березня

Календар
10 березня — День землероба
1435 — іспанські мореплавці
відкрили Галапагоські острови
1791 — запатентований копер для забивання спаїв
1876 — Олександр Белл
зробив перший успішний телефонний дзвінок
Іменини: Олександр, Антон, Євген, Микола, Тарас
11 березня
1878 — на засіданні Французької академії відбулася
перша в Європі публічна демонстрація фонографа Томаса Едісона
1702 — в Англії вийшла в
друк перша щоденна газета у
світі «Daily Curant»
106 — Цай Лун отримуав папір з волокон бамбука
Іменини: Сергій, Іван, Петро
12 березня — Всісвітній
день боротьби проти цензури в Інтернеті
1911 — доктор Флетчер з
Рокфеллерівського інституту
відкрив причини дитячого церебрального параліча
1766 — російський винахідник Іван Повзунів закінчив
будівництво першого в світі
пароатмосферного двигуна
Іменини: Тимофій, Федір,
Степан, Макарій
13 березня — Міжнародний день боротьби за права
інвалідів; Всесвітній день
боротьби із захворюваннями нирок
1877 — американець Честер
Грінвуд запатентував навушники
1781 — Вільям Гершель відкриває Уран — сьому планету
Сонячної системи
Іменини: Василь, Нестор,
Сергій, Іван
14 березня — Міжнародний день захисту річок,
води та життя
1917 — ухвалено підняти
жовто-блакитний прапор над
будівлею Центральної Ради
1797 — американець Елі Вітні отримав патент на машину
для очищення бавовняного
волокна
Іменини: Ання, Світлана,
Інна
15 березня — Міжнародний день захисту прав споживача
1958 — засновано музичну
премію «Grammy»
1927 — розпочато будівництво ДніпроГЕСу
16 березня — Всесвітній
день захисту безпритульних
тварин
1926 — американський конструктор Роберт Годдард провів успішне випробування першої ракети на рідкому паливі
1521 — португальський мореплавець Фернан Магеллан
під час першої кругосвітньої
подорожі досяг берегів Філіпін.
1919 — у США вперше випробувано бездротовий телефон для переговорів з літаком
1960 — у Нью-Йорку представлено перший автомобіль
на сонячних батареях
Іменини: Михайло, Савва,
Йосип.

Дата

2012 року

Подвиг бути жінкою
Петро ЖУЛАНОВ,
голова міської ради ветеранів

8

березня
1857-го
текстильниці
Нью-Йорка пройшли вулицями
міста, протестуючи проти низьких заробітків і поганих умов праці. У 1908
році їх внучки вже вимагали у цей день заборонити дитячу працю, поліпшити умови
праці жінки та надати жінкам права голосу.
І тільки у 1910 році в Копенгагені на II
Міжнародній конференції соціалісток цей
день був визначений як День міжнародної
солідарності трудящих жінок у боротьбі за
рівноправність.
У Києві вперше 8 березня 1913-го жінки
виступили проти безправ’я. В боротьбі за свої
права добилися значних успіхів. Але лише
1979 року за ініціативою Міжнародної федерації жінок ООН прийняла конвенцію «Про
ліквідацію всіх форм дискримінації жінок». У
1980 році її ратифікувала Україна.
У цей день жінки усіх континентів підби-

вають підсумки своєї діяльності, згуртовують міцніше свої ряди для спільної боротьби
за рівноправ’я і соціальний прогрес, за мир і
щастя всіх людей на землі.
Неможливо уявити життя суспільства без
жінок. У роки Великої Вітчизняної війни вони
рятували життя поранених, самовіддано трудилися в тилу. У Збройних силах СРСР тоді
нараховувався майже 1 млн жінок. Три жіночі
авіаполки, окрема жіноча бригада, окремий
стрілецький полк... У партизанському русі та
в підпіллі тисячі жінок брали участь нарівні з
чоловіками. Їх подвиг і мужність гідно оцінила
держава: 150 000 жінок нагороджені орденами і медалями, чотири — кавалери трьох орденів Слави, 86 — Герої Радянського Союзу.
Промисловість у роки війни трималася в
основному на жінках. Їхній подвиг у тилу в ті
роки був рівний подвигу на фронті.
У ветеранській організації міста добре
знають учасниць бойових дій Анну Павлівну
Веремейчик, Наталю Панасівну Людмірську,
Тетяну Федорівну Воробйову, Олену Іванівну

Синиченко та інш. Поряд із нами живе понад
200 жінок — ветеранів війни, які працювали в
тилу, забезпечували фронт всім необхідним.
Чимало з них, незважаючи на роки, беруть
активну участь у громадському житті міста.
Це — Меланія Іванівна Білько, Надія Олексіївна Бабишева, Олександра Панасівна Дорофєєва, Діна Петрівна Рогозіна, Клавдія Іванівна
Селівонік.
Природа поклала на жінку відповідальність за майбутнє людського роду, виховання
дітей і онуків, турботу про добробут не лише
у своїй оселі, а й у суспільстві. Сьогодні жінка
не тільки любляча мати і вміла господиня, а й
політичний діяч, керівник підприємства, установи, людина з активною життєвою позицією.
Спасибі вам, дорогі жінки, за тепло домашнього вогнища за вміння створити атмосферу родинного затишку, за ваш великий
материнський подвиг, за те, що ви вмієте на
своїх тендітних плечах винести всі труднощі і
негаразди.
Уклін вам земний!

Біла лілія Сталінграда
(Жінкам, що воювали в небі під час Великої Вітчизняної війни, присвячується)
Ольга СУБАЧ,
заввідділом експозиції
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 р.»

на той час винищувачів – «ЯК-1». Уже в червні
1942-го над Саратовом льотчиця зробила свій
перший виліт, а в серпні в груповому повітряному бою збила німецький бомбардувальник
«Ю-88». У вересні Лілю Літвяк разом із найкраероїчний час потребує героїчних
щою подругою Катею Будановою перевели на
людей. 22 червня 1941-го, коли по
Сталінградський фронт у «чоловічий» 437-ий вирадіо прозвучали слова диктора Ленищувальний авіаполк. Тут вона стала літати на
вітана «Наше дело правое, враг будет развинищувачі «Ла-5».
бит», це прийняли як команду до дії не тільки
Ліля була дуже романтичною. У полку вважачоловіки, але й жінки Радянського Союзу.
лась красунею. Вона довго не стригла свою краЗа оцінками німецької розвідки, в Червоній
сиву біляву косу, попри те, що з такою зачіскою
Армії воювало до двох мільйонів жінок (більшість
надягати льотчицький шолом було незручно.
— добровольці). І далеко не всі, як пишуть зараз Носила довгі білі шарфи, які власноруч робила з
деякі «історики», відсиджувались у штабах.
парашутного шовку. В кабіні її літака завжди був
У державі, де ці жінки виросли, героїв виста- букетик свіжих польових квітів.
чало. Поряд із чоловіками жінки йшли в піхоту,
У вересні 1942-го Ліля отримала дві перемона флот, у танкові частини, в авіацію… Бити неги в одному бою. Під Сталінградом збила бомнависного ворога прагнули всі… одна з таких
бардувальник «Ю-88» та винищувач «Ме-109».
жінок писала: «Почався бій. Вогонь шквальний.
Льотчиком «Ме-109» був німецький барон
Солдати залягли. Команда: «Вперед! За Бать(30 повітряних перемог, член ескадри «Ріхтгоківщину!», а вони лежать. Знову команда, знову
фен», кавалер Лицарського хреста), який полежать. Я зняла шапку, щоб бачили: дівчина під- просив показати йому «російського аса». Поклинялась… І вони всі встали, і ми пішли в бій…»
кали Лілю Літвяк. Це вивело з рівноваги барона,
Ось так вони воювали! Де, в якій іншій країні
він вирішив, що його розігрують. Але Літвяк нає такі жінки?!
гадала йому декілька моментів повітряного бою,
Чимало жінок під час Великої Вітчизняної вовідомих тільки їм двом. Німецький ас був вражеювало в небі. На початку війни радянське керівний і пророчив льотчиці велике майбутнє.
ництво не планувало бачити жінок за штурвалом
Незабаром її перевели у 9-й винищувальлітака. Але через значні втрати серед кадрових
ний авіаційний полк — збірну кращих льотчиків,
пілотів-чоловіків у жовтні 1941-го було створено
створену для завоювання переваги в повітрі. На
три жіночі авіаполки.
рахунку було вже вісім збитих літаків ворога.
Хочу розповісти лише про одну з героїчних
На капоті літака за її проханням намалювали
жінок – льотчицю Лідію Володимирівну Літвяк,
білу лілію — і Літвяк отримала прізвисько «Біла ліщо збила більше ворожих літаків, ніж інші жінлія Сталінграда», і «Лілія» стала її радіопозивним.
ки-винищувачі в історії повітряних боїв. Рідні та
Навесні 1943 року літак Лілі Літвяк підбили,
знайомі звали її Ліля.
і вона опинилась на ворожій території. Один
Народилась Ліля Літвяк у Москві 18 серпня
із льотчиків-штурмовиків, ризикуючи життям,
1921 року. Її батько, залізничник, у 1937 році, як
прийшов їй на допомогу: вогнем кулеметів змубагато ні в чому не винних радянських людей,
сив німців залягти, а сам приземлився й взяв
був заарештований, а згодом розстріляний як
Літвяк на борт.
«ворог народу». Все своє коротке життя дівчина
23 лютого 1943 року Лідія Володимирівна
тримала це в таємниці.
Літвяк отримала свою першу нагороду – орден
Вона мріяла про небо, тому із 14 років — в
Червоної Зірки.
аероклубі, а в 15 — самостійно піднялась у небо.
У березні у Ростові-на-Дону Літвяк брала
Після закінчення Херсонської авіаційної школи
участь у перехваті німецьких бомбардувальнильотчиків–інструкторів працювала в Калінінків. Збила один літак, а потім вступила в нерівському аероклубі. Підготовила 45 льотчиків.
ний бій з шестіркою месершмітів, викликаючи
Із перших днів війни Ліля рветься на фронт,
вогонь на себе. Важко поранена, вона таки позаписується добровольцем. Бойову підготовку
садила пошкоджений літак на аеродромі. Після
проходить у м. Енгельс Саратовської області. госпіталя льотчицю відправили додому, але чеПриписує собі 100 годин польотів, і на початку
рез тиждень вона вже була в рідному полку.
1942-го її зараховують у 586-ий винищувальний
У травні 1943 року молодший лейтенант
жіночий авіаполк.
Лідія Літвяк удостоєна іще однієї високої дерДівчина опанувала один із надсучасних
жавної нагороди – ордена Червоного Прапора — за знищення ворожого аеростата.
Віктор КУЧЕРУК
Можливо, справді шибка, мов струна,
Ліра
Цей аеростат корегував артилерійський
Вночі од співу просто деренчала,
вогонь, і його ніхто не зміг збити через
І мати посміхалася сумна,
сильне зенітне прикриття.
З любов’ю і шаною до мами
21 травня 1943 року у важкому бою
Дивуючись нестерпному вокалу.
загинув чоловік Лілі — Герой РадянськоМожливо, справді посеред зими
Можливо, справді соску я не брав,
го Союзу, гвардії капітан, льотчик ОлекМене знайшла матуся у капусті –
Заучуючи пісню учорашню, –
сій Фролович Саламатін. 19 червня – ще
І зігрівала теплими слізьми,
Й недосипала в пошуках забав
одна втрата: у повітряному бою, в палаІ загортала ніжно у п’ять хусток.
Для мене довго мати бідолашна.
ючому літаку загинула найкраща подруМожливо, справді змалку голос мій
Напевно, це все коїло на зло
га – Катя Буданова, яка на той час була
Лунав у хаті гучно із колиски,
Матусі непокірливе малятко, –
найрезультативнішою радянською льотЩо вся рідня збігалася мерщій
Щоб рук її натруджених тепло
чицею асом: на її рахунку — 11 знищених
До мене дружно, як в обід до миски.
Мене обігрівало нині в згадках…
літаків противника.

Згадки

Вишгород

Г

Із кінця липня почались важкі бої по прориву
німецької оборони на рубежі р. Міус, що закривала дорогу на Донбас. Першого серпня Ліля
Літвяк зробила чотири бойові вильоти, збила
два літаки противника особисто і ще один в групі.
З четвертого вильота вона не повернулася. Літак легендарної льотчиці розбився біля с.
Дмитрієвка. Через два тижні Лілі виповнилось
би 22 роки… Ні залишків літака, ані останків
льотчиці знайдено не було. В екстремальних
умовах війни шукати особливо не було коли.
Командування дивізії підготувало представлення щодо присвоєння Лідії Літвяк звання Героя Радянського Союзу, яке вона заслужила за
десять повітряних перемог (усього — 12, плюс
4 — в групі). Але представлення відклали: пішли
чутки, що льотчиця потрапила у полон (за іншою
версією — до звання Героя Радянського Союзу
не могли бути представлені загиблі без вісті).
На довгі роки ім’я Лідії Літвяк «випало» з історії. Лише в 1979 році було встановлено, що
вона похована в братській могилі в с. Дмитрієвка Шахтарського району Донецької області.
5 травня 1990 року Президент СРСР Михайло Горбачов підписав Указ про присвоєння Лідії
Володимирівні Літвяк звання Героя Радянського
Союзу посмертно.
Ім’я Лідії Літвяк занесено до Книги рекордів
Гіннеса (жінка-льотчик, що одержала найбільше
перемог у повітряних боях).
Молоді, красиві дівчата, вони не відсиджувались при штабах, а щодня дивились в обличчя
смерті. Війна забрала у них все, навіть життя. Вічна слава і пам`ять усім їм разом і кожній окремо.
Що додати до цього? Хіба що слова іншої
льотчиці: «Я була три роки на війні… І три роки
я не відчувала себе жінкою. Мій організм помер.
Ніяких жіночих бажань.
А я красива була, коли мій майбутній чоловік позвав мене заміж… Це вже в Берліні було,
біля рейхстага… Він сказав: «Війна закінчилась.
Ми залишились живі. Нам пощастило. Виходь за
мене!»
Мені схотілося заплакати, закричати, вдарити його. Як це заміж? Зараз? Серед усього цього
– заміж? Серед чорного диму і чорних цеглин…
Ти подивись на мене… Яка я! Ти спочатку зроби мене жінкою: даруй квіти, залицяйся,
кажи гарні слова. Я так хочу! Так чекаю!
А в нього була обпалена, багрова щока, і я
бачу, він усе зрозумів — у нього біжать сльози
по цій щоці, по іще свіжих рубцях. І я кажу: «Я
згодна!»

Вишгород

Сусіди

10 березня
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Золотий скарб бабусі Орисі

Сусіди
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – родинний архів Пироженків

С

погади, спогади, спогади…
Вони – на кожному кроці.
Все із чимось порівнюється,
зливається, про щось нагадує. Тим
паче, якщо за спиною ціле століття.
Ірина Пироженко – корінна вишгородчанка. Її рід проживає у Вишгороді у сьомому коліні. Народилася Ірина
Пилипівна 10 квітня 1910 року у багатодітній родині, спраглій до роботи та
землі. Батько Пилип Іванович та мама
Олена Андріївна Савицькі змалечку вчи-

чоботи на всіх. Пригадую, на Різдво
батько збирались до церкви. Попросили маму дістати єдиний кожух із скрині.
І коли одягалися, побачили, що чогось
не вистачає – хтось відрізав рукава… І
цей хтось (як потім виявилося це була
Саша, яка вирізнялася поміж нас, сімох
сестер, гарячою вдачею) заховався. А з
рукава пошито… рукавички. Батько розсердилися, але виду не подали. А лише
зітхнули: «Дочекаємося урожаю – куплю
нового кожуха».
Свою другу половинку Ірина знала з
дитинства. «Федя старший за мене. Бувало, граємося із подругами, а він повз

У родинному колі

ли порядності та доброзичливості сімох
красунь доньок і двох синочків. Гуртом
поралися по господарству, обробляли
землю.
У бабусі Орисі (так називають Ірину
Пироженко рідні та знайомі) – найтепліші спогади про батьків: «Були добрими,
жили – душа в душу. Батько жодного
разу не підняли руки на матір та й на
нас. Не мали великих достатків. Одні

Із чоловіком онуки

нас череду прогоне. Ми заради забави гукаємо його, він сердиться – а нам
смішно. Малі були».
Потім він пішов до армії. Повернувся
зовсім дорослим, ставним юнаком. Дівчата аж мліли. Ірині тоді було двадцять.
Струнка, вродлива, із вогником в очах,
вона, мабуть, відразу припала парубкові до душі. Зустрілися на вечорницях.
«Він мене обійняв за плечі, а у мене серце закалатало, наче птаха у
клітці», – згадує Ірина Пилипівна. Так з того вечора
і не розлучалися. А у 1931
році в окриленого коханням подружжя народився
первісток Петро. Та недовго тішилися. Крила обламав страшний голод…
Весь час хотілося їсти –
пекли оладки з лободи, обривали листя шовковиці й
варили юшку. Тесть сховав
у дворі зерно, та «червона
мітла» вимела все до останньої зернини. Але м’ясо,
яке він закопав поглибше,
не знайшли, завдяки цьому
сім’я і вижила…
«Пам’ятаю, як до нашо-

го двору увійшли дві маленькі дівчинки: Марійка і Галя – шукали якесь село.
Вони хиталися від голоду, і мама залишила їх зі словами: «Де п’ятеро, там іще
двом прихисток знайдеться». Потім ці
дівчата не раз навідувались уже дорослі, дякували, що у найжахливіший час
ми прихистили їх…», – говорить бабуся.
На той час гроші не цінувалися, а в
ходу було золото, діаманти… Золотий
годинник, наприклад, обміняли на три
пакунки горілого ячменю і 400 грамів
гороху. Відтоді Ірина Пилипівна не виносить запаху кави, яка їй тхне тим
ячменем. А горох їли по горошині, як
найсмачніші цукерки, аби хоч трохи втамувати голод…
«Скільки житиму – стільки згадуватиму, як ми виносили з дому все найдорожче, щоб обміняти на продукти, – згаБабуся Орися ще й вишиває
дує бабуся Орися, витираючи сльози
виробленими руками. Ці витруджені,
мозолясті руки пам’ятають і тяжкість повниться 102. Але її глибокі, мудрі
лопати, і зарості колючого бур’яну, і блакитно-сірі очі і досі віддзеркалюють
теплі доторки малечі. Працювала у кол- молоду душу. Як часто вона говорить:
госпі «Новий шлях» (Межигір’я) сорок «Подивлюся у дзеркало – самі зморшроків. – Один день – паличка в журналі ки, а душа ж не старіє – молода». І
(трудодень). Навесні, за ту паличку ско- дарма, що на скронях срібляста осінь.
Багатство бабусі Орисі не виміряти ні
пувала три сотки землі…»
У 1933 році почали видавати хліб. грошима, ані коштовностями – воно
Черги були величезні. І вистояти у них безцінне: семеро онуків, дев’ять правмолодій жінці було нелегко, бо під сер- нуків та троє праправнуків.
цем виношувала дитятко. В одній із таБабуся і досі згадує свого кохаких черг її так пом’яли, що ледве дійшла
додому і передчасно народила донечку
ного чоловіка, як вони познайомиОлечку...
лись, і ці спогади, туга безсонними
…Пережити голод допомогла веночами виливаються в пісні або вілика дружна родина – трималися один
рші. Тож Ірина ПИРОЖЕНКО вітає
одного, ділилися крихтою хліба, коржем
усіх жінок з 8 Березня і бажає, щоб
із трави.
у кожної було таке кохання, про яке
У 1937 р. лелека знову завітав до рохочеться пам’ятати все життя.
дини Пироженків. На світ з’явилась доСкажи, скажи, мій милий,
нечка Галинка.
Скажи, який же зараз час?
…У 1941 році розпочалась війна. Чоловік пішов на фронт воювати. Звідти
Бо ми з тобою у цей вечір гуляємо
чекала звісточок – таких милих серцю
останній раз.
трикутничків. Їх зберігає і донині. ДочеМоя кохана, не журися, для мене ніч
калася і Федора, який після довготри– як мить одна,
валого лікування повернувся додому.
На тебе б я дивився вічність,
Та осколок, що зачепив голову, важке
Скажи, чи будеш ти моя?
поранення давалися взнаки до останніх
Скажи, чи підеш ти за мене,
днів. Від страшних кошмарів, відголоЧи посміхнеться щастя нам?
сків пережитого він часто прокидався у
Ці зорі – всі вони для тебе,
холодному поті.
У війну Ірина Пироженко пережила
Я бачу їх в твоїх очах.
чимало. Під час форсування Дніпра у
1943 році з іншими жінками та старими підбирала вбитих у страшній
перепалці солдатів, складала ногами до ніг. Тисячі трупів та ріки
крові, холодний жах останніх поглядів та криків про допомогу… Ці
жахливі кадри назавжди закарбувалися у пам’яті жінки, яка пережила дві війни, три голодомори…
У 1982 році чоловік Федір помер. За ним і син Петро. Вона б не
винесла такого горя, якби не підтримка дружної родини. Нині живе
бабуся із онукою Тетяною та її чоловіком Віталієм, правнучкою Вікторією та її чоловіком Дмитром,
Ірина Пилипівна із правнуками
праправнучкою Міланкою. Бабуся
для них золотий скарб стародавнього роду, мудра порадниця й
досі чудова господиня.
Ірина Пилипівна пише вірші,
хоча, ні, вона їх запам’ятовує і безпомилково переповідає. Із задоволенням доглядає за квітами. Ніколи не сидить без діла. І цієї зими
знайшла заняття – лущить горіхи.
«У бабусі здоров’я вже не, але
вона завжди хоче допомогти… Зараз її потягнуло на шиття. Попросить нитку в голку засилити, щоб
ґудзик до плаття пришити, кишеню приладнати з рюшечкою», – з
посмішкою розповідає правнучка
100 років різниці не проблема.
Віка.
Така няня дасть фори будь-кому
У квітні Ірині Пироженко ви-
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Рання діагностика
глаукоми – запорука
гарного зору
Ніна ОСПАНОВА,
лікар-офтальмолог
вищої категорії
Вишгородської ЦРЛ

З

а статистикою, у
Вишгородському р-ні
глаукома невпинно
поширюється. Так, у 2001 р.
– 188, а у 2011-му 331 хворих на глаукому. Зокрема, у
2011 році вперше у 60 осіб
поставлено цей діагноз.
Глаукома — це підступне,
практично безсимптомне (супроводжується лише головним болем і зниженням гостроти зору) захворювання
очей, при якому підвищується
внутрішньо-очний тиск і вражається зоровий нерв, що
призводить до сліпоти. При
відсутності своєчасної діагностики, постійного нагляду
лікаря та консервативного лікування призводить до повної
сліпоти.
Тому слід пам’ятати:
1) Після 40 років вимірювання внутрішньо-очного тиску
раз на рік — це обов’язкова
медична процедура. (При
будь-якому зверненні до поліклініки очний тиск можна
вимірити в долікарському кабінеті або на прийомі в кабінеті
офтальмолога.).
2) Особливо пильними до
цього захворювання повинні
бути люди, у родинах яких є
хворі на глаукому.
3) Встановлений діагноз
«глаукома» — не вирок при
своєчасному лікуванні.
4) Прийом ліків та виконання рекомендацій лікаря є
обов’язковими.
5) Препарати та метод лікування може змінювати тільки
лікар.
6) Виконання всіх рекомендацій лікаря збереже ваш зір
надовго.

Оце так ФУТбол!

ВишГора

У

другий день березня на ВишГорі
зібралося чимало людей. За підтримки міського голови Віктора
Решетняка, Комунального підприємства
«Управління з розвитку фізичної культури та
спорту Вишгородської міської ради» (директор Василь Колобов) й адміністрації гірськолижного комплексу «ВишГора» відбулися
змагання «VYSHGOROD OPEN SWATCH-2012»
із сноубордингу серед дітей віком від 7 до 17
років. Організувала сноуборд-батл громадська організація «Молода Країна».
Головним спонсором виступила компанія «Swach».
Із нашими спортсменами (з відділення сноуборду в КДЮСШ КП «УФКС») приїхали позмагатися гості із столиці та всієї Київщини. Вони
будь-що хотіли відібрати перемогу у вишгородців, проте господарі траси без бою здаватись не
збирались.
Попри плюсову температуру, сніг на ВишГорі
був заздалегідь підготований — і тому сноубордисти взяли свої дошки і сміливо попрямували
до старту, де на них чекав спочатку паралельний
слалом, а вже потім сноуборд-крос.
Сніг летів у всі боки, учасники розсікали трасу на своїх «бордах» і мчали до фінішу, не посту-

Акція

Вишгород

Диплом, медаль і швейцарський годинник

Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

паючись один
одному,
чим
додавали драйву і змушували
глядачів перейматись долею
кожного із них.
Продемонстрували свою
майстерність
у змаганнях і
спортсмени
Вишгородського
відділення сноуборду
(тренер
Віктор Баранов).
Створено його
було лише рік
тому, а вже зараз юні сноубордисти
перемагають
на змаганнях і
прославляють
рідний край. Так, Андрій Пещерін зайняв у двох
категоріях змагань друге і третє місця, а маленька Валерія Андреєва — третє і друге. Тож створення та фінансування цього відділення були
таки потрібні.

Переможці змагань отримали дипломи,
медалі та цінні призи (швейцарські годинники
«Swatch») від КП «УФКС» та спонсорів, що доклали максимум зусиль для заохочення юних
спортсменів.
Що ж, до наступних перемог!

Здай кров — врятуй життя

П

’ятого березня Громадська організація «Рідне Місто», в рамках проекту «Політика
добрих справ», провела чергову акцію «Здай кров — врятуй життя!»
Основні «посили» акції — популяризація у Вишгороді донорського руху та принципу: добрі справи робити неважко, приємно і потрібно. Витративши півгодини свого часу
на те, щоб здати кров, ви надалі житимете з думкою, що врятували чиєсь життя... А якщо
врахувати те, що сама процедура дуже корисна для здоров’я (після неї активно оновлюються
плазма і кров, донори менше хворіють, зокрема, на онкологію — на 20 % менше, ніж ті, хто
НЕ здає кров), то донори вдало поєднують добру справу з корисною. Мав рацію класик: «Ми
любимо людей за те добро, яке для них робимо...» Надалі про такі акції ГО «Рідне Місто» читайте на інтернет-сайті ВИШГОРОДСЬКИЙ ФОРУМ.
Акція «Здай кров — врятуй життя»
Організатор — ГО «Рідне Місто»
Суть акції — безкоштовна здача крові для потреб Вншгородської
центральної районної лікарні
Мета — взаємодопомога (частина Політики добрих справ)
Термін дії — безстрокова

Недитячі пристрасті на дитячому турнірі

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Ф

Спосіб життя

2012 року

утбол – це не тільки спорт, це
ще й вміння працювати в команді. І цю істину в черговий раз довели юні, але перспективні футболісти у
боротьбі за першість області, що проходила у Вишгороді.
Третього березня спортивний зал Вишгородської ДЮСШ приймав фінал чемпіонату
з футзалу Київщини серед юнаків 1999-2000
р. н. Шість футбольних команд із Борисполя,
Фастова, Ірпіня, Білої Церкви та дві вишгородські змагалися за першість області.
Спочатку були урочистості. Привітали
фіналістів і тренерів начальник управління
фізичного виховання та спорту Головного
управління освіти Київської облдержадміністрації Анатолій Ільченко, начальник відділу
освіти Вишгородської РДА Раїса Клименко,
начальник відділу з питань сім’ї, молоді та
спорту Вишгородської райдержадміністрації

Микола Горовий та директор Вишгородської
районної ДЮСШ Валерій Золотухін.
Після жеребкування команди розділили на
дві групи А і Б. До групи А увійшли команди
«КДЮСШ-Дніпро» (м. Вишгород), «ХілдЛюбомир-ДЮСШ» (смт Ставище) та «ЦентрСпорту-Будівельник» (м. Бориспіль). У групу Б – «КОДЮСШ-ГАРТ» (м. Біла Церква),
«ДЮСШ» (м. Фастів) та «ДЮСШ» (м. Ірпінь).
І тут розпочалося найцікавіше. Для більшості команд це вже не перший фінал, тому
боротьба за перемогу була напруженою та
видовищною. А від того, що команди йшли
практично нога в ногу, гра була іще хвилюючою.
Отож, перше місце у «Центр-СпортуБудівельник», друге – «Хілд-ЛюбомирДЮСШ» і, відповідно, третє у вишгородської
команди «КДЮСШ-Дніпро». В групі Б однозначними лідерами були фастівці, другими
— «ДЮСШ» із Ірпеня, третє місце посіла команда «КОДЮСШ-ГАРТ».
У стикових матчах місця розприділилися

таким чином: шосте місце посіла команда з
Білої Церкви, програвши одноліткам із Вишгородщини; четвертими стали юні футболісти із Ірпеня, які поступилися команді із смт.
Ставище. Тож заслужена бронза у футболістів «Хілд-Любомир-ДЮСШ».
За першість боролися команди «ДЮСШ»
м. Фастів та «Центр-Спорту-Будівельник» із
Борисполя. Фінал видався дуже напруженим, але команда із Фастова показала високий рівень гри і перемогла з рахунком 3:0.
Таким чином вона стала чемпіоном Київської
області з футзалу 2012 року.
Відзнаку «Кращий воротар» отримав
Володимир Рогальченко («Центр-СпортуБудівельник» м. Бориспіль), кращим захисником визнали Сергія Чкана («ХілдЛюбомир-ДЮСШ» смт. Ставище), почесне
звання «Кращий нападник» присвоїли Владиславу Манчуру («ДЮСШ», м. Ірпінь), а титул «Кращий гравець» – Руслану Процишину («ДЮСШ», м. Фастів). Традиційний приз
від голови отримав Максим Масловський

(«ДЮСШ», м. Фастів).
Турнір закінчився, хтось нарікав на суддівство, хтось радів несподіванкам, інші настроювались на перемогу у наступному році.
Змагання пройшли на «ура». Переможців
нагородили медалями та пам’ятними призами.

Іще один фінал
4 березня в с. Хотові Києво-Святошинського району відбулися фінальні змагання чемпіонату Київської області з футзалу
серед юнаків 1995-96 р. н. Шість команд з
різних куточків Київської області вибороли
право грати у фінальній частині змагань.
Місця розприділилися так:
«Зміна-ДЮСШ», м. Біла Церква – І місце
«ДЮСШ» смт Баришівка – ІІ місце
«Освіта-Аренал», Білоцерківський район –
ІІІ місце
ДЮСШ», м. Фастів – ІV
«КДЮСШ», Вишгородський р-н – V
«ДЮСШ-Освіта», смт Бородянка – VI

Людина

Вишгород
Проект може стати законом?

Н

ародні депутати внесли до
парламенту
законопроект,
яким вводиться спеціальний
податок для
чоловіків,
старших 30
років. Сплачувати його
доведеться, поки в
сім’ї не народиться
дитина.
У
документі
немає
винятку для сімейних пар
похилого

* Жінки не прощають нам помилок – і навіть своїх власних
* Остаточне рішення жінки рідко буває останнім
* Дзеркало – це такий інструмент, який допомагає жінці запізнюватися
* Треба вміти часто коритися жінці, щоб мати право
іноді нею керувати
* Жінка відмінно знає чотири дії арифметики: вона ділить ложе, множить рід, додає собі краси і збавляє вік
* Є два способи командувати жінкою, але ніхто їх не
знає
* Ніколи не одружуйтесь на жінці, з якою можна жити.
Обирайте ту, без якої жити не можна!
* Від жінки ніколи не знаєш, що чекати – дівчинку чи
хлопчика
* Найгарячіші жінки водяться в саунах
* Повні жінки гарні взимку для тепла, а влітку для тіні
* Жінка – кросворд, який доводиться розгадувати все
життя
* Здавна повелося: жінки думають, чим годувати дитину, а чоловіки – куди пішли мамонти
* Жінка — слабке, беззахисне створіння, від якого неможливо врятуватись

* Колись писати вміли переважно чоловіки,
тому усі нещастя на світі приписані жінкам
* Жінка може пробачити чоловікові, навіть
якщо він ні в чому перед нею не винен
* Я кажу вам своє остаточне і безповоротне: «Можливо…»
* Час – найкращий лікар, але поганий косметолог
* Я не запізнююсь – мене затримують важливі справи…
* Я не принцеса – та для деяких просто подарунок…
* Не люблю пліток – просто вислуховую різні думки…
* Ні, я не гарна – я до дідька приваблива…
* Хіба я знущаюсь? Я ж Вас вивчаю…
* Я не забуваю – я не засмічую свою пам’ять
зайвою інформацією…
* Я не брешу – я поводжуся дипломатично…
* Я не боюся – я просто передбачлива…
* Хто зраджує? Я змінюю обстановку…
* Ціну собі знаю – та жодного разу її не називала…

Найкращі добрива — сидерати

Усім, хто прочитав цю замітку, дякую за довіру і
терпіння (якщо дочитали до кінця)
Володимир ЛЯХ,
конт. телефон: (098) 306-73-41

З

Конвент революційної Франції обклав холостяків подвійним податком.
Муссоліні в Італії теж ввів податок на
«невиправдану безшлюбність» і навіть
прагнув брати податок із бездітних сімей.
Утім, практика свідчить, що фіскальні
заходи не дають ніякого ефекту. Через
це подібних норм немає у жодній цивілізованій країні світу. Єдина держава, яка
на законодавчому рівні прагне врегулювати демографічні показники, — Китай.
Але там проблема інша — перенаселення. Тому дозволялось одній сім’ї мати
лише одну дитину, а чоловіків примусово стерилізували. Нині там дозволено
мати двох дітей, але тільки тим парам, у
яких не було рідних братів і сестер.

Жінки про себе та інших

Чоловіки про жінок

Ази родючості грунтів

Холостяки, хутчіш до РАГСу !

віку, для тих, хто не може мати дітей за
медичними показниками.
Експерти назвали таку ініціативу порушенням прав людини. На їхню думку,
спочатку в країні треба створити сприятливі умови для збільшення народжуваності — адекватне зростання зарплат,
доступність житла, якісної медицини,
умов для виховання й освіти дітей. Віцеспікер Веровної ради України Микола
Томенко висловив надію, що депутати
не підтримають законопроект.
Як було.
Багато країн введенням податку на
бездітність прагнули регулювати народжуваність. У древній Спарті батько
п’яти дітей звільнявся від усіх державних повинностей.

АфоНАризми

10 березня

народної енциклопедії 1912 року: «Так
звані зелені добрива інакше називаються сидерацією, від латинського слова
«sidera» — зірка, чим вказується, що силу свою
вони отримують з неба».
Зелені добрива — один з китів, на якому стоїть органічне землеробство. Це — рослини-сидерати. Їх
головне призначення — збагачувати грунти органічними речовинами й азотом. Коріння сидератів розпушує і структурує грунт, його водний і повітряний
режим.
Нині, коли переважна більшість землеробів уже
усвідомила шкідливість застосування мінеральних
добрив, а ціни на коров’ячий гній сягнули захмарних
висот, сидерати залишилися єдиним засобом підвищення родючості грунтів.
Зелені добрива, що ростуть до, після, або у проміжку між основними культурами, створюють щільний листяний покрив. Він захищає грунт від вивітрювання і мінералізації органічних речовин, знижує
вимивання корисних речовин у глибокі пласти й
утримує їх у верхньому родючому шарі. Одним словом, виконує роль живої мульчі.
Чи треба зелену масу прикопувати у грунт? Не радимо. Краще за все зрізати її плоскорізом і залишати
на грядці замість мульчі. Вона прикриває поверхню
грунту, захищає його від перегріву і перезволоження, акумулює вологу, створює сприятливі умові для
життя черв’яків, а з часом під впливом мікроорганізмів виділяє мінеральні елементи і живить ними городні рослини. Отже, якщо зелену масу залишати на
поверхні, роботи менше, а результат — кращий.
Зелене добриво виконує ще й дуже важливу фітосанітарну роль. По-перше, воно пригнічує бур’яни.
А для того, щоб сидератні культури самі не стали
бур’янами, їх треба своєчасно скошувати або підрізати ручним плоскорізом у фазі бутонізації, або, у
крайньому разі, на початку цвітіння. По-друге, окремі
види сидератних рослин сприяють очищенню грунтів від шкідників і хвороб. Для прикладу: щільний посів гірчиці білої різко зменшує кількість дротяника на
городі.
Сидерати мають велике значення для окультурювання освоюваних земельних ділянок. Вони допомагають відновити родючість грунтів, зруйнованих будівельними або іншими роботами, де машини і люди
цілком знищили або ущільнили верхній родючий шар

грунту. Саме з такою ситуацією і я зіткнувся на своєму городі.
Кілька слів про вирощування сидератів. Навесні
час для їх посіву обирають так, аби до висаджування розсади вони (сидерати) достатньо підросли, а
на момент зрізання досягли фази бутонізації. Розсаду висаджують у лунки, не зрізаючи сидератів.
Кілька днів сидерати і розсада ростуть разом. Це
сприяє кращій приживлюваності розсади: сидерати
захищають її від сонця вцфдень і певною мірою від
заморозків вночі. А коли сидерати почнуть затіняти
розсаду, їх підрізають плоскорізом. При цьому грунт
на грядці розрихлюється і мульчується бадиллям зрізаних сидератів.
Тим, хто перевів свої городи на грядкову систему,
корисно було б відновити глибоку структуру грунта на кількох грядках, висадивши на них сидерати з
добре розвиненою кореневою системою. На думку
вченого агронома В. Гридчина, для цієї мети найбільш вдала редька олійна, після якої навіть різко
знижується забур’янененість грядки пирієм.
Наступного року цю процедуру варто повторити
на кількох інших грядках, тим самим вбиваючи «кількох зайців»: відбувається повноцінна сівозміна, на
велику глибину структурується грунт, і отримується
органічний матеріал для мульчування грядок, а після
обробітку цієї мульчі черв’яками і грунтовими мікроорганізмами вона (мульча) перетворюється на високоякісне органічне добриво. І все це відбувається
ніби само по собі, без особливих трудозатрат і фінансових вкладень. А врожайність помітно зростає.
Згадувана редька олійна завдяки потужному
стрижневому кореню проникає у грунт на глибину
до півтора метра. З допомогою сильно розгалуженого коріння добре переводить важкодоступні для
культурних рослин форми калія і фосфора у доступні. Вона — прекрасний попередник практично
для всіх основних культур, за винятком капустяних.
Якщо редьку олійну після появи на ній суцвіть скосити, залишивши баділля на грядці, вона може кілька
разів за сезон заново відростати, стримуючи появу
бур’янів, а ми отримаємо ніжну мульчу і, у разі потреби, надходження зеленої маси для підгодівлі домашньої живності.
А взагалі, перелік сидеративних культур не обмежуєтьсяч тільки редькою олійною. Назву тільки ті культури, яким я віддаю перевагу. Це — орацелія, ріпак,
«Горлиця», гречка, гірчиця біла, овес. І навіть звичні
усім нам чорнобривці теж, за певних умов, можуть
служити сидеральною культурою. А що? І красиво, і
корисно!
Далі буде

2012 року
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Запитаннячко

Кого обираємо
Якби ви зустріли вагітну жінку, в якої
вже восьмеро дітей, з них троє глухих,
двоє сліпих, один розумово відсталий,
а сама жінка хвора на сифіліс, — ви б
порадили їй зробити аборт?
Перш ніж відповісти на це запитання,
прочитайте далі.
Необхідно обрати нового світового лідера, і ваш голос — визначальний. Ось інформація про трьох кандидатів.
Кандидат 1: спілкується з нечистими на
руку політиками, радиться з астрологами,
у нього дві дружини, палить без упину та
випиває 8-10 бокалів мартіні у день.
Кандидат 2: двічі звільнений з посади,
спить до обіду, знався з опіумом у коледжі,
п’є до літра віскі щовечора.
Кандидат 3: має військові нагороди, вегетаріанець, не палить, зрідка п’є пиво, ніколи не зраджував дружині.
Кого з трьох ви оберете?
(Перший кандидат — Франклін Рузвельт, другий — Уїнстон Черчиль, третій
кандидат — Адольф Гітлер. І до речі, стосовно аборту: якщо ваша відповідь «так»,
ви щойно вбили Бетховена.)

Столиця — поряд

ФОТОмить і МАЙСТЕРклас
Із 1 по 22 березня у Київській міській галереї мистецтв «ЛАВРА»
(вул. Лаврська, 1) уже втрете експонуються роботи переможців найпрестижнішого у світі конкурсу фотожурналістики World Press Photo.
Виставка прибула з Амстердама.
Варто уваги: 1) три світлини із 177
зняті в Україні; 2) презентація журналу
про фотографію «5,6» і майстер-клас
лауреата конкурсу Давиде Монтолеоне — він посів друге місце в категорії
«Мистецтво і розваги».

Дім. Сад. Город

Селера на варті здоров’я

У

стародавній Греції голови переможців спортивних змагань
вкривали вінками не з благородного лавра, а із селери. Нею
прикрашали храми і житла у дні народних свят, викарбовували на монетах. Авіценна назвав селеру грецькою петрушкою.
Селера — дворічна рослина, що має три різновиди — листяний, черешковий і кореневий. Містить амінокислоти, глікозиди, вітаміни С, В-1,
В-2, РР, Е, аспарагін, холін, оцтову і масляну кислоти, форокумарини
(протиракові речовини), цукор, пектин, солі кальцію, калію, магнію, залізо та інші корисні речовини.
Як лікарська рослина має антиалергійну, антисептичну, ранозагоюючу, тонізуючу, сечогінну і болевгамовуючу дію. Використовується
для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, при
сечокам’яній хворобі. Настоянка коренів і листя швидко загоює гнійні
рани та виразки.
Однак селера протипоказана мамам, що годують немовлят груддю,
оскільки сприяє зниженню молоковиділення.
Рослину краще вирощувати розсадою. Насіння сіють в ящики у лютому (за 2-3 місяці до висадки у ґрунт), висаджують після томатів, огірків,
капусти.
Догляд за посадками звичайний — розпушування міжрядь, знищення
бур’янів, помірне поливання, особливо кореневої селери. Черешкову
обов’язково слід обгортати у другій половині літа для отримання ніжних
світлих черешків. Заморозки до 5-6 градусів рослинам не страшні. Листя
кореневої селери зривати не слід, оскільки це негативно позначиться на
врожаї. Корені зберігають у погребі в піску або сушать, порізавши на невеличкі частинки. Сухі корені подрібнюють і розтирають у порошок. Листя консервують або сушать. У герметичній тарі селера може зберігатися
3 роки.

Алоє як стимулятор

Н

асіння сьогодні продають на кожному кроці — вибирай на
смак. Але яскрава обкладинка пакетика не означає, що у ньому міститься той сорт, який порадує вас урожаєм. Довіряти
можна тільки перевіреним відомим фірмам (з телефонами, адресами, куди можна звернутися, якщо придбали не те, що пропонують).
І краще за все купувати насіння у супермаркетах, спеціальних магазинах, де є відповідні документи на будь-яку партію.
Нам не терпиться швидше посіяти овочі, квіти, щоб мати ранню розсаду.
Початок березня — саме цей час. Але перш ніж сіяти, уважно прочитайте
інформацію на упаковці. Якщо насіння оброблене, його не треба витримувати у воді, морозилці, а — сіяти сухим.
Якщо ні, то кращий варіант простимулювати ріст: замочити насіння на
добу у соку столітника (алоє), розведеного 1-2 ложками води. Після цього
підсушити, покласти у вологу ганчірку, завернути у поліетиленовий пакет,
розмістити у теплому місці.
Як тільки з’являться сходи (на 4-5 день) — сійте. Грунт має бути пухкий,
поживний, який не затримує вологу. Розсада буде — те, що треба. Але за
нею слід ретельно доглядати — поставте її на світле підвіконня, на кілька
годин відкривайте кватирку — при температурі плюс 10-12 градусів рослини загартовуються, не витягуються.
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10 березня

Конкурс

Міні-міс та
Міні-містер-2012
На дозвіллі

Мозаїка

2012 року

ЖІНОЧИЙ КЛУБ «ПЕРЛИНА» запрошує дівчаток і хлопчиків
(віком від 6 до 7 років) з вокальними та хореографічними даними взяти участь у районному конкурсі «Міні-міс та Міні-містер-2012».
Запис на кастинг (попереднє прослуховування) — до 16 березня 2012 р. за тел.: (04596) 56-078; (096) 410-378-20

Циклокросворд «Тарас Шевченко»

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. — За байраком …, а там
степ та могила. (Т. Ш.). 7. — Громада чмелем загула, у … задзвонили. (Т. Ш.). 10. — З братами тихо
живемо, … братами оремо і їх сльозами поливаєм.
(Т. Ш.). 11. — Од Бога все! А сам нічого дурний не
вдіє … ! (Т. Ш.). 12. Ароматна олія для християнських церковних обрядів. 17. — Або хоч крихітку
землі із-за Дніпра мого святого святії … принесли.
(Т. Ш.). 18. — Ой, на городі … цвіте, долиною козак
іде. (Т. Ш.). 26. — А …, що наймолодший, озирнувшись, та вилами пана і просадив, мов ту жабу.
(Т. Ш.). 27. — І нишком проковтнуло море моє не
злато — …, мої літа, моє добро. (Т. Ш.). 28. — І золотої й дорогої мені, щоб знали ви, не … моєї долі
молодої. (Т. Ш.). 31. — Я думав: де б того добра, …
чи матір, взять на світі. (Т. Ш.). 32. — А тим часом
із байраку … — кукуріку! (Т. Ш.).
По вертикалі: 1. — Нехай їм верзуться кайдани, а я полину на Сибір, аж за … . (Т. Ш.). 2. Вірш
(— В непробудному Китаї). (Т. Ш.). 3. — І возвеличимо на диво і розум наш, і наш … . (Т. Ш.). 4.

Відповіді на кросворд «Жіночий»,
надрукований
у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО

— Здається — кращого немає нічого в Бога, як …
та наша славная країна. (Т. Ш.). 6. — Нехай думка, як той …, літає та кряче. (Т. Ш.). 13. Речовина,
що викликає алергію. 15. — Отак живуть, …, то й
жить не остине. 20. — Мій друже щирий, мій … ! 22.
Найвища точка небесної сфери над головою спостерігача. 25. — Та й знов пішов у наймити голодні … годувати. (Т. Ш.). 29. — Минули літа молодії,
холодним вітром од надії уже повіяло. …! (Т. Ш.).
30. — Сховалося у серці лихо, як … у темнім гаї.
(Т. Ш.).
По колу (за годинниковою стрілкою): 8.
Вірш (— Вітер в гаї не гуляє). (Т. Ш.). 9. — Ви любите брата! Суєслови, …, господом прокляті. (Т.
Ш.). 14. — Не так слова, не так слава, як той …,
що заїздив козак з Січі до вдови на двір. (Т. Ш.).
16. — Ой надіну я … і добре намисто та піду я на
ярмарок в неділю на місто. (Т. Ш.). 19. — Недавно
це було, через село … йшло. (Т. Ш.). 21. — Якби
мені …, то пішла б я на музики, горенько моє. (Т.
Ш.). 23. — І …, і Галілей вина й не бачили. (Т. Ш.).
24. Розгардіяш.
По горизонталі: 7. Потапці. 9. Опеньок. 11. Краса. 12. Ірина. 13. Сироп. 14. Го. 16. СК. 17. Сало. 18. Луар. 19. Рагу. 21. Ладо. 23. КА.
24. РІ. 27. Брови. 30. Дівча. 31. Мотив. 33. Псалтир. 34. Локшина.
По вертикалі: 1. Подруга. 2. Наїна. 3. Віра. 4. Коса. 5. Антик. 6. Ворожка. 8. ЦК. 10. Па. 15. Ольга. 16. Сухар. 20. Актриса. 22. Дівчина.
25. Хвилі. 26. Пікша. 28. Борщ. 29. Мила. 31. Ми. 32. ВО.

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 розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.
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