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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Хто виправить помилку?
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Розумний город

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, Марта КВІТКА, «Вишгород»

Благоустрій

Весна —
пора оновлення...
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Про створення міського оперативного
штабу для керівництва
роботами з пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2012 році
Розпорядження від 20 березня 2012 року № 23
На виконання протоколу № 03 від 28 лютого
2012 року засідання постійної комісії райдержадміністрації з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, керуючись
ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Створити міський оперативний штаб для
керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків у 2012 році.
2. Затвердити особовий склад міського оперативного штабу.

3. Затвердити план заходів з підготовки і забезпечення пропуску льодоходу, повені та паводків у 2012 році.
4. Оприлюднити це розпорядження в газеті
«Вишгород», на офіційному сайті Вишгородської
міської ради та в інших засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови
Ростовцева О.М.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Ровесниця «Ластівки»
«...Середа —
прийомний день.
На шляху до
садочка зустріла
бабусю однієї з
колишніх своїх
вихованок...»
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Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Соціум

Хто виправить помилку?
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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березня на просп. Т.
Шевченка, 5 вирували
пристрасті.
Депутати
міськради, газета «Вишгород», обласне радіо, Перший національний
телеканал вислуховували мешканців, які звернулися по допомогу.
Вони живуть тут уже чверть віку та
випадково виявили, що частина їх
квартир перебуває під судовим (і/
або, можливо, іпотечним) арештом.
З інформації, наданої юрвідділом
міськради. Біля другої секції на просп.
Т. Шевченка, 5 на орендованій земельній ділянці вже давненько почали зводити Будинок піонерів. У 2003-му об’єкт
незавершеного будівництва придбав
приватний підприємець, у 2004-му —

Про все потроху

Вишгород літературний
Після нашої публікації (див. шп. 5 №
10’2012) у Вишгороді побувала відома
письменниця, член редколегії «Української літературної газети» Галина Тарасюк. На зустрічі з педагогічним та
учнівським колективами Вишгородської
гімназії «Інтелект» вона поділилася своїми думками про сучасний стан української мови та літератури, зокрема і
книговидання, на прохання гімназистів
розповіла про свій шлях у літературу,
творчий доробок, прочитала поезії, відповіла на запитання. Також письменниця
відвідала міську раду та редакцію газети
«Вишгород». Ішлося про роль інтелігенції та значення друкованого слова в
суспільно-політичному житті держави.
Планується презентація у Вишгороді
«Української літературної газети», головний редактор якої – Михайло Сидоржевський — живе у нашому місті.

У міськвиконкомі
22 березня на черговому засіданні виконавчого комітету Вишгородської
міськради розглянули 29 питань та ще
два з голосу. Питання попередньо детально вивчаються, тож працювали
швидко. Головував Віктор Решетняк,
мер Вишгорода.
Зокрема, змінено розмір матеріальної допомоги, створено комісію з вирубки дерев, легалізовано громадську
організацію «Рідне місто», затверджено
штатні розклади у зв’язку із зміною мінімальної зарплатні у квітні.
Докладніше —
у наступному номері.

він отримав дозвіл на реконструкцію
та перебудову. І «вигнав» поруч із існуючою іще одну будівлю. На 86 квартир.
Нумерація, невідомо чому, дублювала
вже існуючі квартири у першій секції будинку.
У 2008-му забудовник зареєстрував
у БТІ право власності на реконструйований об’єкт незавершеного будівництва
— БЕЗ прийняття міськвиконкомом відповідного рішення (закон, на жаль, дозволяє оминати органи місцевого самоврядування).
Під будівництво, звісно, потрібні,
кошти. Щоб взяти кредит, закладали
квартири. Деякі перепродували. Цивільно-правові відносини між замовником, генпідрядником та численними інвесторами незавершеного будівництва
житлового будинку з торгово-офісним
центром, як з’ясувалося згодом, часто
закінчувалися судами, які ухвалювали
накласти арешт на
певні приміщення.
Вірогідно, через
технічну помилку в
ухвалах суду і потрапили під арешт квартири уже існуючому
будинку №5 по проспекту Шевченка, в
яких понад два десятиліття мешкають
люди, що не мають
жодного відношення
до недобудови. За
словами в. о. голови Вишгородського
4-х годин, якщо всі папери в неї у порядку.

Замість чотирьох номерів –
один:112

Павло Чуніхін.
Чинне законодавство на боці забудовника, чим досить часто користуються недобросовісні забудовники, а потім
питання роками вирішуються у судах.
Міська рада та особисто міський голова Віктор Решетняк завжди на боці
територіальної громади й кожного вишгородця окремо, готові надати посильну консультаційно-правову допомогу
усім, а в першу чергу мешканцям буд.
5 на просп. Т. Шевченка, які потрапили
в непросту ситуацію. Звертайтеся до
начальника юрвідділу виконавчого комітету міськради Юрія Матлушинського — м. «Вишгород» пл. Т. Шевченка, 1,
третій поверх, к. 69, тел: (04596) 22-957.

ного походження. Про це повідомили у
Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України.

14-18 років страждають розладами харчування).
Однак цей закон не поширюється на
рекламну продукцію, вироблену за кордоном.
Тепер, згідно з документом, у рекламі не мають права зніматися моделі, у
яких ваговій індекс нижче 18,5 (за нормами ООН, такий показник свідчить про
недоїдання).

Штрафи для водіїв знов
підвищили
Водіям, що не поступаються машинам швидкої допомоги, пожежній, міліції
та громадському транспорту, доведеться віднині сплачувати 680 грн штрафу замість 510 — закон підписав Президент.
До літа істотно спроститься перереєстрація авто. Тим, хто втратив водійські
права, дозволять отримати їх у будьякому відділенні МРЕО.

Розрахуються до кінця року

Із 1 травня там вступає в силу закон
«Про правила поведінки в громадських
місцях». Окрема глава законопроекту
присвячена дрес-коду у громадських
місцях: людина, яка вийшла на вулицю,
має виглядати так, щоб не викликати негативну реакцію у перехожих.
Окрема стаття в законі присвячена
жіночому гардеробу. Законодавці рекомендують жінкам носити переважно
сукні та спідниці, а чоловікам рекомендують відмовитися від рваних джинсів.
За порушення цього закону передбачено покарання у вигляді штрафу в
1500 рублів при першому затриманні,
3000 – при другому. При наступних порушеннях винного візьмуть під варту на
два тижні і випишуть штрафу розмірі 12
000 рублів.
А як же демократія?

М’ясо почало дорожчати
Тільки за минулий тиждень на оптових ринках свинина подорожчала на
11%, або на 5 грн – до 50 грн за кілограм.
Експерти це пов’язують з подорожчанням пального на 10-15 коп. та фуражного зерна – на 100 грн, до 1850 грн за
тонну. До того ж чисельність свиней у селян зменшилась на 100 тисяч голів, тому
м’ясокомбінати закуповують більше птиці та телятини.

Митниця дає добро

Пальмового масла в сирах
не виявлено

Верховна Рада прийняла Митний
кодекс з доповненнями та поправками
Президента. Головна новина у тому, що
українці можуть ввозити до країни без
мита товарів на 1000 євро. Це у п’ять разів більше, ніж зараз. Причому на кордоні людину не можна затримувати більше

Сири деяких українських виробників
перевіряються фахівцями США. Як відомо, Росія звинуватила українських сироварів у використанні пальмового масла і
відмовилась від їхньої продукції.
На сьогодні досліджено 280 зразків,
у жодному не виявлено жирів рослин-

Ситуація

районного суду Володимира Підкурганного, такі рішення слід скасувати.
Для цього необхідно звернутися через
Вишгородський районний до Київського апеляційного суду. Можна це зробити кожному окремо, а можна написати
колективне доручення юристу.
Якщо людина через фізичний або
матеріальний стан, похилий вік або з
інших причин неспроможна самостійно
захистити свої порушені або оспорювані права чи реалізувати процесуальні
повноваження, представляти її інтереси
в суді може й прокуратура (ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру») — за
наявності підстав. Про це нам повідомив прокурор Вишгородського району

Замість діючих зараз номерів 101,
102, 103, 104 (пожежна охорона, міліція
швидка допомога, аварійна служба газу)
у травні введуть систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Такий закон прийняла
Верховна Рада. Кабмін виділив на впровадження системи 450 млн грн. У першу
чергу 112 діятиме у містах, де проходитимуть матчі Євро-2012 (Київ, Львів, Донецьк, Харків). А до кінця 2013 року система запрацює на всій території України.

Прем’єр-міністр Микола Азаров запевнив, що у поточному році уряд виплатить усі компенсації вкладникам
Ощадбанку. Він назвав несправедливою ситуацію, коли одна частина людей
отримала компенсацію, а інша – ні. Механізм виплат повинен виключити принизливі черги і збирання довідок, — зазначив прем’єр.

Вишгород

У Росії введуть
«гардеробну цензуру»

ЗАКОННА вага
манекенниць у Ізраїлі
В Ізраїлі 19 березня кнесет країни
прийняв закон, що забороняє зніматися
в рекламі надмірно худим моделям, щоб
не допустити поганого впливу світових
«стандартів краси» на дітей і підлітків,
повідомляє abc news.
Даний закон в першу чергу спрямований на боротьбу з харчовими розладами. (Згідно зі статистичними даними
країни, 2% ізраїльських дівчаток у віці

Педофілів каструють
Президент Росії Дмитро Медвєдєв
підписав закон, згідно з яким, тим, хто
вчинив соціальні злочини проти дітей,
загрожує пожиттєве ув’язнення та примусова хімічна кастрація. Разом з тим,
закон пропонує звільняти від тюремного ув’язнення осіб, які вперше здійснити
сексуальний злочин проти неповнолітнього, якщо різниця у віці між жертвою і
підсудним не перевищує чотирьох років
та між ними укладено шлюб.

МВФ: Навіть, якщо Росія
дасть знижку, ціни на газ для
населення треба підняти
Вдалі переговори із Росією про ціну
на газ не закриють питання про підвищення тарифів на газ для населення і
підприємств теплокомуненерго.
«Не можна тільки сподіватися на те,
що Росія знизить ціни, оскільки розрив у
даний час настільки величезний, що навіть за рахунок реального зниження не
можна буде досягти покриття цього розриву», — заявив голова представництва
МВФ в Україні Макс Альєр на VIII щорічній українській інвестиційній конференції.
Він повідомив, що населення та підприємства оплачують лише 15% від ціни
імпортованого в Україну російського
газу. Він переконаний, що Росія не погодиться надати 85% знижку на газ.
На що перший віце-прем’єр Валерій
Хорошковський заявив, що збільшення
ціни на газ для населення не розв’яже
проблему, а навпаки – створить ще: одну
збільшиться обсяг неплатежів.

Наше місто

Вишгород
Склад міського
оперативного штабу для
керівництва роботами з
пропуску льодоходу, повені
та паводків у 2012 році
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ПЛАН заходів з підготовки і забезпечення пропуску льодоходу,
повені та паводків у 2012 році

Ростовцев О.М. – заступник міського голови,
керівник штабу;
Шененко М.П. – директор КПЖ і КГ Вишгородської міської ради;
Чебан Г.В. – директор ВМКП «Водоканал»;
Руденок Б.М. – заступник директора КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради;
Свистун І.І. – заступник директора КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради;
Ткач В.О. – начальник відділу з гуманітарних
питань;
Ткалич Ю.М. – начальник організаційного відділу Вишгородської міської ради.
Керуючий справами виконкому
О. ВАСЮК

1. Визначення територій, що можуть бути затоплені
внаслідок весняних повені і паводків; виконавці/відповідальні особи — Ростовцев О.М., Шененко М.П.; термін
виконання — до 30.03.2012 р.
2. Створити оперативний штаб та оперативні (мобільні) групи для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та дощових паводків; Ростовцев О.М.,
Шененко М.П., Руденок Б.М. — до 30.03.2012 р.
3. Забезпечення моніторингу стихійних і небезпечних природних процесів, зокрема постійне спостереження за територіями, що можуть бути затоплені внаслідок весняних повені і паводків, та територій, на яких
можлива активізація небезпечних геологічних процесів;
Ростовцев О.М., Шененко М.П. — до 30.03.2012 р.
4. Збирання та оброблення інформації, необхідної
для вжиття негайних заходів щодо захисту населення та
об’єктів економіки, в тому числі об’єктів підвищеної небезпеки, у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із весняними повінню і паводками
; Ростовцев О.М., Шененко М.П. — до 30.03.2012 р.

5. Забезпечення населення територій, що постраждали від повені і паводків, продуктами харчування, необхідною медичною допомогою та
медикаментами; Ростовцев О.М. — в разі необхідності.
6. Здійснити заходи щодо господарсько-питного призначення; Ростовцев О.М., Чебан Г.В. — до
30.03.2012 р.
7. Створити необхідний запас пально-мастильних,
будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлення, захисного одягу, шанцевого інструменту; Ростовцев О.М., Шененко М.П., Руденок Б.М., Свистун І.І. — до
30.03.2012 р.
8. Надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з повінню
і паводками, навчати методам та способам захисту людей територій, вжиттю заходів безпеки; Ростовцев О.М.,
Ткач В.О., Ткалич Ю.М. — в разі необхідності
Керуючий справами виконкому
О. ВАСЮК

ФОТОмить

Адмінкомісія застерігає

Щоб вулицею можна було пройти і проїхати
Володимир СТЕФАНІВСЬКИЙ, секретар адмінкомісії

П

риємно проходити повз приватні будинки, де прибрані не лише
власні ділянки, а й територію навколо огорожі. Та є й інше: попід парканами — купи сміття, листя, будівельні матеріали, дрова

Вишгородський міський голова Віктор Решетняк та його заступник
Олександр Ростовцев вітали комунальників із професійним святом.
Кращих відзначили подяками та грошовими преміями.

Офіційно

тощо…
Згідно з Правилами благоустрою території у м. Вишгороді, це є адміністративним правопорушенням, за яке (ст. 152 КупАП) передбачається штраф від 340
до 1340 грн. Нагадуємо, що прилегла до земельних ділянок приватних будинків
територія має утримуватися за власний кошт мешканців (власників) будинку.
Тож, шановні мешканці приватного сектору, впродовж двох тижнів — до 14
квітня 2012 р. — дайте лад на своїх ділянках і навколо них та й надалі утримуйте
все у належному санітарному стані. Вдячні за порозуміння.

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Вишгородської
міської ради «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді»

З

метою забезпечення економічного регулювання земельних відносин, визначення розмірів і встановлення порядку
орендної плати за землю в м. Вишгороді, відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про
оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий

комітет Вишгородської міської ради
виносить на публічне обговорення
проект рішення Вишгородської міської ради «Про орендну плату за землю
у м. Вишгороді» та аналіз його регуляторного впливу на необхідність визначення порядку оформлення договорів
оренди землі та встановлення ставок
орендної плати відповідно до цільо-

вого призначення земельних ділянок
(виду діяльності орендарів).
Упродовж місяця з дня публікації від громадян, юридичних осіб,
об’єднань у письмовій формі прийматимуться пропозиції та зауваження до
розробника проекту рішення — виконавчого комітету Вишгородської міської ради за адресою:

07300 м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу розмістити в мережі
Інтернет на сайті Вишгородської міської ради та у газеті Вишгородської
міської ради «Вишгород».
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Аналіз впливу регуляторного акта
(Проект рішення Вишгородської міської ради «Про орендну плату за землю у м. Вишгороді»)
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання
господарських відносин
Проект рішення «Про орендну плату
за землю у м. Вишгороді» підготовлений з метою приведення у відповідність
договорів оренди землі та встановлення ставок орендної плати відповідно
до цільового призначення земельних
ділянок (виду діяльності орендарів) до
законодавчої бази та економічних умов
сьогодення.
Проблема, яку необхідно розв’язати
шляхом ухвалення даного рішення, полягає у збалансуванні інтересів, прав і
обов’язків, а саме:
— органів місцевого самоврядування — у частині здійснення повноважень

щодо оформлення договорів оренди
землі та встановлення ставок орендної
плати;
— платників орендної плати (землекористувачів) — у частині визначення
порядку оформлення договорів оренди
землі та встановлення ставок орендної
плати відповідно до норм діючого законодавства України.
2. Визначення цілей державного
регулювання
Метою державного регулювання є
впорядкування правовідносин, що виникають у процесі оформлення договорів оренди землі, встановлення ставок
орендної плати відповідно до цільового
призначення земельних ділянок (виду
діяльності орендарів) та сплати за землю.

3. Опис механізмів і заходів, які
забезпечать розв’язання проблеми
шляхом прийняття регуляторного
акта:
Необхідність прийняття регуляторного акта обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу
України, змінами у Земельному та Господарському кодексах України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта:
Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та з метою
встановлення порядку оформлення договорів оренди землі та встановлення
ставок орендної плати відповідно до
цільового призначення земельних ділянок (виду діяльності орендарів) до

Про орендну плату за землю у м. Вишгороді
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету щодо створення умов для
ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної
громади міста в галузі земельних відносин, керуючись ст. ст. 26, 28, 33, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом
України, Податковим кодексом України,
Законом України «Про оренду землі»,

Вишгородська міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та
порядок розрахунку орендної плати за
земельні ділянки (додаток 1) із додатками.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Вишгородської міської
ради від 06 квітня 2011 року № 4/10
«Про орендну плату за землю в м. Виш-

городі».
3. Це рішення набирає чинності з
дня його офіційного оприлюднення.
4. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради направити копію цього рішення до органу Державної податкової служби у Вишгородському районі.
5. Секретарю ради забезпечити
оприлюднення цього рішення в засобах
масової інформації.

законодавчої бази та економічних умов
сьогодення.
5. Визначення показників результативності регуляторного акта та
заходів, з допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта:
— статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження:
— базове відстеження — до набрання актом чинності;
— повторне відстеження — через рік
з часу набрання актом чинності.
Вид даних:
— дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради
Проект
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
(Додатки див. на сайті міськради
www.вишгород.com.ua)
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За матеріалами сайтів міст-побратимів

З

има вже здала свої позиції і поступилась квітучій
весні, яка разом із теплом
принесла чимало цікавих новин із
міст-побратимів Вишгорода. Про це
дізнавався кореспондент Ілля Вишгородський.

Міста-побратими

19 лютого центром Льорраха пройшла велика карнавальна хода музикантів і блазнів з купою подарунків та
конфеті. Місто знову наповнилось запахами глювайну, смажених ковбасок
та картоплі фрі, що змушувало шлунки
глядачів воркотіти й вимагати долучитися до карнавалу, щоб гарно попоїсти
і повеселитися.

Вишгород

Весняні події
2

1

РАКВЕРЕ (ЕСТОНІЯ)
ПЕРЕВІР СВОЄ ЗДОРОВ’Я!
Із 13 по 16 березня на відкритій конференції Естонської Асоціації медичних
сестер медики ділилися інформацією
щодо профілактики різних захворювань
та давали рекомендації по домашньому лікуванню, усім охочим виміряли
вміст цукру в крові, рівень холестерину,
кров’яний тиск та частоту пульсу.
Подібні конференції і дні здоров’я у
Раквере проводяться досить часто. До
них залучають провідних лікарів і професійних консультантів, що тісно співпрацюють з усіма небайдужими до свого
здоров’я громадянами.
До речі, Естонська Асоціація медсестер є найчисельнішою в світі — кількість її учасників сягає 4000 чоловік (НА
ФОТО 4).
ЛЬОРРАХ (НІМЕЧЧИНА)
ТАНЦІ, МУЗИКА, КОВБАСКИ…

Основна хода розпочалася по обіді.
У дійстві взяли участь понад 2 500 карнавальних героїв, які грали різноманітну музику і підбадьорювали перехожих,
закликали долучитися до дійства.
Таким чином льоррасьці проводжають зиму в далекі краї і запрошують в
гості красуню весну, яка ніколи не скаржиться на такий веселий і теплий прийом веселунів, співаків і музикантів (НА
ФОТО 6).
ДЕЛЧЕВО (МАКЕДОНІЯ)
ТЕМРЯВА ДЛЯ ТЕНІСУ НЕ ЗАВАДА
13 березня представники агентства
у справах молоді та спорту уряду Республіки Македонія, мер муніципалітету та
представники підрядника будівельної
фірми ознайомилися з проектом будівництва в Делчево, на території спортивно-розважального центру, нового
спортивного поля з двома тенісними
кортами.
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За проектом, нові тенісні корти відповідатимуть усім стандартам Македонської тенісної асоціації, поле буде
оснащено стандартним тенісним обладнанням, на ньому встановлять пластикові сітки висотою 3,4 м. Крім того,
у чотирьох кутах
кортів розмістять
сталеві опори для
освітлення вечірніх сетів (НА ФОТО
3).
САНС
(ФРАНЦІЯ)
ШОКОЛАДНЕ
ШОУ
18 березня відбулося
щорічне
шоколадне шоу, в
якому взяли участь
більше 25 місцевих ремісників, і
всі охочі городяни мали змогу поласувати гарячим шоколадом у спеціальних
кабінках на смачних демонстраціях. Для
дітей віком до 10
років вхід на шоу
був вільний, дорослим же довелось викласти
по 2,5 євро (НА
ФОТО 2).
СУЗДАЛЬ
(РОСІЯ)
МАСЛЯНА
Торгову площу
захопили
численні намети
з їжею. Смачні
млинці та запашні шашлики закликали сотні охочих поласувати святковими стравами, і водночас придбати
сувеніри та іграшки.
Народ із задоволенням розважався:
лазіння на стовп, підняття гир, ходіння
на ходулях, перетягування каната, хороводи… люди проганяли зиму гучним
сміхом і запальними танцями.
За підсумками конкурсів, як і у Вишгороді, суздальці отримали живих півнів, кіз та гусаків, що стали окрасою
святкового столу кожного із переможців змагань (НА ФОТО 1).
БЄЛГОРОД (РОСІЯ)
«НЕКУРЯЩЕ МІСТО»
У Бєлгороді палять цигарки до 170
тисяч людей, частина курців – молодь.
Городяни купують понад 14 мільйонів пачок цигарок у рік і витрачають на
шкідливу звичку приблизно 318 000 000
рублів.
Такі дані озвучили на січневому засіданні малого уряду регіону. Там же і був
представлений проект «Некуряще міс-

то», у рамках якого місцева влада має
намір скоротити кількість курців серед
городян на 160 тисяч.
Головна мета — радикальне зниження споживання тютюну в обласному центрі, запобігання так званому

3

пасивному курінню. Якщо акція пройде
вдало, то щорічно продаж цигарок буде
зменшуватиметься на 500 000 пачок, а

4

Бєлгород стане некурящим містом, повідомляє прес-служба Бєлгородської
обласної Думи (НА ФОТО 5).
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Сусіди

Вишгород

24 березня

Ровесниця «Ластівки»
Марина КОЧЕЛІСОВА
«Ластівка» — міський дитячий садок, який «прилетів»
до «Вишгорода» півстоліття тому. Розташований цей дошкільний навчальний заклад неподалік редакції газети
«Вишгород». Тож ми практично щодня чуємо дзвінкі дитячі голоси. От і минулого понеділка завітати до цього
дошкільного навчального закладу ДНЗ() змусила веселі
музика й співи, що лунали із актового залу, де зібрався
весь колектив ДНЗ.
Завідуючу дитсадка Галину Литвиненко із круглою
датою (вона — майже ровесниця «Ластівки») вітали «піонери» та «молодша група». Вихователі й їх помічники та
Галина Литвиненко
у день свого ювілею
Марта КВІТКА
ФОТО — родинний альбом
Голубів-Литвиненків

Х

вороба таки дістала її,
уклала у ліжко, напоїла
чаєм з медом та малиною.
І відступила перед силою волі цієї
тендітної жінки, яка не хотіла розслаблятися ні на мить, та ще перед
своїм ювілеєм.
Підвелась. Поспішила до дітей, до
свого затишного невеличкого кабінету, де чекали на неї співробітники та
батьки. Середа — прийомний день. На
шляху до садочка зустріла бабусю однієї з колишніх своїх вихованок. Привіталися. Не чекала, коли жінка прочитала присвячені їй рядки:
Галина Петрівно! У день цей ясний
Прийміть найщиріші вітання!
Бо ви народились на крилах весни
Для радості, щастя, кохання! —
і простягла іменинниці аркуш паперу, списаний до кінця гарними поетичними словами.
Поетичні рядки влучили у серце.
Бо не тільки вона, а кожний з нас народжується не для того, щоб однією
людиною на землі стало більше, а для
того, щоб дати життя іншому, залишити свій слід на землі. Як це зробили її
батьки – Петро Єфремович та Зінаїда
Федорівна Голуби.
БАТЬКИ
Вони були фронтовиками. Петро
– майор-артилерист, Зінаїда – мед-

На руках у мами й тата
сестра військового шпиталю, куди потрапив він після важкого поранення.
Світлокоса миловида жінка з блакитними очима доглядала за ним, як за
малою дитиною. І загоїлися рани від її
ніжних, обережних доторків. І зрозумів
Петро, що саме цю жінку, яку він довго
шукав, послала йому доля. Але побралися в 1946-му, після перемоги над
Японією – з Далекого Сходу добиралися додому в одному товарному вагоні.
Скільки ж переїздів уже потім довелось пережити молодому подружжю,
адже військові не затримувались на
одному місці! Є така пісня із словами
«… моя адреса — Радянський Союз».
Як сім’я кадрового військового (а Петро Єфремович ще багато років після
війни служив в армії) де тільки не побу-
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музкерівник і викладач пластики у дитячих костюмах, з
іграшками, музичними інструментами (і навіть із горщиком!) подарували іменинниці віночок, пов’язал и гарний
бант, заспівали пісеньку «Для тьоті Галі», розповіли, що
вона любить, прочитали вірші та гуртом виконали її улюблену мелодію, запросивши до танцю.
До них приєдналися працівники дитсадка «у відставці»: гарні слова і авторські пісні під гітару геть розчулили
Галину Петрівну (лише по-справжньому дружний і творчий колектив міг підготувати такий оригінальний скетч).
Пам’ятаю, як привела до «Ластівки» свою доньку. З
тих пір ми з Галиною Литвиненко спілкуємося чи не щодня. Вона та весь колектив «Ластівки» того варті, бо всю
душу віддають дітям.

Парадний марш
вали Голуби із двома малими дітьми?!
Напевне, простіше назвати місце, де
вони не були.
Загартовані скупим військовим побутом, діти росли у казармах, привчалися, як і батьки, збиратись до від’їзду
за кілька хвилин, не шкодувати за ще
недавно дорогими серцю речами, які
доводилось залишати тому, хто прибував на їх місце. Швидкі на підйом бать-

Зінаїда Голуб з
правнуком Данчиком
ки і дітей привчали не розкошувати,
обирати у житті головну мету і будь-що
йти до неї, хай і тернистими шляхами.
Коли батьків не стало, Галина, розбираючи сімейний архів, перерахувала їхні військові нагороди – півсотні
бойових орденів і медалей на двох,
звичайно ж – більше нагород батька.
ДІТИ ТА ОНУКИ
У Петра Голуба було ще два брати.
Жила родина у селі Богдани Вишгородського району – там зараз володіння державного Дніпровсько-Тетерівського заповідника. Село на річці
Тетерів, з усіх боків оточене лісом, виживало за рахунок гречки та меду. Був
великий наділ і у діда, і власна пасіка.
Єфрем Явтухович привчав синів до
роботи на землі. Але жоден не став хліборобом. Як і Петро, середульший Микола воював і пропав безвісті у травні
1944-го. Казали люди, що він згорів
у танку – нібито земляки, що служили разом, чули про це. Але батько до
останнього не вірив і, коли зібрався
помирати, попросив синів, щоб шукали Миколу або хоча б знайшли його
могилу.
У Книзі пам’яті Вишгородського району ім’я Миколи Голуба з Богданів серед тих, хто пропав безвісті. А Галина
Петрівна й досі веде листування з військовими архівами, і досі шукає…
Молодшого Єфремового сина Павла спіткала інша доля. Він працював в
Богданах у магазині, помер від серцевого нападу.
Мабуть, найбільш вражаючий орган
у всіх Голубів — серце. Не судилося і
Петру Єфремовичу дочекатися правнука, якого народила його улюблена
онука Сашенька, — у 66 років його не
стало. І теж — від серцевого нападу…
Після демобілізації він працював у
місті Ліда в Білорусі секретарем райкому. Приїхав батько і сказав, щоб
збирався додому із сім’єю – в Україні
теж потрібні розумні люди. Він недов-

го і збирався. Тоді як раз розпочалось
спорудження Київської комсомольської ГЕС, куди їхала молодь з усіх куточків Радянського Союзу. Петро Єфремович очолив об’єднаний будком
– координував роботу профкомів усіх
підрозділів будови (а було їх більше
десятка).
Галина тоді навчалася в інституті, а
потім працювала у дитсадочку. Чоловік
у неї, між іншим, теж був військовим.
Брат, Микола Голуб, що пішов батьківським шляхом, у 38 років став полковником. Служив у Афганістані, тушив
реактор на Чорнобильській АЕС. Отримав велику дозу опромінення, загинув
молодим.
Онука Саша, як і мама, стала педагогом — працює у Вишгородській ЗОШ
№ 1, поряд із дитсадочком «Ластівка»,
де завідуючою її мама. У садочок батьки приводять 250 діточок, майже вдвічі більше за норму. Тут є всі зручності
для їхнього перебування. У стару споруду наче вдихнули нове життя, адже
перший у місті дитсадок от-от святкуватиме 50-річчя.
У розквіті сил — і Галина Петрівна
Литвиненко, яку мер міста Віктор Решетняк привітав не трафаретними у
зв’язку з днем народження словами
та побажаннями здоров’я та щастя, а
назвав її у Почесній грамоті «непересічною особистістю, талановитим
керівником з вродженою інтелігентністю, шляхетністю та порядністю, із серцем, відданим дітям,
полум’яною патріоткою рідного
Вишгорода».
… Вона стільки перенесла втрат –
ця худенька миловида жінка з великими темними, наче у газелі, очима. Тому
й чуже горе сприймає, мов власне.
Тому кожна дитина у «Ластівці» дорога їй, наче це її власна дитина. І малята
відповідають їй тим же – ви би бачили,
як вітали вони свою старшу наставницю з днем народження, – так вітають
тільки маму:
Шановна Галино Петрівно!
Прийміть від нас вітання
Та щирі побажання,
Ніколи не хворіти,
Душею не старіти,
Щоранку посміхатися
Та з сонечком вітатися!

Онука, бабуся і мама
Бажаємо уваги,
Терпіння та поваги.
А ще – шенгенську візу,
Щоб їздити в круїзи!!!
А раптом щось дратує, Рецепт такий існує,
Як ліки проти стресу Ключі від «мерседесу»!.
Хай небо буде світлим
І кожен день – привітним.
Сьогодні Вас із святом
Вітають «ластів’ята»!!!
І, звичайно, лунала музика. Галина
Петрівна любить будь-яку. Але найбільше — парадні марші, під які росла
у військових гарнізонах.

Студентка Галинка

День Перемоги — 1985 р.
Генерал Михайло Оганесян, Зінаїда Голуб, майор запасу Петро Голуб,
полковник Павло Фаусек, невістка Людмила Голуб, Ганна Фаусек, Тетяна
й Михайло Морозовські
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Знайди себе
Інна ШУБКО,
директор гімназії «Інтелект»

Д

ев’ять або одинадцять років, тобто все дитинство і
юність, людина проводить
у школі. Зрозуміло, що старшокласники залишають її із знаннями із
різних галузей (об’єм залежить від
старанності кожного). Та перед випуском учень ніби потрапляє в інший
вимір. Знання тепер не тільки багаж,
вони мають стати інструментом, а
він із накопичувача стає творцем.
Але як не промахнутися, як знайти своє справжнє покликання, обрати професію, вціливши точно у десятку
власних талантів? Будь-хто загубиться
у тисячах найрізноманітніших спеціальностей.
На сполох (ще сто років тому) забили
практичні американці. Вони не змирилися з тим, що випускник-відмінник не
завжди стає висококласним фахівцем
(на освіту даремно витрачені гроші).
Так і виникла проф-орієнтація: американський психолог Р. Мюнстерберг на
початку XX століття уперше склав і використував відповідні тести для оцінки
професійних здібностей людини.
Наразі
в
США
курс
Career
Development (розвиток кар’єри) включений до системи освіти дітей у віці від
5 до 14 років і спрямований на знайомство з професіями і планування кар’єри.
Я переконана, що саме такий позитивний досвід маємо переймати і ми: вчити
дитину не лише здобувати знання, а й
застосовувати їх на практиці.

Відкритий урок
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Ч

и хотіли б ви знову повернутися до школи? Ні, не у свої
10 або 14 років, а до теперішньої школи, де щороку змінюється програма і де (батьки мене добре
розуміють) діти переходять із третього одразу до п’ятого класу або випускниками стають десяти-, одинадцяти-, а то й дванадцятикласники.
Я потрапила на відкритий урок в 1-А
клас гімназії «Інтелект» до вчителя Ірини Пономаренко, побачила на власні
очі, як втілюється у життя програма «Інтелект України» (за якою займаються
22 загальноосвітні навчальні заклади в
Україні), — і мені так закортіло знову до
школи!..
Звичайний урок (тема: алфавіт, звук
та буква «І») був настільки динамічним,

«Данія ось тут»

Школа і позашкілля

Вишгород

До вершин майбутньої професії
Саме тому Вишгородська районна
гімназія «Інтелект» не перший рік співпрацює з ВНЗ «Університет економіки
та права «КРОК», спільно з фахівцями
якого були проведені ПРОФтести для
школярів Вишгородщини. Наші учні
брали активну участь у країнознавчих
просвітницьких фестивалях, днях відкритих дверей тощо. А на початку березня дев’ятикласники гімназії стали
учасниками надзвичайно цікавого і корисного заходу — Етнографічного просвітницького фестивалю «Традиції та
сучасність», куди були запрошені учні та
викладачі асоційованих шкіл ЮНЕСКО
м. Києва, шкіл-партнерів Університету «КРОК», працівники Національного
центру народної культури «Музей Івана Гончара». Головна мета та завдання
фестивалю — ознайомлення школярів
з особливостями традиційної культури
України, сприяння формуванню особистості на засадах духовних цінностей
свого народу, прогресивних національних традицій, розвитку творчого потенціалу, формування вмінь і навичок
презентувати творчі наробки. Девізом
його став вислів українського філософа
Григорія Сковороди «Пізнай свій народ і
себе в ньому» .
Перша частина Етнофестивалю була
урочиста,
концертно-презентаційна.
У другій учасники демонстрували свої
творчі наробки та брали участь у майстер-класах за народознавчою тематикою.
Команду гімназистів очолила вчитель трудового навчання Любов Котик.
Під її керівництвом Каріна Пугач, Ка-

Команду гімназистів очолила вчитель трудового навчання Любов Котик
(у центрі)
терина Кузьмічова, Аліна Куценко, Валерія Тумко, Людмила Куковець, Юлія
Сидоренко презентували народну
іграшку — ляльку-мотанку — і поділилися своїм досвідом роботи з квіллінгу
(«папероплетіння»). Потім взяли участь
у майстер-класі «Малювання на склі».
До речі, майстер-класів було надзвичайно багато: усіх охочих запрошували
до писанкарства, техніки виготовлення
витинанок, вишиванок, народних оберегів, плетіння з соломи та виготовлення обрядового печива. За словами
учасників, вони збагатилися не лише
новими знаннями, а й позитивними

емоціями.
За активну участь у фестивалі педагогічний колектив та гімназисти отримали подяки. Але головне в тому, що наші
діти мали змогу глибоко ознайомитись
з різними аспектами народознавчих характеристик, з елементами матеріальної та духовної культури нашого народу,
з традиціями та звичаями, поділитися
власним досвідом і пізнати нове. Можливо, хтось із них у майбутньому обере
професію, пов’язану з культурою і традиціями нашого народу. Тож хочеться
побажати успіхів усім, хто прагне досягти у житті вершин.

Освіта завтрашнього дня
схожим на цікаву гру, що пролетів на одному диханні. Можливо, цьому допомагало оформлення класу — продумане,
гарне, зі смаком. Парти із зручними сидіннями і стільницями. Яскрава абетка і
таблиця множення, годинник, полички з
іграшками.
Приємного зеленого кольору дошка
із трьох частин. А на дошці — на магнітах карта, знайомий портрет і три білі
аркушики з написами «Казка», «Персонажі казки», «Сюжет»…
Стоп, так це ж відомий казкар Ганс
Христіан Андерсен… і мапа його рідної
Данії! А казку «Дикі лебеді», здається,
вивчають у п’ятому класі… Та першокласники так упевнено знаходили у
книжці і читали уривки з цієї казки, що
я одразу ж згадала, що сама теж прочитала її набагато раніше за шкільну програму. (І ніхто мене не назвав вундеркіндом, це була норма для родин, в яких
цікавляться розвитком дітей.)
Учні
1-А
дивилися
уривки
з
мультфільму
(комп’ютер проекціював
його на великий екран),
вчилися вирізняти головне, формулювати такі
поняття, як сюжет і персонажі, знаходили помилки,
виправляли один одного,
під час фізкультхвилинки
виконували веселі команди вчительки і… вийшли із
класу на перерву зовсім не
втомлені.
Клас цей — перший,
експериментальний,
до
нього приймали усіх діток
6-7 років, без перевірки
швидкості читання та психологічної підготовки до
навчання — і лише одна
учениця у першій чверті
залишила цю програму.
Цього року вимоги вже

змінилися. Є такі діти, що читають більше 100 слів у хвилину. Всі разом за неповний навчальний рік вивчили більше
20 пісень. Фізкультурні хвилинки під час
уроків проводять під гімн «Інтелекту».
У гімназії наступного навчального
року освоюватимуть програму «Інтелект України» вже два перші класи початкової школи. Спочатку відбулися
батьківські збори, на яких мамам і татам
майбутніх першокласників пояснили,
що програма потребує значної уваги
з їхнього боку — і не тільки матеріальних затрат на спеціальні підручники, а
й часу: з дитиною доведеться чимало
працювати вдома.
Батьків спочатку насторожило «використання комп’ютера», та коли вони
зрозуміли, що це не сидіння їх дорогих
діточок перед монітором, а використання розумної техніки під час інтерактивного уроку — до кожного з обох класів
протестувалися більше 25 учнів, готових брати участь у такому цікавому процесі, як освіта завтрашнього дня.

Хвилинка відпочинку

«Я знаю!»

Телепрограма

Вишгород
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2+2
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки тижня
09:35, 20:50 Народні
гроші
09:40 Точка зору
10:05 Легко бути жінкою
11:00 Шеф-кухар країни
11:50, 20:55 Офіційна
хроніка
12:20 Право на захист
12:40 Армія
13:00 Контрольна робота
13:40 Міжнародний турнір
з художньої гімнастики
«Кубок Дерюгіної». Фінал
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:20 Euronews
15:40 Х/ф «Приборкання
вогню»
18:55 Смішний та ще
смішніший
19:20 After Lіve
19:40 Романси О.Малініна
20:35 Сільрада
21:30 221. Екстрений
виклик
21:50 Весняний жарт
22:20 Православна
енциклопедія

06:00 ТСН-тиждень

06:00 Світ за тиждень
06:20 Ранкова
зарядка
06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Зоряне
відрядження»
13:55 Гладіатори у
природі
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Магія природи
18:55, 21:30
Економічний пульс
21:35 Великі мандри
22:40 Х/ф «Добре
сидимо!»

07:00, 08:00, 08:30,

06:40 Т/с
«Прокурорська
06:45, 07:10, 07:40,
перевірка»
08:05, 09:10 Сніданок 07:45 Факти тижня з
з 1+1
Оксаною Соколовою
(повтор)
07:00, 08:00, 09:00,
08:45, 12:45 Факти
19:30, 23:30 ТСН
09:15 Море по коліно
07:15 М/с «Чорний
10:00 Х/ф «Астерікс
і Обелікс: Місія
плащ»
Клеопатра»
10:05 Х/ф «Подаруй
12:05 Х/ф «Астерікс на
мені неділю»
Олімпійських іграх»
17:00 ТСН. Особливе 15:00 Х/ф «Індіана
Джонс і королівство
17:35 Сімейні
кришталевого черепа»
мелодрами-2
17:40 Т/с «Менти»
18:30 Т/с «Щоденник 18:45 Факти. Вечер
19:25 Надзвичайні
лікаря Зайцевої»
новини з Костянтином
20:15 Т/с «Інтерни»
Стогнієм
21:15 Принци бажають 20:10 Т/с «Чужий
район»
познайомитися
22:10 Факти. Підсумок
22:30 Х-місія
22:40 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
23:50 Tkachenko.ua

6.00, 7.00 СТН.
Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 2.10 Київ.
Музика
8.00, 10.15 СТН.
Спорт. Тижневик
8.45, 11.05
Мультляндія
13.20, 23.45
Громадська
приймальня
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 СТН
15.10 В гостях у Д.
Гордона
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міська варта
17.45, 22.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
21.25 Гаряча лінія
«102»
23.20 Дивіться, хто
прийшов

06:30 Документальний
детектив
06:55, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
07:55 Танцюють всі!
Повернення героїв
11:10 Х/ф «Наказано
одружити»
13:40 Т/с «Черговий
янгол»
14:40 Нез’ясовно, але
факт
15:40 Битва
екстрасенсів. Війна
титанів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:10 Куб
21:15, 22:25 Танцюють
всі!-4

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
,08:40 Підйом
06:45, 14:20 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф «Машина
часу»
11:40, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
12:40, 22:45 Т/с
«Ластівчине гніздо»
13:45 М/с «Аладдін»
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»
19:35 Піраньї
19:55 Т/с «Молодята»
21:50 Аферисти
23:50 Т/с «Купідон»

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
РесПубліка з Анною
Безулик
15:15 Інтелект.ua
16:15 Мотор
17:25 В кабінетах
18:15 Територія
закону
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:25 Crime news

06:00 Срібний
апельсин
09:00, 12:00, 18:00
07:00, 17:00, 19:00
Новини
Події
07:10, 07:35, 08:35,
07:15, 18:00 Т/с
08:10 З новим ранком «Єфросинія.
Продовження»
09:10, 12:35, 20:30
08:30, 13:50, 20:15
Т/с «Жуков»
Т/с «Слід»
09:10 Т/с
13:35 Слідство
«Охоронець-3»
вели... з Леонідом
11:00 Т/с «Сармат»
Каневським-2
12:50 Нехай говорять
15:20 Щиросерде
14:30 Х/ф «Щастя за
зізнання
контрактом»
16:00 Федеральний
16:20 Жди меня
суддя
18:10 Т/с
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
«Кровинушка»
любов»
19:00 Т/с «Свати-5»
21:30 Т/с «Подружжя»
20:00 Подробиці
22:30 Х/ф «Цар
скорпіонів»
22:35 Т/с «Лектор»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Огляд.
Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Хвіст»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Лісник»
20:25 Т/с
«Дільничний»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Чесний
понеділок
23:25 Школа
лихослів’я

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 Поле чудес
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Робінзон»
22:35 Короткий курс
щасливого життя
23:45 Познер

09:00 Д/с
«Православні святі»
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Х/ф «Тенета
рекета»
15:45 Х/ф
«Плащаниця
Олександра
Невського»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
20:30 Т/с «CSI: ЛасВега-10»
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»

07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00 М/с «Білка та
Стрілка «
09:25 Єралаш
10:10 Т/с «Усі жінки –
відьми»
11:00 Comedy Woman
11:55 Інтуїція
12:50, 19:05 Одна
за всіх
13:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
15:15 Т/с «Ранетки»
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 20:30 Т/с
«Універ»
18:35 БарДак
19:35 Т/с «Дєтка»
22:30 Щоденники
Темного-2
23:10 Т/с «Баффі
– винищувачка
вампірів»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
07:20 Країна on lіne
07:35 Хазяїн у домі
07:40 Глас народу
07:45 Тема дня
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:25, 20:50 Народні
гроші
09:35 Світло
10:00 Легко бути жінкою
10:55 В гостях у Д.
Гордона
11:45 Офіційна хроніка
12:30 Хай щастить
12:50 Темний силует
13:00 Кордон держави
13:30 Х/ф «Ягуар»
15:00, 18:20 Новини
16:05 Оновлене місто
16:35 Х/ф «Доля людини»
18:15 221. Екстрений
виклик
19:00 Про головне
19:25 221.Екстрений
виклик. Тиждень
20:15 Aфтершок
20:45 Плюс-мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 22:40
ТСН
06:45, 07:10 07:40
08:05 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:45 «Шість кадрів»
11:20, 18:30 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
12:15 Зніміть це
негайно
13:10 Цілковите
перевтілення
14:00 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами
20:15, 23:00 Т/с
«Інтерни»
21:15 І прийде кохання
00:00 Т/с
«Одержимий»

06:25 Ділові факти

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:40
Соціальний пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00, 21:30
Соціальний статус
08:55, 18:55
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Іду до
тебе»
13:10 Мультфільми
13:55 Великі мандри
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Магія природи
21:35 Зброя тварин
22:40 Х/ф «Шлях до
Гуантанамо»

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 «Жуков»
11:20 Т/с «Одного
разу в міліції»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Таємниці
слідства-10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-5»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Жуков»
22:35 Т/с «Лектор»
00:40 Д/ф «Секретні
території. НЛО.
Сусіди по Сонцю»

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 14:20 М/с «Боб
Губко»
07:30 08:30 Репортер
09:00 Очевидець
09:55 Т/с «Світлофор»
10:35, 19:55 Т/с
«Молодята»
11:35, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
12:40, 22:50 Т/с
«Ластівчине гніздо»
13:45 М/с «Аладдін»
14:40, 15:45 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
на монстрів»
15:50 Т/с «Нереальна
історія»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:00, 00:55 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:35 Піраньї
21:50 Шур-амури
23:55 Т/с «Купідон»

06:50 Огляд преси

22:25 Х/ф «Брат»

07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10, 17:10, 19:15
Події Спорт
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50, 20:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с
«Охоронець-3»
11:00 Т/с «Сармат» (у
гол.ролі:
О.Дедюшко)
12:50 Ток-шоу «Нехай
говорять. Біси»
15:20 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»
00:30 Т/с «Слідчий
комітет»

04:55 НТБ-ранок
07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Хвіст»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Лісник»
20:25 Т/с
«Дільничний»
21:30 «Бенфіка»
(Португалія) - «Челсі»
(Англія)
23:40 Т/с «Детектив
Раш»
00:35 Квартирне
питання

05:00, 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, 21:30 Т/с
«Робінзон»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:35 Давай
одружимося!
19:45, 00:55 Нехай
говорять
21:00 Час
22:35 Короткий курс
щасливого життя
23:45 Нічні новини

06:40 Друга смуга
06:45 Х/ф
«Полювання на
сутенера»
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00, 20:30
Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00, 22:30 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 «Танкер
«Танго»
15:40 Х/ф «Сіль землі»
16:50 Х/ф «Хід конем»
18:30 Речовий доказ.
У пастці наркомафії
19:30 Т/с «Літєйний»
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Х/ф «Акула
Юрського періоду»

06:15 Домашній
ресторан
07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:15, 15:15 Т/с
«Ранетки»
10:10 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00, 19:35 Т/с
«Дєтка»
11:55 Інтуїція
12:50, 19:05 Одна
за всіх
13:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 20:30 Т/с
«Універ»
18:35 БарДак
22:30 Щоденники
Темного-2
23:10 Т/с «Баффі
— винищувачка
вампірів»

перевірка»
07:35 Ділові факти
07:45 Під прицілом
08:45 Факти
09:30, 19:25, 00:45
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35 Т/с «Менти»
12:35, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:05, 20:10 Т/с
«Чужий район»
16:25 Т/с «Убивча
сила»
18:45 Факти. Вечір
22:10 Факти. Підсумок

банда «4 лапи»
08:50 Т/с «Серце
матері»
16:10 Х/ф «Троє в
каное»
18:10 М/ф «Роги і
копита»
20:00 Розкішне життя
21:00 Велика різниця
22:00 Т/с «Я лікую»
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:55 Х/ф «Санктум»

08:00 Привиди
Куликового поля
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Невідома Індія
10:30 Стародавні
світи
11:30 Пекельний
ураган
13:20 Top Gear
14:20 Паща ворога
15:10 Віруси
16:10 Любов і смерть
17:10 Д/ф «П’ять
смертей академіка
Корольова»
18:00 Підземне
царство Залізного
канцлера
19:00 Загублене місто
19:50 Загублений
скарб Мазепи
20:40 Магія музики
21:40 Дві смерті
княжни Тараканової
22:30 Невідомі моря

08:00 З новим домом
08:45 Про найголовніше
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Володарка
моєї долі»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с «Кровинушка»
16:50 «Шлюбна агенція
Миколи Баскова»
17:50 «Прямий ефір»
19:30 Місцевий час. Вісті
19:50 На добраніч,
малюки
20:00 Т/с «Острів
непотрібних людей»
21:55 Т/с «Лектор»
22:45 Провал Канариса
23:50 Вісті +
00:10 Профілактика

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
05:45, 15:00
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
11:00 Куб-2
12:05 Х/ф «Звідки
беруться діти?»
14:00 Т/с «Черговий
янгол»
16:00 Битва
екстрасенсів.
Боротьба континентів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:05 Т/с «Черговий
янгол»
20:10, 22:40 Зірковий
ринг
23:10 Т/с «Лікар Хаус»
00:05 Т/с «Комісар
Рекс»

«Прокурорська

07:15 Х/ф «Дорожня

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

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 17.45, 19.25
Столиця
7.25, 2.10 Київ.
Музика
8.45, 11.05, 0.45, 5.10
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 23.45
Громадська
приймальня
15.10, 23.20, 1.45
Дивіться, хто прийшов
15.40 Гаряча лінія
«102»
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міська варта
20.00 Т/с «Руда»
21.25 Київські історії
22.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:40, 15:20 Т/с

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Спартак»
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 Таємниці
століття
09:00 Дорожні війни
09:30, 18:35 Зброя
10:05 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:00 Х/ф «Червоне
сонце»
13:10 Х/ф «Магія»
15:00 Т/с «Солдати-8»
18:00 Ударна сила
19:00 Х/ф «Параграф
78»
21:00 Новини 2+2
21:20 Х/ф «З пекла»

7

07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвестчас
10:30 Час. Підсумки
дня
13:20 5 елемент
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
22:00 Агроконтроль
23:25 Crime news

2+2

06:30 М/с «Спартак»
07:00 Кумедне
домашєе відео
08:00 Таємниці
століття
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20 ДАІ.Дорожні
війни
09:55 Зброя
10:30 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:30 Т/с «Спецзагін
Кобра-11»
13:15 Т/с «Мерлін-3»
15:00 Т/с «Солдати-8»
18:00 Ударна сила
18:35 Зброя
19:00 Х/ф «Параграф
78. Фільм 2»
21:20 Про Лігу
чемпіонів
21:30 «Марсель»»Баварія»

05:45 Ранок на К-1
08:20 Далекі родичі
08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05, 19:00 У
пошуках пригод
15:00 Світ зірок
16:00 Т/с «Сваха»
17:00, 22:00 Т/с «Я
лікую»
18:00, 21:00 Велика
різниця
20:00 Історії великого
міста. А я люблю
жонатого
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с
«Надприродне»
00:50 Т/с «Медіум»

Ремонт квартир, офісів, будинків.
Тел: (067) 760-00-73 www.v888v.in.ua
09:30 Гори богів
10:30 Греція
11:30 Капризи
природи
12:30 Руйнівники
міфів
13:20 Top Gear
14:20 Історичні битви.
Помста
15:10 Куплю будинок
із привидами
16:10 Машини-вбивці.
Атака на людей
17:10 Д/ф «Служу
Радянському Союзу?»
18:00 Таємниця
янтарної кімнати
18:30 Версія
Тунгуського вибуху
19:00 Країна щастя
19:50 Таємний
щоденник Гітлера
20:40 Мутанти
21:40 Північна
Атлантида
22:00 Привиди
Куликового поля

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом
08:45 Про найголовніше
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Володарка
моєї долі»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с «Кровинушка»
16:50 «Шлюбна агенція
Миколи Баскова»
17:50 Прямий ефір
19:30 Місцевий час. Вісті
19:50 На добраніч,
малюки
20:00 Т/с «Острів
непотрібних людей»
21:55 Спеціальний
кореспондент
22:55 Знову 25. Історія
однієї «Табакерки»
23:55 Вісті +
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07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:15, 20:50 Народні
гроші
09:25 Уряд на зв’язку з
громадянами
09:50 Легко бути жінкою
10:55 В гостях у Д.
Гордона
11:45, 20:55 Офіційна
хроніка
11:50, 15:20 Euronews
12:10, 15:15, 18:40, 21:20
Діловий світ
12:30 Наша пісня
13:20 Х/ф «Маленькі
трагедії»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:50 Х/ф «Маленькі
трагедії»
18:15 221. Екстрений
виклик
18:55 Про головне
19:20 Вечір пам’яті
Н.Яремчука
21:00 Підсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:20
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:50 Шість кадрів
11:25, 18:30 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
12:20 Зніміть це
негайно
13:15 Цілковите
перевтілення
14:05, 14:55 Давай
одружимось
15:50 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами
20:15, 20:50, 23:40 Т/с
«Інтерни»
21:15 Гроші
22:15 Пекельна
кухня-2

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Прокурорська
перевірка
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35, 16:30 Т/с
«Убивча сила»
12:40, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:15, 20:10 Т/с
«Чужий район»
15:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
22:10 Факти. Підсумок
22:25 Х/ф «Брат-2»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 2.10 Київ.
Музика
8.45, 11.05
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 23.45
Громадська
приймальня
15.10, 23.20 Дивіться,
хто прийшов
15.40 Київські історії
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міський дозор
17.45, 22.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
20.00 Т/с «Руда»
21.25 Зроблено в
Києві

06:30 Документальний
детектив
07:00 Т/с «Комісар
Рекс»
09:00 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст
11:55 Х/ф «Самотнім
надається
гуртожиток»
13:55, 19:10 Т/с
«Черговий янгол»
14:55 Нез’ясовно, але
факт
15:55 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10, 22:40 Зіркове
життя
23:15 Т/с «Лікар Хаус»

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40
Підйом
06:45, 14:20 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Очевидець
09:55 Т/с «Світлофор»
10:35, 19:55 Т/с
«Молодята»
11:35, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
12:40, 22:50 Т/с
«Ластівчине гніздо»
13:45 М/с «Аладдін»
14:40, 15:45 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
на монстрів»
15:50 Т/с «Нереальна
історія»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:35 Піраньї
21:50 Ревізор
23:55 Т/с «Купідон»

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 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 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 Crime news

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Спартак»
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 Таємниці
століття
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20 ДАІ. Дорожні
війни
09:55, 18:35 Зброя
10:30 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:30 Т/с «Спецзагін
Кобра-11»
13:15 Т/с «Мерлін-3»
15:00 Т/с «Солдати-8»
18:00 Ударна сила
19:00 Х/ф «Розвідка
2020»
21:20, 23:35 Про Лігу
чемпіонів
21:30 ЛЧ Уєфа.1/4
фіналу.»Мілан»»Барселона»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Дзвонять,
відчиніть двері!»
13:55 Зброя тварин
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Магія природи
21:35 Створено
природою
22:40 Х/ф «Диво
Медеї»

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, 20:30 Т/с
«Жуков»
11:20 Т/с «Одного
разу в міліції»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Таємниці
слідства-10»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Свати-5
20:00 Подробиці
22:35 Т/с «Лектор»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50, 20:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
11:00 Т/с «Сармат»
12:50 Нехай говорять
15:20 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Хвіст»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Лісник»
20:25 Т/с
«Дільничний»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Таємнича Росія
23:30 Т/с «Детектив
Раш»

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, 21:30 Т/с
«Робінзон»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Короткий курс
щасливого життя
23:45 Нічні новини

06:40 Друга смуга
06:45 Х/ф «Потерпілі
претензій не мають»
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00 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 «Танкер
«Танго»
15:40 Х/ф «Сіль землі»
17:00 Х/ф «Один шанс
із тисячі»
18:30 Правда життя
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»

06:15 Домашній
ресторан
07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:15, 15:15 Т/с
«Ранетки»
10:10 Т/с «Усі жінки –
відьми»
11:00, 19:35 Т/с
«Дєтка»
11:55 Інтуїція
12:50, 19:05 Одна
за всіх
13:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа мама!
16:40, 20:30 Т/с
«Універ»
18:35 БарДак
22:30 Щоденники
Темного-2

08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Невідомі моря
10:30 Залізний вік
11:30 Екстремальні
умови
13:20 Top Gear
14:20 Санта-Круз
15:10 Стрибок
вартістю 1,5 мільйона
16:10 Миколай
Чудотворець
17:10 Д/ф «Секти.
Контроль свідомості»
18:00 Дві смерті
княжни Тараканової
19:00 Восьме диво
світу
19:50 Віруси
20:40 Таємна місія
прибульців
21:40 Підземне
царство Залізного
канцлера
22:30 Гори богів
23:30 Греція

Передплачуйте газету «Вишгород».
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08:20 Далекі родичі
08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05, 19:00 У
пошуках пригод
15:00 А я люблю
жонатого
16:00 Т/с «Сваха»
17:00, 22:00 Т/с «Я
лікую»
18:00, 21:00 Велика
різниця
20:00 Ще не вечір.
Мамо, я вагітна
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

08:45 Про найголовніше
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45, 03:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Володарка
моєї долі»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с «Кровинушка»
16:50 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
17:50 Прямий ефір
19:30 Місцевий час. Вісті
19:50 На добраніч,
малюки
20:00 Т/с «Острів
непотрібних людей»
21:55 «Історичний
процес»
23:30 Вісті +
23:50 «Профілактика»
01:05 Т/с «Дівчинапліткарка-4»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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07:45 Тема дня
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:20, 20:50 Народні
гроші
09:30 Книга.ua
09:55 Легко бути жінкою
10:55 Здоров’я
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:20 Euronews
12:05, 15:15, 18:45
Діловий світ
21:20 Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни
від А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:40, 16:00 Х/ф «Чорний
трикутник»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:15 221. Екстрений
виклик
19:05 А. Демиденко «На
відстані душі»
20:35 Світ спорту
20:45 Плюс-мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 22:40
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/сДісней!
«Чорний плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:45 Шість кадрів
11:15, 18:30 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
12:10 Зніміть це
негайно
13:05 Цілковите
перевтілення
13:55 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами-2
20:15, 23:00 Т/с
«Інтерни»
21:15 Я люблю Україну
00:00 Т/с
«Одержимий»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:35, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35, 16:30 Т/с
«Убивча сила»
12:40 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15, 20:10 Т/с
«Чужий район»
15:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
22:10 Факти. Підсумок
22:25 Х/ф «Війна»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 2.10 Київ.
Музика
8.45, 11.05, 0.45, 5.10
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 23.45
Громадська
приймальня
15.10, 23.20, 1.45
Дивіться, хто прийшов
15.40 Зроблено в
Києві
16.10 У центрі уваги
16.50, 19.20, 20.50
Міська варта
17.45, 22.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
20.00 Т/с «Руда»
21.25 Прогулянки
містом

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

06:40, 07:05 «Підйом»
06:45, 14:20 М/с «Боб
Губко»
08:30, 19:00 Репортер
09:00 Очевидець
09:55 Т/с «Світлофор»
10:35, 19:55 Т/с
«Молодята»
11:35, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
12:40, 22:50 Т/с
«Ластівчине гніздо»
13:45 М/с «Аладдін»
14:40, 15:45 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
на монстрів»
15:50 Т/с «Нереальна
історія»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піраньї
21:50 Стороннім в...
23:55 Т/с «Купідон»

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,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20, 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,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15
Час. Підсумки дня
16:15 Життя цікаве
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:25, 00:25 «Crime
News»

08:00 Таємниці
століття
09:00, 21:00 Новини
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09:15, 21:15
ПроСпорт
09:20 ДАІ.Дорожні
війни
09:55, 18:35 Зброя
10:30 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:30 Т/с «Спецзагін
Кобра-11»
13:15 Т/с «Мерлін-3»
15:00 Т/с «Солдати-8»
17:00 Т/с «Солдати-9»
19:00 Х/ф «Сьогодні
ти помреш»
21:20 Убойне відео
21:45. 23:55 Про Лігу
Європи
21:55 ЛЄ. УЄФА.1/4
фіналу.»Спортінг»»Металіст» Пряма
трансляція
00:30 «Шальке»»Атлетік»(Більбао)

05:45 Ранок на К-1

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Пригоди
графа Невзорова»
13:55 Створено
природою
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:50 Магія природи
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
21:35 Битви крилатих
22:40 Х/ф «Нікуди
бігти»

07:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30 Спорт у
Подробицях
08:00, 08:30, 09:00,
12:00 Новини
09:10 Т/с «Жуков»
11:20 Т/с «Одного
разу у міліції»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «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-5»
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Жуков»
22:30 Т/с «Лектор»
00:35 Розбір польотів

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10, 17:10, 19:15
Події. Спорт
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50, 20:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
11:00 Т/с «Сармат»
15:20 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Тюдори.
Четвертий сезон»
00:30 Х/ф «Тор:
Молот богів»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
таємниці
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Хвіст»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Лісник»
20:25 Т/с
«Дільничний»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35
Краснодарський край.
Наш Бермудський
трикутник?
23:35 Т/с «Детектив
Раш»
00:30 Футбол. Ліга
Європи УЄФА.

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
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
«Робінзон»
17:00 Т/с «Серце
Марії»
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Короткий курс
щасливого життя
23:45 Нічні новини
00:00 У контексті

08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00, 22:30 Т/с
«Закон і порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:30 Т/с «Кохання та
золото»
15:40 Х/ф «Сіль землі»
16:55 Х/ф
«Контрудар»
18:30 Легенди
карного розшуку.
Карателі
21:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Спецпідрозділ
«Омега». Операція
«Антитерор»

07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:15, 15:15 Т/с
«Ранетки»
10:10 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00, 19:35 Т/с
«Дєтка»
11:55 Інтуїція
12:50, 19:05 Одна
за всіх
13:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа мама!
16:40, 20:30 Т/с
«Універ»
18:35 БарДак
22:30 Щоденники
Темного-2
23:10 Т/с «Баффі
— винищувачка
вампірів»

08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Невідома
Південна Америка
10:30 Повернення
короля
11:30 Лісові пожежі
14:20 Привиди
15:10 Ядерна
катастрофа
16:10 Побачення з
минулим життям
17:10 Скарб.ua.
Золото степовиків
18:00 Заповіт
мільйонера
19:00 У пошуках Землі
Саннікова
19:50 Виснаження
планети
20:40 Астрологія
21:40 Перший житель
Москви
22:30 Невідома Індія.
Мусонні ліси
23:30 Римська імперія
00:30 Приватні літаки

08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
11:00 Т/с «Володарка
моєї долі»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
17:50 Прямий ефір
19:30 Місцевий час.
Вісті
19:50 На добраніч,
малюки
20:00 Т/с «Острів
непотрібних людей»
21:55 «Двобій»
23:30 Вісті +

08:20 Далекі родичі
08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:00 Мамо, я вагітна
16:00 Т/с «Сваха»
17:00 Т/с «Я лікую»
18:00, 21:00 Велика
різниця
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Імідж зірок
22:00 Т/с «Я лікую»
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с
«Надприродне»
00:50 Т/с «Медіум»
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2+2
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:20 Народні гроші
09:30 Д/ф «Паралельні»
10:05 Театральні сезони
10:55 Віра. Надія. Любов
11:45 Офіційна хроніка
11:50 Euronews
12:10, 15:15 Діловий світ
12:30 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
13:00 Околиця
13:40 Х/ф «Чоловік
собаки Баскервілей»
15:00 Новини
16:00 Смішний та ще
смішніший
16:25 Шустер-Lіve.
Річниця з дня смерті
Л.Гурченко
17:50 After Lіve
18:15 221. Екстрений
виклик
18:40 Шляхами України
19:10 «Металург»
(Донецьк) - «Волинь»
(Луцьк)
21:05 Підсумки дня
21:15 Народні гроші
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»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:45 Шість кадрів
11:20, 18:30 Т/с
«Щоденник лікаря
Зайцевої»
12:15 Зніміть це
негайно
13:10 Цілковите
перевтілення
14:00 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:35 Сімейні
мелодрами-2
20:10 Добрий вечір
21:40 Х/ф
«Коломбіана»
23:45 Х/ф «Спуск»

06:40, 15:30 Т/с

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:40 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Історія
одного кохання»
14:00 Битви крилатих
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:50 Магія природи
19:00 Пеле: король
футболу
21:35 Криштіану
Роналду:
португальський геній
22:35 Х/ф «Підривник»

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 «Жуков»
11:20 Т/с «Одного
разу у міліції»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «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-5»
20:00 Подробиці
20:30 Київ вечірній
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10 Події. Спорт
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
11:00 Т/с «Сармат»
15:20 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
20:15 Т/с
«Охоронець-3»
23:45 Х/ф «Рідні та
близькі»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
перевірка»
6.30, 19.25 Столиця
07:35 Ділові факти
7.25, 2.10 Київ.
07:45 Стоп-10
Музика
8.45, 11.05
08:45 Факти. Ранок
Мультляндія
09:30, 19:25
10.15 Повнота радості
Надзвичайні новини з
життя
Костянтином Стогнієм 13.20, 23.45
10:35, 16:30 Т/с
Громадська
приймальня
«Убивча сила»
12:40, 13:00 Анекдоти 15.10, 23.20
Дивіться, хто прийшов
по-українськи
15.40 Прогулянки
12:45 Факти. День
містом
16.10 У центрі уваги
13:15, 20:10 Т/с
16.50, 19.20, 20.50
«Чужий район»
Міська варта
18:45 Факти. Вечір
17.45,22.00 Т/с
22:10 Х/ф «Ключ
«Інспектор Деррік»
саламандри»
20.00 Т/с «Руда»
21.25 Нова адреса
00:20 Голі та смішні
«Прокурорська

04:55 НТБ-ранок
07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20, 02:10
Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Остаточний
вердикт
13:40 Жіночий погляд.
Наталя Карпович
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо»
18:30 Х/ф «Останній
герой»
20:25 Т/с
«Дільничний»
22:15 Х/ф «Батьки»
00:10 Х/ф «Легіонер»
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06:00 Ранкова
молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ
православ’я
07:20
Укравтоконтинент
07:40 Корисні поради
08:00, 09:15 ШустерLіve
09:00 Школа юного
суперагента
11:45 After Lіve (За
лаштунками ШустерLіve)
12:05 Секрети
успіху із Наталею
Городенською
12:30, 22:55 Пісня
об’єднує нас
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:20 Мультфільм

08:30 Щоденник для
батьків
09:15 Невідома
планета
10:20 Х/ф
«Бумбараш»
13:20. 15:10
Мультфільми
13:30 За сім морів
15:20 Щоденник для
батьків
15:45 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 Нонна
Мордюкова. Про
кохання
21:40 Прощавай!
Пробач... XX століття!
22:35 Походження
стилю
23:00 Х/ф «Реплікант»

05:10 Парк
автомобільного
періоду
05:40 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
08:30 Городок
09:05 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай!
10:45 Вирваний з
натовпу
11:20 Найрозумніший
13:20 Д/ф «Легенда.
Людмила Гурченко»
15:05 Велика різниця
17:00 Київ вечірній
19:00 Розсміши
коміка
20:00 Подробиці
20:30 Вечірній
квартал
22:30 Х/ф «Стерво»
00:35 Х/ф «Стирач»

07:15 Справжні
лікарі-2
08:05 Світське життя
09:05 Хто там?
10:10 М/с «Тімон і
Пумба»
11:00, 20:00 Т/с
«Інтерни»
19:30 ТСН
22:10 Добрий вечір
23:50 Х/ф
«Коломбіана»
01:35 Х/ф «Спуск»

05:30 Документальний 05:55, 06:35 Kіds Tіme
06:00 М/с
детектив
«Джуманджи»
06:40, 07:05, 07:40,
05:55 Х/ф «Аеліта,
08:40 Підйом
не приставай до
06:45, 14:20 М/с «Боб
Губко»
чоловіків»
07:30, 08:30, 19:00
07:35 Х/ф «Мій принц» Репортер
09:00 Очевидець
09:35 Х/ф «Сімейний
09:55, 19:35 Т/с
«Світлофор»
дім»
10:35 Т/с «Молодята»
16:40 Х/ф «Москва
11:35, 16:50 Т/с
«Татусеві дочки»
сльозам не вірить»
12:35, 23:40 Т/с
18:00, 22:00 Вікна«Ластівчине гніздо»
13:45 М/с «Аладдін»
Новини
14:40, 15:40 Teen Tіme
14:45 Т/с «Полювання
18:10 Х/ф «Москва
на монстрів»
сльозам не вірить»
15:45 Т/с «Нереальна
20:00, 22:40 Танцюють історія»
17:55 Т/с «Вороніни»
всі!
19:15 Спортрепортер
21:50 Пакуй валізи
23:55 Х/ф «Мій принц»
00:50 Т/с «Купідон»

06:50 Огляд преси

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Спартак»
новини
07:00 Кумедне
07:30 Ранок із зіркою домашнє відео
08:00 Таємниці
07:55 Трансмісіястоліття
новини
09:00, 21:00 Новини
09:10, 19:20 Інвест2+2
час
09:20 ДАІ. Дорожні
війни
12:15 Час. Підсумки
09:55, 18:35 Зброя
дня
10:30 Таємниці світу з
13:20 5 елемент
Анною Чапман
15:15 Сканер
11:30 Т/с «Спецзагін
16:15 Лісовий патруль Кобра-11»
13:15 Т/с «Мерлін-3»
17:25 Не перший
15:00 Т/с «Солдати 9»
погляд
18:00 Ударна сила
18:10, 22:00 Вікно в
19:00 Х/ф «Патруль
часу»
Європу
21:20 Ульотне відео
21:40 Час-Тайм
по-російськи
23:25 Crime news
21:55 Убойне відео
00:00 Київський час
23:05 Х/ф «Гнів»

05:45 Ранок на К-1

07:20 Автопілот-

08:20 Далекі родичі

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
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 «Робінзон»
17:05 Чекай на мене
18:35 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Дві зірки
23:10
«ПрожекторПерісХілтон»
23:55 Yesterday lіve
00:55 Х/ф «Слон і
моська»

08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:15 Т/с «Ранетки»
10:10 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Дєтка»
11:55 Інтуїція
12:50, 19:10 Одна
за всіх
13:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
15:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
15:45 Чортиці у
спідницях
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 20:05 Т/с
«Універ»
18:40 Дайош
молодьож!
22:35 Т/с «Щоденники
Темного»
23:15 Т/с «Баффі
— винищувачка
вампірів»

08:00 Мусульмани
08:10 З новим домом
09:05 Про найголовніше
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Володарка
моєї долі»
12:00 «Моя срібна куля.
Любов Соколова»
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с «Кровинушка».
16:50 «Шлюбна агенція
Миколи Баскова».
17:50 «Прямий ефір»
19:30 Місцевий час. Вісті
19:50 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Острів
непотрібних людей»
23:40 Х/ф «Шоу
починається»

05:50 Легенди
бандитської Одеси
06:40 Друга смуга
06:45 Х/ф
«Транссибірський
експрес»
08:35, 19:00 Свідок
09:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: ЛасВегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Літєйний»
13:35 Т/с «Кохання та
золото»
15:45 Х/ф «Сіль землі»
17:00 Х/ф «Десант»
19:30 Х/ф «Вибух на
світанку»
21:20 Х/ф «Адмірал»
00:00 Х/ф «Водоспад
Серафима»

06:50 Привиди
07:40 Восьме диво
світу
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Мусонні ліси
10:30 Римська імперія
11:30 Руйнівні зсуви
ґрунту
13:20 Top Gear
14:20 Протистояння
15:10 Стихійне лихо
16:10 Мутанти
17:10 Д/ф «Гурченко.
По інший бік
карнавалу»
18:00 Перший житель
Москви
18:50 Форт останньої
надії
19:40 Ігри зі смертю
20:30 Надприродне
21:20 Миколай
Чудотворець
22:10 Загублені світи
23:00 Х/ф «Генріх VIII»

08:50, 23:40 Жіноча
ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:00 Ще не вечір.
Імідж зірок
16:00 Т/с «Сваха»
17:00 Т/с «Я лікую»
18:00 Велика різниця
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Як стати
мільйонером
21:00 КВН
00:00 Т/с
«Надприродне»
00:50 Т/с «Медіум»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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05:25 Х/ф «Геркулес»
08:30 Бережись
автомобіля
09:10 Козирне життя
09:40 Люди, коні,
кролики...і домашні
ролики
10:00 ЄвроФуд-2012
10:25 Квартирне
питання
11:25 Стоп-10
12:25 Провокатор
13:25 Т/с «Чужий
район»
15:45 Максимум в
Україні
16:45 Х/ф
«Поліцейська
академія»
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф «Тиха
застава»
20:50 Наша Russіa
21:45 Х/ф «Клітка-2»
23:35 Х/ф «Ключ
саламандри»

6.00, 7.00, 8.00 СТН
6.30 Столиця
7.30 Київ.
Музика
8.30, 11.30, 14.50,
16.20
Мультляндія
9.30 Київські історії
10.00 Зроблено в
Києві
10.30 Прогулянки
містом
11.00 Нова адреса
11.50 Актуальна тема
12.50 Повнота радості
життя
13.25 Студентський
квиток
13.45 Час відповідей
16.40 Дивіться, хто
прийшов
19.10, 0.00 Х/ф
«Дорога Клаудіа»
21.00, 23.30 СТН.
Тижневик
21.30 Х/ф «Чорно
оксамитова сукня»

04:55 Наші улюблені

06:30 Київський час
06:50 Огляд преси
мультфільми
06:25 Неймовірні
07:10 Клуб 700
06:10 Х/ф «Сім старих історії Ріплі
07:30 Бізнес-час
та одна дівчина»
08:55 М/с «Боб Губко» 08:30 Світська кухня
07:40 Караоке на
09:35 М/с «Пінгвіни з 09:20, 15:15 Інтелект.
ua
Майдані
Мадагаскару»
10:15 Здорові історії
08:40 Сніданок з
10:00 Ревізор
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
Юлією Висоцькою
11:05 Аферисти
12:10 Вікно в Європу
08:50 Їмо вдома
12:05 Стороннім в...
13:15 Драйв
10:00 Зіркове життя. 13:15 Новий погляд
14:10 Історія успіху
Під скальпель заради 14:15 Кухня на двох
14:25 Гра долі
мрії
15:15 Даєш молодьож! 16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
12:25 Зірковий ринг
15:55 Х/ф «Джек і
18:15 Час інтерв’ю
15:00 Холостяк-2
бобове дерево»
19:20 Тема тижня
19:30 Машина часу
19:00 Україна має
17:55 Х/ф «Джек і
20:10 Портрети з
талант!-4
бобове дерево-2»
Сергієм Дорофеєвим
22:15 Х/ф «Москва
19:55 Х/ф «Чумова
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
сльозам не вірить»
п’ятниця»
22:00 В кабінетах
01:35 Х/ф
22:00 Хто зверху?
22:30 Майстер-клас із
«Найчарівніша та
23:30 Х/ф «Затягни
Наталкою Фіцич
найпривабливіша»
мене до пекла»
23:45 Тема тижня

08:10 М/с “Бен-10.

до світанку»

23:10 Х/ф «Співак»

06:00 Срібний

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
08:20 Готуємо з
Олексієм Зиміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
двобій
11:00 Квартирне
питання
12:20 Своя гра
13:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:20 Слідство вели...
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
18:25 Професія —
репортер
18:55 Розслідування,
які стосуються
кожного
20:00 Російські
сенсації
20:55 Ти не повіриш!
21:55 Х/ф «Агент
особливого
призначення-2»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:35 Х/ф
«Непідсудний»
08:05 Грай, гармонь
улюблена!
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Людмила
Гурченко. Як я стала
богинею
12:15 Середовище
проживання. Корисні
добавки
13:15 Т/с «Татусі»
16:40 Концерт Олени
Ваєнги
18:15 Велика різниця
19:20, 21:20 Кубок
професіоналів
21:00 Час
22:20 Що? Де? Коли?
23:40 Х/ф
«Мальтійський хрест»
01:25 Х/ф «Ти — мені,
я — тобі»

06:00 Нерпа
06:30 Кит
07:00 Тріска
07:30 Шовкопряд
08:00 Лісові пожежі
09:00 Вбивчі вулкани
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
15:00 Top Gear.
Спецвипуск
16:00 Нашестя
інопланетян
16:50 Мутанти
17:40 Ядерна
катастрофа
18:30 Побачення з
минулим життям
19:30 Таємна місія
прибульців
20:30 Астрологія
21:00 Зворотний бік
Місяця
22:00 Легендарні
замки України
23:00 Х/ф “Генріх VIII”

06:05 Діалоги про
тварин
07:00, 10:00, 13:00
Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВістіМосква
07:20 Військова
програма
07:50 Суботник
08:30 Городок
09:05 Володимир
Вінокур. Своїм
голосом...
10:20 Вісті. Чергова
частина
10:55 Чесний
детектив
11:25, 13:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди»
15:00 Суботній вечір
17:00 Десять
мільйонів
18:05, 19:45 Х/ф
«Самозванка»
19:00 Вісті у суботу
22:35 Дівчата
23:15 Х/ф «Доказ
життя»

апельсин
07:00, 19:00 Події
07:15 Події Спорт
07:20 Х/ф «Ноттінг
Хілл»
10:00 Прем’єра!
Таємниці зірок
11:00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
14:00 Т/с «Анжеліка»
18:00 Т/с «Цвіт
черемшини»
21:15 Х/ф «Четверта
група»
23:50 Х/ф «Ой,
мамочки»

05:45 Т/с «Шина»

06:00 Легенди

07:35 Малятатвійнята
бандитського Києва
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
06:50 Т/с «Суто
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
англійські вбивства»
сімейка»
09:40 Єралаш
09:05 Х/ф «Адмірал»
10:05, 16:15 Одна
11:30 Речовий доказ
за всіх
10:35 Т/с «Хто у домі
12:00 Головний свідок господар?»
11:30 Т/с «Моя
13:05 Х/ф «Вибух на
прекрасна няня»
12:30 ТЕТ
світанку»
13:25 Х/ф «Чоловік у
червоному черевику»
15:00 Т/с «Захист
15:05 Лялечка-2
Красіна-2»
16:00 Єралаш
16:45, 20:40 Т/с
19:00 Т/с «Таємниці
«Універ»
18:40 Х/ф «Боги,
слідства-6»
мабуть, з’їхали з
глузду»
23:00 Резервісти
22:30 Чортиці в
00:00 Х/ф
спідницях
23:00 Х/ф «Дев’ята
«Нострадамус»
брама»

Міжпланетна надсила»

05:45 Ранок на К-1
09:05 Гнів Божий

09:50 Кумедне
домашнє відео

10:05 У центрі подій

10:25, 22:10

11:05 Пригоди Остіна

ПрожекторПерісХілтон
11:10 Штопор.

Стівенса

«Yesterday Lіve»

12:10 Х/ф «Думки про

13:00 Т/с
«Страхівники»
16:00 Ульотне відео
по-російськи

свободу»
14:10 Т/с «П’ята група
крові»

16:35 Х/ф «Між
янголом та бісом»

18:00 Розкішне життя

18:45 М/ф «Ілля

19:00 КВН

Муромець та Соловей
Розбійник»
20:10 Х/ф «Хоттабич»
23:00 Убойне відео
00:05 Х/ф «Від заходу

21:20 Х/ф
«Займемося
коханням»
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06:00 Телемарафон

07:05 Пекельна

«Пісня об’єднує нас»

кухня-2

22:55 Трійка, Кено,

08:00 Ремонт +

Максима

08:40 Маріччин

22:55 Телемарафон

кінозал

«Пісня об’єднує нас»

09:05 Лото-Забава

НЕДІЛЯ 1 КВІТНЯ 2012 РОКУ

10:10 М/с «Тімон і

Їде чоловік в автобусі і лається:
- Що за молодь
пішла! Нахабні, невиховані! Самі сидячи
їдуть, місцем поступитися не можуть!
Його запитує кондуктор:
- Чого Ви обурюєтеся? Ви ж сидите!
- А дружина ж стоїть!

07:35 Світські хроніки
08:00 Соціальний
пульс вихідних
09:00 Невідома
планета
10:00 Ронін
10:45 Нонна
Мордюкова. Про
кохання
11:50 Х/ф «На кого
бог пошле»
13:50 За сім морів
14:45, 20:00
Цивілізація Incognіta
14:50 Ф-стиль
16:15 Х/ф «Російський
бізнес»
18:10 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:50 Т/с
«Новобранці»
20:10 Походження
стилю
21:10 Х/ф «Сіті
Айленд»
23:20 Світські хроніки
23:40 Кумири

Пумба»
11:00, 22:45 Т/с
«Інтерни»
19:30, 00:40 ТСНтиждень
20:15, 23:10 Голос
країни-2
23:40 Світське життя

Доню, сходи в
магазин.
- А чарівне слово?
- Інтернет відключу.
- Уже біжу!
06:55 Найрозумніший
08:45 Ранкова пошта
з Пугачовою та
Галкіним
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Неділя з
Кварталом
11:05 Свати біля
плити
11:30 Т/с «Свати-4»
12:35 Т/с «Свати-5»
15:55 Вечірній
квартал
17:55 Х/ф «Про що
говорять чоловіки»
20:00 Подробиці
тижня
20:55 Х/ф «Про
що іще говорять
чоловіки»
23:00 Міс
Україна-2012

07:20 ЄвроФуд-2012
07:45 Анекдоти поукраїнськи
08:05 Море по коліно
08:45 Х/ф «Чого хочуть
жінки?»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Х/ф «Тиха
застава»
14:15 Х/ф
«Поліцейська
академія»
16:20 Х/ф
«Поліцейська
академія. Їх перше
завдання»
18:10 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «О,
везунчик!»
21:40 Х/ф «Шоу
починається»
23:40 Голі та смішні
00:25 Х/ф «Клітка-2»

6.00, 7.00, 8.00, 23.05 05:55 Х/ф «Діти
СТН.Тижневик
понеділка»
6.30 Прогулянки
07:35 Холостяк-2. Як
містом
вийти заміж
7.30, 11.20, 3.00 Київ.
08:35 Сніданок з
Музика
Юлією Висоцькою
8.30, 15.55
Мультляндія
08:45 Їмо вдома
9.40 Корисна розмова 10:35 Неймовірні
9.50 Вчися з нами
історії кохання
10.00 Столиця
11:40 Караоке на
12.55 Блага звістка
Майдані
13.30 Актуально —
насущно
12:40 Х/ф «Танцюй,
16.20 Х/ф «Чорна
танцюй»
оксамитова сукня»
15:40 Україна має
18.20 Українська мрія
талант!-4
М. Поплавського
19.10 Х/ф «Без жартів» 19:00 Битва
екстрасенсів. Війна
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
титанів
21.25 Х/ф
21:15 Х/ф «Мільйонер»
«Вендета по23:45 Х/ф
корсиканськи»
«Повернення блудного
23.35 Громадська
тата»
приймальні

06:10 Неймовірні
історії Ріплі
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Дайош
молодьож!
09:00 М/с «Боб Губко»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 ТОП-100
11:15 Хто зверху?
13:00 Шур-амури
14:10 Піраньї.
Дайджест
15:05 Пакуй валізи
17:05 Файна Юкрайна
17:55 Х/ф «Чумова
п’ятниця»
20:00 Х/ф «Любов у
великому місті-2»
22:00 Люди ХЕ
23:00 Х/ф «Красунчик
- 2»

06:40 Події
07:00 Т/с «Жити
будете!»
08:00 Таємниці зірок
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Дорожній
патруль-8»
12:00 Т/с «Дорожній
патруль-9»
13:00 Т/с «Цвіт
черемшини»
16:00 Вечір з
Максимом Галкіним
18:00, 19:30 Т/с
«Слідчий комітет»
19:00 Події тижня
22:30 Футбольний
вік-енд
23:30 Т/с «Час
Волкова»

07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
09:20 Перша передача
09:55 Розвод поросійськи
11:00 Дачна відповідь
12:20 Своя гра
13:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:20 Слідство вели...
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:50 Центральне
телебачення
20:55 Таємний шоубізнес
21:55 НТВшники
23:00 Х/ф «Чорне місто»

05:45 Легенди
бандитського Києва
07:30 Т/с «Захист
Красіна-2»
11:30 Легенди
карного розшуку.
Карателі
12:00 Агенти впливу
13:00 Д/с
«Православні святі»
14:00 Резервісти
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-6»
19:00 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
21:10 Х/ф «Хаос»
23:20 Х/ф «Крокодил»

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

Вантажник:
Потрібен
— Вік до 45 років.
— Без шкідливих звичок.
— Відповідальність.
— Бажання працювати.
Умови роботи: м. Вишгород, офіційне працевлаштування,
умови роботи та заробітна плата при співбесіді.
Тел: (067) 404-60-70

рокинувся зранку, подивився на годинник
і... вкотре відчув себе
солдатом в армії. От і мені доводиться так: раз-два, і все
через: «Ну ще 5 хвилинок... я
встигну».
Знайома ситуація? Ось вам
кілька порад, аби не проспати.
Увійдіть в ритм. Спробуйте лягати спати в один і той же час кілька
днів поспіль. Результат, як говориться, буде на обличчі.
Спіть по 90 хвилин. Цикл сну
людини становить 90 хвилин, в середньому. Тобто, щоб виспатися
і відчувати себе нормально весь
день – потрібно потрапити і в цей
цикл. А саме: 6, 7 з половиною, 9
годин.
Спіть зручно. І навіть 12 го-

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ

АН

У ногу з часом

08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:20 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
11:30 ДМБ
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Світська кухня
16:15 Фактор безпеки
17:25 Рекламна кухня
18:15 Велика політика
19:30 РесПубліка з
Анною Безулик
21:00 Час: підсумки
22:35 Хроніка тижня
23:40 Рекламна кухня

08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:40 М/ф «Якось у лісі»
10:45 Х/ф «Чоловік у
червоному черевику»
12:25 Єралаш
12:40, 19:25 Одна за всіх
13:10 Серіал «Моя
прекрасна няня»
14:05 Чортиці в спідницях
14:35, 20:20 Т/с «Універ»
16:30 Х/ф «Боги, мабуть,
з’їхали з глузду»
18:30 Лялечка-2
21:45 Х/ф «Наречена
будь-якою ціною»
23:35 Валєра TV

ЕК

ДО

05:45 Ранок на К-1
07:15 Гнів Божий
08:10 У центрі подій
09:15 Пригоди Остіна
Стівенса
10:15 Х/ф «Думки про
свободу»
12:15 Х/ф «Велика
пригода Оссі і Теда»
14:10 Т/с «П’ята група
крові»
18:00 Красиво жити.
Як стати мільйонером
19:00 М/ф
«Змивайся»
20:45 Х/ф «Смокінг»
22:45 Х/ф «Адреналін»
00:20 Х/ф «Адреналін
2: Висока напруга»

04:50 Х/ф «Сплячий
лев»
06:20 Уся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
09:20 Місцевий
час. Вісті-Москва.
Тиждень у місті
10:00, 13:00 Вісті
10:10 З новим домом!
10:25, 13:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди»
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
15:10 «Криве
дзеркало»
17:10 Фактор А
19:00 Вісті тижня
20:05 Х/ф «Південні
ночі»
22:10 Х/ф «Тихий вир»
00:05 Х/ф «Вінок з
ромашок»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

Т

Прийміть душ. Це теж дуже результативний спосіб прокинутися і
прийти в себе на весь день.
Побільше водички. Наступний, і, мабуть, останній пункт ранньої програми – рідина. Це може
бути чай, кава, вода.
І запам’ятайте – виспатися, як
і наїстися, про запас – не можна.

На годину вперед!

березня о 3:00
за київським часом стрілки годинника переведемо на годину
вперед.
У лютому цього року Кабмін вніс
на розгляд Верховної Ради законопроект «Про порядок обчислення часу на території України», який
передбачає, що годинникові стріл-

08:10 Бізнес-час

08:00 Журнал Ліги
чемпіонів УЄФА
08:40 М/с «Бен-10.
Міжпланетна надсила»
09:50 Кумедне
домашнє відео
10:25
ПрожекторПерісХілтон
11:10 Yesterday Lіve
13:00 Т/с
«Страхівники»
15:55 М/ф «Ілля
Муромець та Соловей
Розбійник»
17:20 «Динамо»«Чорноморець»
19:30 «Металіст»»Кривбас»
21:30 ПроФутбол
22:30 Х/ф «Морська
пригода»
00:25 Х/ф «Гнів»

ТОВ ТРК «ВишеГрад»

Чоловік стрибнув з парашутом і летить до землі.
Поруч пролітає орел:
- Привіт танцюристам!
- Я не танцюрист, я парашутист!
- Чуєш, хлопче, там внизу такі кактуси...
Здібності прийдуть миттєво!

дин сну можуть бути результатом
«розбитості» на ранок, якщо вам
спалося некомфортно. Ліжко має
бути зручним і просторим.
Виберіть правильний будильник. Одну людину будить
найкраще дзвінок мобільного телефону, іншу – сигнал радіо.
Додайте освітлення. Організм людини реагує на світло навіть уві сні, тому прокинутися буде
набагато легше, та й приємніше,
якщо вранці у вікно посвітить промінчик сонця.
Підбадьортеся.
Як
тільки ви встали з ліжка – увімкніть
енергійну музику, побільше рухайтеся. Зробіть зарядку, приберіть швидко постіль, поставте
чайник, приготуйте сніданок під
енергійну музику. Це допомагає.
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(096) 660-96-30

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

07:10 Клуб 700

06:00 Шовкопряд
06:30 Тріска
07:00 Кит
07:30 Нерпа
08:00 Руйнівні зсуви
ґрунту
09:00 Землетрус у
США
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Таємний проект
імператора
17:00 Форт останньої
надії
18:00 Цар-танк
00:00 Скарби
тамплієрів: Україна
19:30 Втрачені
скарби: Друга світова
20:30 Повстання
На постійну роботу потрібні:
машин
— відеоінженер; — оператор;
21:20 Стихійне лихо
22:10 Виснаження
— журналіст; — ведуча.
По довідки звертатись за тел: (04596) планети
254-89 або за адресою: м. Вишгород, 23:00 Д/ф “Наслідки”
00:00 Д/ф «Наслідки»
просп. І. Мазепи, 7, офіс 53.

Соням на замітку

Корисні поради

П

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Веселі
хлопці»
08:15 Смішарики.
Початок
10:10 Поки всі вдома
11:20, 12:15 День
сміху на Першому
18:30 КВН
21:00 Час
22:00 Нехай говорять
23:05 Громадянин
Гордон
00:10 Х/ф «Палаюча
рівнина»

06:50 Огляд преси

ки переведуть у 2012 році востаннє. Тож Україна ще двічі переведе
стрілки годинника: в останню неділю березня – на годину вперед,
в останню неділю жовтня – на годину назад. І з 29 жовтня 2012 року
житиме за стабільним часом. Утім,
противники цього рішення мають
час на те, аби опротестувати це
нововведення.

1-кім. кварт. 46 м2,
ремонт, Кургузова, 3-б,
7/9 пов., бойлер.
Тел: (067) 319-77-40

Погріб (цегла), шир. 1,40, дов. 2,10.
Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45

Два крісла, м’які.
Тел: (067) 232-70-82

Телевізор 51ТЦ-311Д,
б/в, відмінний стан.
Тел: (04596) 5-22-75

КУПЛЮ

ОБМІНЯЮ

Телевізор «Toshiba»
з підставкою.
Тел: (067) 232-70-82

НАЙМУ

1, 2, 3-кімнатну квартиру.
1-кімнатну на 2 або 3 з
1, 2, 3-кімнатну квартиру.
Тел: (067) 760-00-73 доплатою. Тел: (066) 660-80-80 Тел: (067) 760-00-73

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

ІНШЕ

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

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

Сантехнічні, зварювальні роботи, Ремонт/встановлення/перетяжка
дверей, безпіщанка, відкоси,
електрика, лінолеум, вагонка.
шпалери. Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40

Ремонт квартир/офісів/будинків. Усі види робіт.Тел: (067) 760-00-73
Чоловік — 44 р., інвалід, хотів би познайомитись з жінкою до 46 років
(крім мешканок сільської місцевості). Тел: 56-132
Віддам кошенят у добрі руки Тел: (063) 773-73-98

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

Молодіжний квартал

Вишгород
«Джерело»: перше п’ятиріччя

24 березня

2012 року
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Три в одному: робота, дозвілля і хобі

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор

І

з раннього дитинства кожного з
нас зворушує казка. Захоплюючий сюжет, боротьба добра і
зла, щасливий фінал… Але казка цікава не лише подіями. Вона підказує,
як жити, наповнює душу добром.
А як щодо казки-спектаклю чи п’єсимініатюри? Для вихованців театрального гуртка Центру творчості «Джерело» –
це і робота, і дозвілля, і хобі.
Звичайно, вони іноді бувають глядачами, але переважно самі виступають
на сцені. Їм від п’яти до чотирнадцяти
років. І перші кроки у своїй творчій біографії юні артисти роблять під керівництвом наставника Ольги Хуторної та
заступника директора Центру Тетяни
Олександрівни Негоденко, котра опікується колективом.
За допомогою міміки, жестів, інтонації педагоги навчають передавати
характер і настрій персонажів, оволодівати вмінням красиво говорити, вільно
спілкуватись.
– Заняття допомагають дітям не
лише глибше зрозуміти літературні твори, – каже Ольга Хуторна, – а й позбутися комплексів. Моє завдання і в тому,
аби навчити їх вільно почуватися перед
глядачем, взаємодіяти з ним. Адже відчувати психологічний стан людини надзвичайно важливо для актора, навіть
початківця.
Для найменших, щоправда, це поки
що зарано. Але вони стараються. Принаймні, вихованці молодшої групи Павлик Богуш, Нестор Хуторний, Олександра Демидчук дуже переконливо для
глядачів декламують вірші, – не приховує задоволення Ольга Вікторівна.
Першу казку «Муха-цокотуха» (автор
тексту Тетяна Негоденко) показали у
РБК «Енергетик» у рамках звітного концерту «Джерела» в травні 2011 року. У
постановці взяли участь усі гуртківці. Це
був їхній дебют на великій сцені.
Трохи згодом, коли у Вишгороді
відкривали Галявину казок, діти взяли
участь у цій події, виступивши, звісно ж,
казковими героями.
Відтоді пройшло менше року, а в арсеналі колективу багато цікавих робіт. З
віршованою казкою «Закон співжиття»
він виступав у Центрі творчості «Дже-

Браво!

Приємним сюрпризом для них став
і виступ дітей на святковому концерті у
«Джерелі» напередодні 8 Березня: найменші декламували вірші для матусь, а
старші – Женя Тернова і Марія-Святослава Прокопенко показали мініатюру
«Чарівна сметана». До речі, з нею вони
виступили перед учнями 4-х класів гімназії «Інтелект» під час уроку на тему
«Громадянська освіта». І, що не кажіть,
наочний приклад, зрозумілий і доступний для дітей, був дієвішим, ніж теорії і
правила.
Із цією мініатюрою артисти виступлять на святковому концерті з нагоди
5-річчя «Джерела». Для такої події у їхньому арсеналі є також ряд сюрпризів
для глядачів.
– А ще, – каже Тетяна Негоденко,
– плануємо створити ляльковий театр.
Пошити ляльок нам допоможуть методист Оксана Миненко та керівник шоустудії мод Олеся Халаш. Ширму вже маємо, збірну, двоярусну.
Цю ідею юні артисти обов’язково
втілять у життя. Адже вчаться охоче і мають певний досвід. Юля Негоденко, якій
лише дев’ять років, уже неодноразово
спробувала себе у ролі Снігуроньки. Їй
подобається перевтілюватись.
– Тут весело й цікаво вчитися, дізна-

єшся багато нового, – говорить Даша
Сівка, семикласниця однієї з Київських
шкіл. – Це допомагає і в повсякденному
житті контролювати свої емоції.
– Мені подобаються педагоги, які
знають, що і як слід робити, – каже тринадцятирічна Марина Іллєнок, учениця
гімназії «Інтелект», – і ці знання передають нам.
Вона привела до гуртка і свою молодшу сестричку Катю, яка прикипіла
душею до керівників і дівчат. За її словами, під час репетицій дівчинка «морально відпочиває».
Аліна Охріменко поєднує заняття в
театральному гуртку з навчанням у музичній школі. І хоча це забирає багато
часу і сил, все одно вона не полишає
сцену.
– Усі дівчатка дружать між собою,
– говорить Ольга Хуторна. – Іноді влаштовуємо в колективі маленькі свята з
чаюванням, іграми. Плануємо відзначати разом дні народження. Самі готуватимемо пригощання, придумуватимемо розваги. Таке спілкування також
сприяє згуртуванню колективу. А це
дуже важливо для нашої справи. Адже
попереду цікаві постановки, кожна з
яких обов’язково повинна схвилювати
глядача.

Музшкола вибухнула

Валентина КЛИМЕНКО
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рело», дитячих садочках «Ластівка»,
«Золотий ключик», школі для дітей з обмеженими можливостями «Надія». Маленькі глядачі з цікавістю спостерігали
за пригодами поросятка Паця (Марина
Іллєнок), яке, опинившись у лісі, зовсім
не вміло поводитись з його мешканцями. І звірям знадобилося чимало зусиль, аби перевиховати його. Але, коли
їхні старання мали результат, маленькі
глядачі не жалкували оплесків.
Трохи згодом була зустріч нового 2012 року. Хоча і свято, але для вихованців театрального гуртка велика
відповідальність. Вони готувалися до
спектаклю-казки за мотивами М. Моріса «Синій птах». Його показували школярам міста і району у РБК «Енергетик».
Відкривали виставу Арсеній Демидчук
та Вероніка Сарафанова, які подорожували по казкових королівствах у пошуках Синього птаха щастя. На заваді
їм була Чорна кішка, яку майстерно зіграла Анна Візняк. У постановці дебютували – Даша Сівка у ролі Ночі, а також
Марійка Джунь (для неї спеціально дописали роль, бо, щойно прийшовши до
гуртка, дівчинка вже вивчила напам’ять
слова всіх персонажів). Новачки справились на п’ять з плюсом. І мами та бабусі дітей були також дуже задоволені.

березня у Вишгородській ДМШ відбувся
звітний концерт, який
розпочався виступом естрадного
оркестру під керівництвом викладача школи, заслуженого артиста
України Олександра Сініченка.
Дирекція школи, вчителі, учні та
батьки щиро привітали Олександра
Олександровича з ювілеєм. Директор музичної школи Анжеліка Барнич вручила ювіляру почесну грамоту за багаторічну сумлінну працю в
галузі культури, особистий внесок
в естетичне виховання учнів, високий професіоналізм, активну участь
у громадському житті школи, міста й
району.
Вчителям, які докладають чимало зусиль, щоб прищепити любов
до музики, розвинути і примножити таланти, вручили подяки: Марії
Долі, Валентині Старенькій, Людмилі
Ободенко, Вікторії Рибченко, Ользі
Ушаковій, Андрію Баннікову, Світлані
Шпортько, Валерії Пец, Максиму Гопанчуку, Ірині Безі, хору «Гармонія»

під керівництвом Ірини Манько, концертмейстеру Тетяні Мещеряковій.
Цьогорічний звітний концерт буквально вибухнув талантами. Виступали найкращі учні та вчителі школи,
але ще жодного разу серед виконавців не було стільки лауреатів та
учасників конкурсів, як цього року.
Зокрема, лауреати Всеукраїнського
дитячого та молодіжного фестивалю
«Різдвяний зорепад» І премії Дмитро
Каримський, Анастасія Вовк, лауреат
ІІ премії Юлія Тропіна лауреат ІІ та ІІІ
премій обласного конкурсу в рамках
фестивалю «Дебют» Денис Тимошенков, лауреат ІІІ премії Андрій Куліс та
дипломати Милана Смоляк, Дмитро
Зюбенко, Настя Вініченко, Марія Хлименко, Дмитро Каримський.
Завершився концерт піснею «Аве
Марія», яку виконала Ірина Беза — лауреат V обласного конкурсу камерної
вокальної музики ім. І. С. Козловського — у супроводі ансамблю скрипалів
«Партіта» (керівник Наталія Кошемок,
концертмейстер Ольга Валькович).
І, як завжди, аплодував вщент заповнений зал, звучали вигуки «Браво»!

талантами

Ювілейні вітання Олександру Сініченку

Ансамбль скрипалів середніх класів
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24 березня

Дата

2012 року

Присвята

Календар

Цей день в сторії
24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
1802 – англійський винахідник Річард Тревітік отримав перший патент
на паротяг
1896 – Олександр Попов здійснив
першу передачу радіосигналу
1898 – продано перший американський автомобіль (модель «Уїнтон»)
за 1000 доларів
Іменини: Василь, Федір, Георгій,
Іван
25 березня – Міжнародний день
пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі; День поштової листівки
1857 – вперше сфотографовано
сонячне затемнення.
1993 – створене центральне бюро
Інтерполу України
2002 – виявлено ген епілепсії
Іменини: Олександр, Григорій,
Костянтин, Семен, Сергій
26 березня – День внутрішніх
військ МВС України
1826 – Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт
1845 – у США запатентовано медичний пластир
Іменини: Олександр, Михайло,
Микола, Терентій
27 березня – Всесвітній день театру
1855 – у США запатентовано гас
1860 – житель Нью-Йорка Майкл
Бірн запатентував штопор
1893 – почала роботу перша в світі телефонна компанія «Олександр
Белл»
1928 – в Голландії випущена перша
в світі поштова марка на футбольну
тему
Іменини: Лариса, Маргарита,
Клавдія, Оксана
28 березня – Всесвітній день
охорони праці
1797 – у США запатентовано пральну машину
1891 – відбувся перший чемпіонат
світу з важкої атлетики
1910 – у Марселі (Франція) піднято
в повітря перший у світі гідроплан
Іменини: Олексій, Еммануїл, Роман, Тимофій
29 березня – День військового
юриста
1888 – у Самарі (Російська імперія)
запущено перший сірниковий завод
1886 – американець Джон Пембертон створив лікувальний напій, нині
відомий під назвою «Кока-кола»
Іменини: Олександр, Павло, Трофим, Діонісій
30 березня
1842 – американський доктор Кроуфорд Лонг уперше застосував у лікарській практиці ефір як анестезуючий засіб
1946 – церемонія вручення «Оскарів» (США) вперше транслювалася по
радіо
Іменини: Олексій, Віктор, Гаврило,
Матвій
31 березня – Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням
1896 – у США запатентовано перший замок-блискавка
1917 – у Києві відкрито першу українську гімназію
1923 – в Нью-Йорку пройшов перший танцювальний марафон
Іменини: Данило, Дмитро, Кирило,
Панас

19 березня відома
українська поетеса
Ліна Костенко відзначила свій 82-ий
день народження

Віктор КУЧЕРУК
Ліні Костенко
Нема любові меж і впину,
Якщо її вогонь не згас.
Молюся нині, пані Ліно,
Я щиро подумки за Вас.
Душі незламної багатство
Живе завжди між Ваших рим,
Як побороти словом рабство
В житті показуєте всім.
Нездатні зовсім до примушень,
Терпляче прагнете мети –
Зневіри страм у наших душах
Безжалісно перемогти.
Щоб увільнити нас од болю
Розчарувань і безнадій,
Ведете з ними мимоволі
Своїм цілющим словом бій.
За те, що співом солов’їним
По Україні, як Тарас,
Пісень сипнули, пані Ліно,
Хай береже Всевишній Вас!

Олена РОГОВЕНКО
***
Тільки-но сонечко сніг розтопило, —
Проліски ніжні пелюстки відкрили,
Тягне до сонечка квітка маленька,
Мов рученята, стебельця тоненькі.
Всяке створіння тепла потребує, —
Сонечко квіточку ніжно цілує.
***
Зазирну я в очі мамині і побачу там зірки,
Трави росяні з туманами
і струмочки, і річки,
І сади вишневі в білому,
у весільному вбранні —
І в цю мить вони єдиному
посміхаються мені.
***
Якби я був чарівником, я б світ зачарував
І став би я мандрівником,
і світом мандрував.
І в світі тім усі б жили, немов одна сім’я,
Тоді щасливі б всі були, такі ж, як ти і я!
І посміхалися б усі, ніхто б не воював,
І квіти ніжні у росі ніхто би не зривав.
Тоді б додому я прибіг, де вся моя рідня,
І обійняти всіх би зміг, бо дуже скучив я!

Вишгород
Ліра

Ліні Костенко
Ольга ДЯЧЕНКО
Над кручею жінка самотня.
Вітри, як голодні вовки,
Штовхають її у безодню,
Безжалісно рвуть за боки.

І біль, і щем, і рій думок

Блокнотик тремтить на долоні,
Далеко душа і думки.
На личку, як бризки солоні,
А в серці – болючі рядки.
Нічого не чує, не бачить,
З минулого знов вирина
З вітрилами чайка козача
І пісня жалібно сумна.
Луна покотилась по кручі,
Ураз затужили вітри,
В блокнотик рядочки пекучці ,
А серце зболіле – в яри.

Микола НІКОЛАЄНКО,
с. Нові Петрівці
Цвітуть в саду нагідки мами,
Їх кохані квіти.
Вони вбачалися з роками
Для неї рідні діти!
Черешня свідок тих подій,
Як ніжними руками
Їх пестила на подив мій,
Що йде тепер від мами.
Щемливий спомин щовесни
В нагідках розцвітає.
Тепер дорослі стали ми,
А мами вже немає!
Несуть вони чуття своє —
Чиї вони нащадки.
В них пам’ять мамина цвіте
І не згасають згадки.
І знов приходить тепле літо,
Несе духмяний цвіт квіток.
І в серці знову розігріто:
І біль, і щем, і рій думок!

Усмішка
Владислав ЛОЗА, учень 7-В класу
гімназії «Інтелект», переможець
1 етапу поетичного конкурсу
«Зерна доброти»
Усмішка, люба усмішка,
Ти так потрібна мені!
Усмішка, люба усмішка,
Згадаю тебе уві сні…
Будеш ти в мене у мріях літати,
Буду я з тобою
Фантазувати!
Щоб у світі жорстокому все владнати,
Треба усмішку іншому
Подарувати.

Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
***
Пташок дзвінкоголосий спів
Розбурхував весняні миті.
І ранок просто аж бринів

У березілевій блакиті.
І світість бадьорила дух,
І сонце, радістю умите,
Пробуджувало все довкруг —
Хотілось жити.

Материнські сльози

Відлуння
Галина МОРОЗ

А

фганістан. Чужа війна,
в якій наші хлопці по чиємусь бездумному наказу віддавали своє життя. Хто
пройшов Афганістан, той навіки
прирік себе на невигойні рани душевні.
А матері? Якою ціною їм далася
та служба — виконання інтернаціонального обов’язку? Вони (високопосадовці) не думали над цим. Їхні
синочки не служили навіть тут, на
Батьківщині, не говорячи вже про
«гарячі точки».
Ніхто і ніщо не зарадить горю
матері, що втратила сина. Низько
вклонімося їм за синів, за сльози і
муки, що випали на їхню долю.
***

Не плач, старенька сива мамо,
Слізьми всі зрошені стежки.
Якби в струмочки їх зібрати,
То до Афгану б дотекли.
Скількох чужа війна забрала
Синочків наших молодих.
Злощасна куля не питала,
Хто матерів догляне їх.
Вона косила і косила,
В дарунок мамі — лиш труна.
Розлуку передать несила,
Вона тепер повік одна.
Не гасне свічка в її хаті,
До серця фото пригортає,
І завмирає все довкола —
З синочком мама розмовляє.
***
Йому всього лиш двадцять літ,
А він поранений лежить
В чужій країні серед гір.
На батьківщині в нього мир,

Благодать, спокій, тиша.
Тихенько вітер там колише
Дерева, квіти, буйні трави.
І будуть скошені отави
Уже без нього.
Бо інша випала дорога
Заради чого?
Останні він збирає сили
І просить: «Господе мій милий,
Подбай про матінку мою,
До неї більше не прийду».
А мами серденько вже чує,
Ще й чорний крук біду віщує.
До сина б пташкою летіла:
«О, Боженько, дай мені крила!
Здійми мене у синє небо,
Бо до синочка мені треба!
Прошу я, Господи, благаю
Щедроти, милість твою знаю,
Врятуй, спаси наших дітей
Від зла, від болю, від смертей».

Весна природи, погляду, душі
Микола МЯГКИЙ

В

есна несе землі пробудження, буяння кольорів, вітальну невгамовність голосів,
урочистий заклик кохання. Весна
обдаровує сонячними золотинками
людей, немов квіточками, підтверджуючи право кожного увійти в бажане царство цвітіння природи.
Наповнюються молодим соком ліси
і гаї, сади і луки. Відкриваються на повну широчінь легені, вбираючи в себе
трепетну свіжість весняного вітерця.
Збираються в хороводи хмари, і серце
рветься з грудей. Ніщо не шукає спокою. Все — в непоясненому хвилюванні
та вдячності весні — рухається назустріч теплим сонячним променям.
І особливо неспокійні ми — люди:
вітаючи весну, радіючи її диханню, зу-

стрічаючи перше свято, весняне свято.
Хочемо бачити в його сіянні наших милих жінок ще прекраснішими, ще бажанішими.
Адже від весни природи, від весни
погляду, від весни душі жінки живе і не
гасне, зігріває жінок увага чоловіків.
Будет радость,
Будут песни,
Первыми — цветы,
Чтоб ты знала,
Увидала,
Как любима ты!
Будет сердце
Биться часто,
Уловив весну.
Будет слово
Светлым теплым
Про тебя одну.
Бросит небо
На ладони

Голубой букет,
И глаза твои,
Родная,
Примут его цвет.
Засияют они счастьем
Высью, добротой,
Пусть не встретятся
Ненастья
На пути с тобой.
Чтоб весной
И знойным летом,
Осенью, зимой
Мог сказать
Тебе мужчина:
«Я — хранитель твой!»
Чтоб и в буднях
Этой жизни
Слышала ты вновь:
«Ты единственна,
Желанна,
Ты — моя любовь!»

Вишгород

КОЛО жінки

24 березня

2012 року

Подіум

До Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва

«… А як вийду на ЛЕВАДУ – серцем молодію»
Марта КВІТКА

К

Благодійність

ФОТО — Настя СКЛЯРОВА,
спеціально для «Вишгрода»

Д

Обласне свято Масляної у Вишгороді не обійшлося без «Лютізької левади». Крайня праворуч – керівник Валентина Головко
учасницям ансамблю, молодша з
яких, Тетяна Москаленко, – начальник місцевого відділення зв’язку,
а старша, Надія Яківна Миколенко,
незабаром святкуватиме 73-річчя.
Тривалий час Валентина Григорівна була й акомпаніатором – вона
чудово грає на баяні. Із 2007 року дівчатам підігрує молодий музикант
із Нових Петрівців – Валентин Сергєєв.
До свята аматорів художньої самодіяльності вперше пролунає пісня відомого українського поета-пісняра Вадима Крищенка на її власну
музику. Люди зберуться у школі,
хоча формально «Лютізька левада»
вважається ансамблем при клубі
у с. Гута-Межигірська, що входить
до складу сільради. У Лютіжі старий
клуб – свідок першого успіху ансамблю – згорів, а нового ще й досі
не побудували.
Виступають вони всюди, куди
запросять. Часті гості – на українському телебаченні. Але своє професійне свято вирішили відзначити
у рідному селі.
Звісно, привітають ансамбль
рідні та близькі його учасників. У
Валентини – дві рідні сестри, їх діти
та онуки. Донька Валентини, Світлана, – теж вчителька російської мови
та літератури в одній із столичних

шкіл, друга донька, Оксана, працює
у Хмельницькому бібліотекарем.
Підростають вже й Світланині внуки, а Валентини Григорівни
правнуки – Платончик і Даня, Оксаниній доньці Юлії, яка теж добре співає, — 10 років.
Голова роду Феодосій Микитович, агроном із академічною освітою, який тривалий час очолював
профком колишнього радгоспу імені Васильєва, — підтримка й опора
дружини. По молодості він був інколи й проти, бо не кожному чоловіку
подобається, коли дружина – на видноті. Але він бачив, які зорі сяяли в
очах Валентини, коли вона брала до
рук баян, як органічно розчинялася
вона у пісні і … змирився із своєю
долею.
Уже на скронях сивина,
Спокій же лише у мріях,
А як вийду на ЛЕВАДУ —
Серцем молодію.
Це її власні вірші. А оці — на слова Вадима Крищенка — вони заспівають на свято:
Над моїми днями
Пролетіли гуси.
Обтрусили пера у м’яку траву.
Я не забарюся — тільки посміхнуся,
Всім, кого люблю я, всьому, чим
живу…

Доля віддячить вам сторицею

Володимир МАЛИШЕВ
ФОТО – Валентина ВАСИЛЕНКО

Н

а засіданні правління
Благодійного фонду святої Ольги, яке відбулося
днями, вирішено продовжити акції з надання адресної допомоги
малозабезпеченим
категоріям
населення.
Минулого року такі заходи під
гаслом «З любов’ю в серці» було
проведено завдяки фінансовій підтримці голови Громадської ради при
Вишгородській РДА, заслуженого
будівельника України, генерального директора ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» Анатолія Гальчука
під патронатом голови райдержадміністрації Олександра Приходька.
Допомогу отримали понад 200 ветеранів, онкохворих, дітей з цукровим
діабетом.
Не залишаються байдужими до
проблем ближнього і підприємці. Зокрема, колектив КТВП «Вишневий» та
його комерційний директор Микола
Литвиненко ніколи не відмовляють у
допомозі днями надали продукти для
інваліда, котрий залишився без ма-

Молодь обирає вільний
стиль
Діана ШПИНЬОВА,
Школа юних журналістів ЦТ «Дивосвіт»
(керівник Ольга Думанська)

ФОТО — автор, «Вишгород»

райня праворуч — Валентина Головко на День
Вишгорода, і на Масляну, і на Івана Купала шанувальники народного мистецтва міста завжди
щиро зустрічають
ансамбль «Лютізька левада» —
неодноразового переможця обласного фольклорного конкурсу
ім. П. Чубинського, колектив,
який отримав звання народного
через п’ять років після створення
– у 1998-му і наступного року відзначатиме своє 20-річчя.
Березень – особливий місяць
для ансамблю і його керівника Валентини Головко. Саме 8 березня
— на Міжнародний жіночий день, 19
років тому у місцевому клубі вперше
вийшли на сцену 12 жінок у яскравих
очіпках, строкатих плахтах, підперезаних червоними пасками. На кожній була сорочка, вигаптувана власними руками.
Глядачі кілька хвилин з інтересом
розглядали своїх односільчанок, таких знайомих і таких різнобарвних,
оцінювали яскраве вбрання — чиє
ж таки краще? А коли ті заспівали,
то у залі забули про все на світі. То
були пісні прабабусь і бабусь, що
споконвіку зберігалися у сільських
родинах, як найдорожче багатство. І
як неоціненний скарб лунали під час
весіль, підхоплені десятками чоловічих та жіночих голосів.
Із того березня вже 19 років «Левада» тримає курс на популяризацію української народної пісні.
Керівник ансамблю – Валентина Головко, вчитель із 40-річним
стажем, колишня випускниця музичного відділення Мукачівського
педучилища, пізніше – факультету
російської мови, літератури та музики Київського педагогічного інституту імені М. Горького, — жінка,
закохана у народну пісню. Свого
часу саме пісня допомогла їй подолати важку хворобу. А зараз допомагає дихати, мріяти, жити. Як і усім
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тері, дитини з діабетом, онкохворих.
Працівники фонду відвідали цих людей вдома та передали їм продуктові
набори. Одні з них були дуже вдячні,
інші – розчулені до сліз.
У нинішньому році акції БФ свя-

тої Ольги проходитимуть під назвою
«Роби добро ближньому». Сподіваємось, що до їх проведення долучаться й інші благодійники.
Робіть добро. І доля віддячить
вам сторицею.

ля того, щоб ефектно виглядати, важливо розбиратися у стилях одягу. Не обов’язково занурюватися в історію розвитку кожного
стилю, достатньо й поверхового ознайомлення з ними, щоби вміти одягатися
зі смаком.
Стилів у моді дуже багато – романтичний,
гламурний, діловий, спортивний тощо.
Хтось обирає класичний стиль, комусь це
не до вподоби. А молоді здебільшого до
смаку абсолютно вільний підхід до свого
вбрання. Хоча для навчання він один, для
дозвілля – інший.

Моя мама Оксана Шпиньова – відомий
дизайнер інтер’єру. Вона говорить, що
стиль – важливий елемент не тільки в одязі,
а в усьому, і особливо в інтер’єрі. Будь-яка
текстильна композиція базується на трьох
основоположних факторах: композиція, колір і стиль. А вміння стильно і гарно одягатися залежить від самої людини, часто від
її настрою.
А зараз поговоримо про весну-літо 2012
року. Що носитиме молодь навесні, який
саме одяг, взуття та аксесуари будуть актуальними?
Мода цього сезону суперечлива і різноманітна. Ось, наприклад, сукні… Хітом сезону буде плаття-футляр. Можу сказати,
що це універсальна річ, така сукня підкреслить ваш стрункий стан, ви матимете модний і креативний вигляд.
Плаття-сорочка – теж цікавий варіант.
Різне взуття та аксесуари – і ви можете
вдягати його як на роботу чи навчання, так і
на вечірку. Мабуть, саме тому молодь і обирає вільний стиль, тому що він зручний: замінити кеди на туфельки, додати трохи біжутерії – і буденне вбрання стане вечірнім.
Стилів чимало. Обирай те, що тобі пасує.
Моя мама мені в цьому допомагає та багато чого мене вчить, і я їй за це дуже вдячна. До дня народження я написала для неї
вірш:
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим!
Одна на свете ты нас понимаешь,
За все тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны твои спокойны и легки!
И в день рождения мы тебе желаем
Большого счастья, радости, любви!
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24 березня

2012 року

Спосіб життя

Вишгород

Приборкати епідемію можна
Валентина КАШКА,
старша медична сестра районної
організації Товариства Червоного
Хреста України

24

березня — Всесвітній
день боротьби з туберкульозом. Але це не свято, а
час для мобілізації суспільної всебічної підтримки хворих на туберкульоз
і викорінення цієї страшної хвороби.
Адже вона може «дістати» кожного із
нас у цілком, на перший погляд, безпечних місцях — метро, маршрутках,
підземних переходах тощо.
На планеті Земля щорічно від туберкульозу гине більш як три мільйони лю-

дико-соціальну допомогу різним незахищеним групам населення.
Товариство Червоного Хреста України
має досвід роботи і відповідну структуру, необхідні для профілактики і боротьби з туберкульозом. Із січня 2012 року в
Київській області, зокрема й у нашому
районі, здійснюється проект: забезпечення та сприяння позалікарняному лікуванню хворих на туберкульоз, а також
санітарно-освітня профілактична робота.
Безпричинне змарніння, загальна
слабкість, зниження працездатності,
нервова вразливість, безсоння, підвищення температури на вечір, кашель
більше 10 днів… мають спонукати люди-

ну звернутись до лікаря.
Щороку слід робити флюорографію, а
дітям до 14 років — пробу Манту (диспансерне спостереження у фтизіатра
— у разі позитивної туберкулінової проби). Туберкульоз краще попередити, ніж
лікувати, а виявлена своєчасно хвороба
— гарантія повного одужання.
Запорука вашого здоров’я — відсутність шкідливих звичок. Якщо ви захворіли і лікуєтесь, то горілку, каву, цигарки
слід категорично виключити з ужитку.
Харчування має бути вітамінізованим,
містити достатню кількість білків, жирів,
вуглеводів.
Одним словом, бережіть себе — і хвороба обмине вас.

Вишгородці підкорили «летючий» м’яч

ВолейБОЛ
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Б

агатими на волейбольні події
у Вишгороді були минулі вихідні. Підкорювали летючого
м’яча справжні чоловіки. Змагання
з волейболу у багатьох любителів
активного відпочинку викликають
неабиякий інтерес. Тренери відзначають, що подібні змагання – це і
популяризація цього виду спорту,
і залучення молоді та дорослих до
здорового дозвілля.
17 березня спортивний зал Вишгородської ДЮСШ – за сприяння
Вишгородської райдержадміністрації
– приймав турнір з волейболу серед
ветеранів, приурочений до 80-річчя
Київської області. Паралельно на спортивному майданчику спеціалізованої
школи «Сузір’я» за першість боролася
волейбольна молодь.
У «Сузір’ї» молодь запалила по повній. Три команди продемонстрували високий рівень гри. Волейбольний
майданчик буквально вибухав шквалом
емоцій і азартом.
Завзятістю та якістю гри молоді не
поступались і старші. Адже, окрім жаги
до перемоги, чотири команди із Вишго-

Оце так ФУТБОЛ!

дей, захворює до 10 млн, а всього хворих — понад 60 млн осіб. На Київщині,
починаючи з 1990 року, захворюваність
і смертність від цієї підступної хвороби
збільшилась удвічі.
Тільки в нашому районі у 2011 році на
обліку у лікаря-фтизіатра перебувало
455 осіб, з них вперше виявлено — 176
(дітей — вісім, з них чотири — з активною формою).
Приборкати епідемію туберкульозу
неможливо без впровадження сучасних
ефективних протиепідемічних заходів і
стратегій, насамперед — контрольованого лікування. Велику надію у цій ситуації держава покладає на неурядові
громадські організації, що надають ме-

Туберкульоз

рода, Демидова, Лютіжа та Гаврилівки
у своєму арсеналі мають досвід. За ходом гри «ветеранів» слідкував досвідчений суддя Олександр Когут.
За підсумками змагань, які проходили за коловою системою, переможцем
турніру серед молоді за кількістю набраних очок стала команда із Вишгорода. Другу сходинку посіли демидівські
волейболісти, третю – спортсмени із
Гаврилівки.
Серед команд ветеранів лідерами
стали також вишгородці. Друге місце
посіла команда із с. Демидів. Заключили трійку лідерів волейболісти с. Лютіж.
Переможців відзначили кубками та
медалями. Спеціальні призи (грошові
винагороди) отримали: команда-переможець ветеранів – від Вишгородського міського голови Віктора Решетняка,
а молодь – від голови районної ради
Олександра Носаля.

Команда «ветеранів» Павло Калашніков, Микола Ліхацький, Петро Степура, Віталій Борзовець, Михайло Кузуб (капітан команди), Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, кращий гравець жіночого турніру Еліна
Кондратенко та Андрій Ткачук

Нещодавно у Старих Петрівцях 12
жіночих команд змагалися за першість
із волейболу. Перемогла команда із
Вишгорода, з чим ми їх і вітаємо. Учасників відзначили медалями й призами
від першого заступника голови Київської ОДА Ярослава Москаленка, голови Вишгородської РДА Олександра
Приходька та Асоціації роботодавців
Вишгородщини

Поділилися спортсмени своїми перемогами із Вишгородським міським головою Віктором Решетняком. Користуючись нагодою, волейболісти звернулися до
мера із проханням облаштувати волейбольний майданчик на стадіоні «Енергетик».
«Професіонали виходять із таких майданчиків. Тому, я, звісно, посприяю хорошій справі. Головна наша мета – не виростити професіоналів, а залучити до
активного відпочинку та здорового способу життя якомога більше молоді та дорослих. Я завжди підтримував і підтримуватиму хороші ініціативи. Думаю, такі волейбольні турніри стануть традиційними», – зазначив Віктор Решетняк.

«ШТУРМували» катюжанці

Торі ШУМ
ФОТО – Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

О

станнім часом міні-футбольні турніри стали доброю традицією для
любителів футболу міста. І де б
не проходили змагання – на штучному покритті відкритого стадіону, імпровізованому «спортмайданчику» чи у приміщенні

Начальник відділу молоді, сім’ї і спорту
Микола Горовий та перший заступник голови РДА В’ячеслав Савенок вручають медалі гравцям ФК «Чайка»

спортзалу – футболісти викладаються на
повну.
18 березня, у неділю, фінішував другий районний чемпіонат з футзалу, організований
Вишгородською районною федерацією футболу. У чемпіонаті за першість боролися двадцять команд. У півфінал вийшло чотири команди-фаворити із Лісовичів – «МАУ», Катюжанки
– «Штурм», ФК «Демидів» та вишгородська команда – ФК «Чайка». Привітали футболістів
перший заступник голови Вишгородської райдержадміністрації В’ячеслав Савенок і голова
районної федерації футболу Микола Король.
Матч за кубок був жвавим і цікавим. За третє й четверте місця змагалися команди «МАУ»
та ФК «Демидів». Команда із Лісовичів переграла демидівців і заключила трійку лідерів.
У фіналі зустрілись вишгородська «Чайка»
та катюжанський «Штурм». Із рахунком 0:1
перемогу вибороли футболісти з Катюжанки.
Вони і стали чемпіонами Вишгородщини. У ФК
«Чайка» — срібло.
Переможцям вручили перехідний Кубок
чемпіонів. Гравців нагородили медалями. Визначили і найкращих та найактивніших. Ними
стали: воротар – Артем Андрухненко («Штурм»,
с. Катюжанка), захисник – В’ячеслав Сіренко
(«МАУ», с. Лісовичі), гравець – Сергій Яковишин (ФК «Демидів»).
Турнір закінчився, але попереду ще чимало
цікавих матчів, захоплюючих емоцій, перемог,
адреналіну та нагород.

У кошик області
Олег КОВТУН, президент Федерації баскетболу
Вишгородського району

Пряме попадання

М

ожна поздоровити нашу команду МБК «Вишгород» з
виходом в 1/4 фіналу на чемпіонаті Київської області по
баскетболу серед аматорських команд. За всю історію
баскетболу (якщо такий був у Вишгороді) – це перший випадок і,
сподіваємося, не останній, виходу цього виду спорту на обласний
рівень. Судячи з турнірної таблиці, нам доведеться боротися за
вихід у напівфінал із командою з м. Вишневе, яка в групі «А» посідає
друге місце (турнірна таблиця).
Матч відбудеться 25 березня 11:00 у СК «Енергетик» (м.
Українка). Шанси на перемогу завжди є, і навіть якби їх не було, ми
боротимемося, щоб вибороти цей шанс. Від усього серця зичимо
нашій команді перемоги!

Дім. Сад. Город

Вишгород

У

ристовують для живцювання. Живці
жоржин саджають у горщики з пухким родючим грунтом, тримають
при температурі 15-18 градусів за
Цельсієм. Не можна запізнюватися із
садінням. Інакше живці витягнуться.
У цей час починають живцювати хризантеми. Після лютневої вигонки цибулинних (тюльпанів, нарцисів, гіацинтів) підсохлі цибулини
із зів’ялим листям викопують, підсушують упродовж кількох днів при
температурі 20 градусів і кладуть на
зберігання в сухому приміщенні до
висадження у грунт.
Для запобігання випріванню,
розвитку пліснявих грибків та інших
грибкових захворювань у теплі дні
при температурі 0 градусів і вище
провітрюють вкриті каркасами троянди і клематиси. На ніч їх знову утеплюють.

Марта КВІТКА
ФОТО — автор, «Вишгород»

Ц

Для боротьби із шкідниками кімнатних рослин
отрутохімікати застосовувати не рекомендується.
Краще приготувати 3-5 % розчин господарського
мила (300-500 г на 10 л води, відповідно — 30-50
г на 1 л води). Цим розчином обприскувати рослини з пульверизатора чи нанести його на рослини за
допомогою ватного тампона, пензлика.
Розчин з рослин не змивають упродовж кількох днів.
У разі потреби процедуру повторюють.
Замість мила можна використовувати і настій тютюну. Для цього 1 частину сировини заливають 10 частинами води і настоюють добу. Отриманий настій розводять водою у 2-3 рази і, додавши господарське мило (40
г на 10 л води), обприскують рослини.
Проти кліщів застосовують і такий настій: на 10 л
води 300 г часнику, 2 ст. л дьогтю або хвойного екстракту і 40 г господарського мила.
А ще можна скористатися проти кліщів колоїдною
сіркою (80 г на 10 л води). Застосовують також і подрібнену на порошок звичайну сірку, якою посипають зволожені рослини.

… То плачуть дерева

Органічне землеробство

ієї зими морози наробили лиха
у садах. З південних областей
надходять тривожні повідомлення: деякі види фруктових дерев не
переносять низьких температур. Для
черешні, персика, абрикоса, винограду
мінус 20 – згубна межа. За попередніми
оцінками, втрати урожаю цих культур по
країні досягли 70-90%. Це негативно
позначиться і на ціні фруктів.
Що робити сьогодні у садах? Про це на
останньому семінарі Вишгородського клубу
органічного землеробства (вул. Набережна, 2) розповідали директор підприємства
з виготовлення садового вару «Благосад»
Олександр Барабаш та кандидат біологічних наук, колишній працівник Інституту садівництва Академії наук України Володимир
Грогольський.
«Благосад» — садовий вар нового покоління, виготовлений на ланоліні, – вже
сьомий рік на ринку України, за якісними характеристиками перевершує всі подібні замазки, навіть закордонного виробництва.
Після обрізування дерев фахівці радять
користуватися саме «Благосадом», наноси-

ти його тоненьким шаром на пошкоджену та
зачищену до живого поверхню. Результати
такого «лікування» зафіксувати фотокамерою, а фото надіслати на фірму. За це безкоштовно отримати баночку садового вару.
Учасники семінару переглянути слайди і
поставили гостям купу запитань. Найбільш
характерні:
Як правильно обрізати дерева? На
кільце чи залишати частину гілля?
Тільки на кільце, після чого обов’язково
змастити варом. Будь-яка обрізка — це
рана, через яку дерево може вразити інфекція, і воно може у майбутньому загинути.
Чи можна рану змастити глиною з
коров’яком?
Можна. Але глина — чудовий абсорбент, при нестачі вологи у повітрі тягне її з
дерева. Її можуть змити дощі, і рана знову
оголиться.
Чи потрібно дезінфікувати рану на
дереві перед змащуванням варом?
Ні, але треба ретельно її зачистити.
На яку кількість дерев вистачить
50-грамової баночки?
Не менше ніж на 20.
Як обрізати, якщо значна частина
гілля вражена морозом?

Володимир Грогольський
Безжально. Персик треба обрізати, коли
він починає цвісти або коли бубнявіють
бруньки. Суть будь-якого обрізання: дати
доступ до сонця кожному листку на дереві. Листя, гілля без сонця – це баласт для
дерева, вони лише тягнуть з нього соки, не
даючи нічого взамін.
Гості дві з половиною години відповідали на запитання садівників, демонстрували
експонати. Дехто придбав й садовий вар
«Агросад».
«Це – продукт, яким ми пишаємось, —
запевнив Володимир Васильович. — Це
той випадок, коли українське — найкраще
у світі».

Розумний город
Володимир ЛЯХ, м. Вишгород

Н

аразі мова піде про грядкову систему городництва.
Увесь город розбивається
на постійні грядки довільної (будьякої) довжини. Ширина грядок може
бути 90-110 см, залежно від смаку
господаря. Ширина — теж (скажімо,
доріжок між грядками — 40-50 см).
У мене грядки мають ширину 100 см
(або один метр), доріжки — 50 см, а
довжина грядок не перевищує 8 метрів.
На перший погляд — відводити майже чверть городньої площі під доріжки
кричуща безгосподарність. Але давайте
поміркуємо. Навіть якщо жодної доріжки
«офіційно» не залишити на городі, все
одно по міжрядках треба регулярно ходити: полоти, а потім знову затоптувати, бо поливати окремі городні культури знову ж таки означає протоптування
«неофіційних» доріжок. Те ж саме відбувається при боротьбі зі шкідниками, при
зборі врожаю і т. ін.
Ніколай Курдюмов («Умный огород
в деталях») порівнює город із скатертиною-самобранкою й аргументовано
доводить, що наступати на грядку ногою не тільки весною, улітку чи восени,
а навіть узимку — великий гріх і нероз-

судливість. Адже там, де ступила нога,
грунт ущільнився — і капіляри почали
перекачувати грунтову вологу в повітря.
Окрім того, страждає коріння городніх
культур, обриваються ніжні волоски кореневої системи, які, власне, постачають рослині грунтову вологу і поживні
речовини.
Отак, нібито економлячи корисну
площу города, ми ходимо по міжрядках
з благими намірами: підживити, полити,
бур’ян видалити, шкідників прищучить…
і водночас завдаємо шкоди.
Розумію, що для багатьох городників
тема ця доволі дискусійна. Але досвід
свідчить: той, хто спробував перейти на
грядки, вже ніколи не топтатиметься по
них, як по толоці. Найбільш доцільними
є грядки обордюрені — чи старими дошками, чи шифером, чи поребриком. У
цьому разі усі доріжки можна сміливо
загазонювати, не остерігаючись, що
газонова трава здійснить експансію на
грядки. А це, у свою чергу, означає, що
доріжки у вас будуть вкриті живою мульчею, яка під своїм покровом зберігатиме вологу за будь-якої спеки, а в разі
дощової погоди поверхня вашого городу легко прийме всю поверхневу вологу
і цими загазоненими доріжками можна
ходити за будь-якої погоди і за будь-якої
господарської потреби.

Головне — не ставитися зневажливо
до городніх рослин, а виділити їм смуги
(грядки), де по них ніхто не топтатиметься. А, «живучи» у комфортних умовах,
городина віддячить нам кращим урожаєм. Окрім того, газонова трава кілька
разів за сезон скошується і може використовуватися для мульчування грядок.
У мене, на превеликий жаль, грядки
ще не обордюрені, і доріжки — не загазонені, а скоріше забур’янені, переважно мітличкою, з якою я не борюся,
а лише, в міру сил, тримаю її під контролем.
Не знаю, кому як, а мені особисто
дуже не подобається безчинство кротів — і на городі, і у саду. Хоча я схильний
вірити корифеям органічного землеробства, що, крім шкоди, кроти приносять і
певну користь, поїдаючи личинок хруща та сприяючи кращій аерації грунтів.
Тим більше, що вивести, вижити кротів
зі своєї території практично неможливо.
Як сказав один мій приятель-городник із
немалим досвідом, з кротами краще не
боротися, а співіснувати.
Минулого року я звернув увагу на те,
що грядку, на якій росте часник, кроти
обходять стороною. Очевидно, запахи
часнику кротам не до шмиги.
І тут я наважився, як мені здавалося,
на певну авантюру. На частині часничин
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Помідорно

Захист
кімнатних рослин

Весняна посівна
березні сіють на розсаду
насіння багатьох літників:
аператуму, алісуму, однолітніх айстр, вербени, гвоздики, ротиків садових, петунії, а також багатолітників: дельфініуму,
гвоздики, волошок, ромену. Перед висівом потримайте насіння
у слабкому розчині марганцівки
впродовж 30 хвилин, затим промийте його. Це профілактика захворювання, відомого під назвою
«чорна ніжка».
У першій половині березня дістають зі сховища бульби жоржин для
живцювання і поміщають у ящики,
присипавши легкою листяною землею та поставивши їх у світле тепле
місце. Кореневу шийку не закривають. При помірному поливі грунту і
щоденному обприскуванні через 2-3
тижні з’являться пагони, які вико-

24 березня

Вирощуємо
томати з …
прийомами

З

акладання
перших
суцвіть
у
томата відбувається під час появи третього справжнього листка, коли сходи досягають
не більше 10 см у висоту.
При поганому освітленні
у березні розвиваються
дуже слабкі неповноцінні
квіткові бруньки, і якщо
до цього розсада буде
незагартованою, то в холодні серпневі ночі рослина може захворіти на
фітофтору.
А з вирощеної у квартирних умовах двомісячної
ранньої розсади ранньостиглих сортів, у яких вегетаційний період становить
усього три місяці, нормальний урожай одержати не
вдасться.
Треба змусити рослину
закласти квіткові бруньки
у найсприятливіший період — у травні. Для цього на
початку травня слід зрізати
стебло над другим справжнім листком, провокуючи
появу двох нових пагонів.
Відрізані стебла можна вкорінити й одержати додаткові рослини, тільки у них так
само прищипнути верхівку,
щоб і в них відбулося закладення нових суцвіть. Тільки
вдаючись перший раз до
такого прийому, слід діяти
обережно і перевірити його
на частині розсади.

Ази родючості грунта
головки не обламував, а дав зав’язатися
дрібненьким зубочкам. Восени ці зубочки порозкидав по всьому городу.
Вирішив: що буде, те й буде. Якісь часничинки пропадуть, а якісь, може, й проростуть і потроху відлякуватимуть крота.
Яким же було моє здивування, коли,
почавши працювати над цим моїм матеріалом, я перечитав ще раз книжицю
Віталія Гридчина і переконався у тому,
що він уже не перший рік практикує доволі успішно цей метод. Ось фраза з
його книги: «У компанійському городі він
(часник, — В. Л.) відлякує слизняків, усіляку гусінь і навіть кротів».
Отже, те, до чого я прийшов інтуїтивно, виявилося, вже давно опробовано
іншими людьми. Буду радий, якщо цей
досвід стане у пригоді і всім городникам-аматорам.
У форматі газетних публікацій про всі
нюанси органічного землеробства розповісти неможливо. Найгрунтовніші теоретичні знання можна отримати із названих мною книг, а практичний досвід
кожен наживатиме свій власний.
Усім бажаю доброго здоров’я, любові до землі і відмінних врожаїв.
Для можливих запитань чи критичних зауважень повідомляю номер
контактного телефона:
(098) 306-73-41.
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Мозаїка
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Сигнали служби 101

Вишгород

Всеукраїнський місячник Червоного Хреста

Милосердя не має віку

Неконтрольований вогонь

Таміла ОРЕЛ, голова РОТЧХ
Віталій БУЦ, заступник
начальника 9 ДПЧ, ст. лейтенант

І

з приходом весни мешканці
сіл та господарі дачних ділянок впорядковують двори та
облагороджують присадибні ділянки. При цьому спалюють сухе
листя, гілки дерев та інше сміття,
що накопичилось взимку. А дехто
випалює сухотрав’я нібито з метою
підвищення родючості ґрунтів. Однак вогонь знищує верхній, родючий шар землі, отже мікрофлору,
що створює гумус. На відновлення
її потрібно 2-3 роки. Вогонь при
цьому практично неможливо контролювати — навіть при маленькому
вітрі полум’я на відкритій території
поширюється дуже швидко й загасити його важко.
Втім, як і в лісі чи парку з настанням тепла люди у місцях відпочинку
розводять багаття, смажать шашлики і не дотримуються елемен-

тарних правил пожежної безпеки:
кидають недопалки на траву, залишають вогонь без нагляду тощо.
Зупинити ж його потім неможливо.
Минулого року у Вишгородському районі зареєстровано 32 пожежі
трав’яного настилу. Щоб уникнути сумної статистики цього року,
Вишгородський РВ ГУ Держтехногенбезпеки звертається до громадян з проханням — дотримуватися
правил пожежної безпеки. Не підпалюйте сухостій. Під час відпочинку на природі багаття розводьте
тільки у спеціально обладнаних для
цього місцях. Ні в якому разі не залишайте вогонь без нагляду. Не
кидайте непогашені сірники та недопалки. Кострища після відпочинку залийте водою, засипте піском,
переконайтесь, що вогонь повністю погашено. Пам’ятайте, тільки
завдяки вашій відповідальності
збережемо природу від страшної
стихії.

А

би привернути увагу суспільства
до проблем найбільш незахищених верств населення — інвалідів,
одиноких людей похилого віку, дітей-сиріт,
біженців, безпритульних та хворих на туберкульоз і СНІД, поліпшити якість їхнього
життя – з 2 квітня по 2 травня 2012 року
проводиться Всеукраїнський місячник
Червоного Хреста під гаслом: «Милосердя не має віку й статі. Приєднуйся до
руху Червоного Хреста!»
Одвічні істини, непідвладні часові — потреба у милосерді, людяність, взаємодопомога, співчуття.
Ініціює акцію Червоний Хрест України,
створений ще 1918 року, який уособлює
саме ці шляхетні ідеали.
Звертаємося до мешканців Вишгородщини, до всіх, кому не байдужі людській біль
і горе, із закликом: конкретно і дієво допомогти тим, милосердя щодо тих, хто поруч з
нами та кого соціальні умови, кого одинока
старість і каліцтво позбавили можливості
жити гідно.

Під час місячника відбудуться заходи з
надання допомоги до свята Великодня —
його з нетерпінням чекають та готуються до
нього всі українці. Це радісне родинне свято
кожна родина зустрічає за столом, з різноманітними стравами. А поряд з нами живуть
люди, які з тих чи інших причин опинилися у
скруті. Це можуть бути важка хвороба, інвалідність, втрата годувальника, безробіття.
Зрозуміло одне — ці люди потребують нашої допомоги та підтримки. Із думкою про
них районна організація Товариства Червоного Хреста звертається до благодійників,
людей з чуйними серцями: подаруйте крихту радості тим, для кого сьогодення – час
переживань, самотності та смутку.
Приєднуйтесь до нас — зробіть життя
хоча б однієї людини кращим.
ЦЕ — ваш внесок у справу доброчинності та милосердя !
Наш
розрахунковий
рахунок:
2600130993822, МФО 322669 , ГУ по м.
Києву та Київській обл. AT «Ощадбанк»,
ідентифікаційний код: 23571538.
Адреса: м. Вишгород, вул. В. Симоненка 5, тел: (04596) 5-26-38

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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