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Вулиці імені героїв

Квартоблік

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Толоки щотижня,

Перереєстрація для
Єдиного реєстру

або Почнімо із себе
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Міськрада прибирає вул. Шкільну

Благодійний
футбольний турнір

«Ми не байдужі»
За підтримки
Вишгородського міського
голови Віктора РЕШЕТНЯКА
Всіх охочих та небайдужих запрошуємо на вишгородський
стадіон «Енергетик»:
1 тур — 8 квітня,
2 тур — 22 квітня,
3 тур — 29 квітня,
Півфінали, матч за третє
місце і фінал — 2 травня
Офіційне відкриття змагань
— 8 квітня о 10:00
У першому турі гратимуть:
10:15 «Чіпси Люкс» — «Беркут»
11:30 «Міська рада-1» — «Каскад»
12:45 «Карат» — «Дніпро»
14:00 ФК «Вишгород» — «Хенкель Баутехнік Україна»
Кошти, зібрані в скриньках
під час турніру 12 команд,
будуть перераховані Вишгородській ЦРЛ на ваги для немовлят.
Далі — на стор. 14

П Е Р Е Д П Л А Т А
Із 10 квітня розпочато передплату на друге півріччя 2012
року. Передплатити періодичні друковані видання можна у
будь-якому поштовому відділенні району. У Вишгороді відділ
передплати Центру поштового зв’язку № 10 (пл. Т. Шев-

Комунікаційні мережі

Створюється
Єдиний
державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
— автоматизована інформаційна система збору, накопичення, надання, захисту
та обліку інформації.
Особам, що, відповідно до
законодавства, потребують
поліпшення житлових умов
та перебувають на квартирному обліку у м. Вишгороді, необхідно з 26 березня 2012 р. по 31 травня
2012 року з’явитися для
перереєстрації до виконкому Вишгородської міської
ради (за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1,
каб. 96) та надати такі документи:
* копію паспорта громадянина України та копію ідентифікаційного номера (усім
членам сім’ї, що перебуває
на квартобліку);
* довідку форми № 3;
* довідку з місця роботи
або навчання повнолітніх
членів сім’ї;
* документи, що підтверджують право перебування
у пільгових списках.
Виконавчий комітет

ченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця з 8:30 до 12:30 і з
13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.
Адміністрація ЦПЗ № 10
Увага! Із травня й до кінця року ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»
можна передплатити за старою ціною. Індекс у Каталозі
місцевих періодичних видань 40007

Під надійним
контролем МТМ

На просп. І. Мазепи, 5 під вивіскою «Інтернет МТМ»
30 березня ц. р. відкрито новий офіс Муніципальних Телекомунікаційних Мереж
Читайте на стор. 16

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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Енергія тисячоліть
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Анонс

Жити
здорово
Половина
українців
(45,8%)
вважає,
що має
задовільне
здоров’я
і рідко хворіє
(59,3%),
при цьому
56,1%
вважають
за краще
лікуватися
самостійно
Читайте
у наступному
номері

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net

2

7 квітня

Соціум

2012 року

Вісті з Вишкува

Королева наук
у мультимедійному
форматі
Ілля Вишгородський
ФОТО — сайт польського міста-побратима

У

середній школі Вишкува відбувся
відкритий урок з математики. Учні і
вчителі поділилися ідеями: як проводити цікаві і пізнавальні заняття, краще готуватися до іспитів.
Педагоги обмінялися досвідом у впровадженні новітніх технологій і особливих підходів до навчально-виховної роботи. Учні
продемонстрували навички і знання з математики, залучаючи візуальні та мультимедійні елементи під час виконання адаптованих
до їх рівня різноманітних завдань.
Учителі зустрілися з представником видавничого дому навчальної і педагогічної літератури «WSiP» і обговорили схеми мультимедійних уроків у середній школі.

Як повертатимуть
кошти з Ощадбанку
Із квітня Ощадбанк оновлюватиме
дані реєстру вкладників СРСР, яким
держава пообіцяла цього року виплатити по 1000 грн. Самі виплати розпочнуться з червня.
Вкладникам запропонують депозити
з підвищеною процентною ставкою, але
якщо людина захоче забрати гроші, – їх
їй видадуть. До того ж, в окремих банках, де очікуються великі потоки клієнтів, відкриють додаткові операційні вікна.
Враховуючи досвід минулих років,
коли черги до Ощадбанку формувались
майже з ночі, нині працюватимуть такі
сучасні канали, як сайт, безкоштовна
телефонна лінія, SMS-банкінг і т. інш.
Вкладники зможуть через сайт банка
або call-центр дізнатись про дату і час
свого приходу до відділення, надати
паспорт і його ксерокопію, ідентифікаційний код, а також ощадкнижку із записами про вклади, підтвердити свої дані
у реєстрі. Після цього у банку скажуть,
коли можна отримати компенсацію.
В електронному реєстрі рахується
12 млн вкладників колишнього Ощадбанку СРСР. Майже половина встигли
отримати гроші, тому претендувати на
вклади можуть близько 6 млн людей.

«Яхти не горять,
а потопають», — кажуть
справжні моряки

Учні залучають візуальні та мультимедійні елементи під час виконання завдань

На водно-спортивній базі на Київському водосховищі у районі Гористого підпалили дві яхти, – повідомила прес-служба МВС Київської
області.
Близько першої ночі 30 березня ц.
р. на території бази Вітрильної академії двоє невідомих, вдарили по голові,
зв’язали монтажним хомутом 61-річного охоронця і підпалили дві яхти.
Оговтавшись, сторож натиснув на
тривожну кнопку. Через кілька хвилин
на місці з’явилися співробітники державної служби охорони, які і виклика-

ли МНС. В результаті пожежі одна яхта
згоріла повністю, друга пошкоджена
частково. Пошкоджена ще одна яхта,
яка загорілася від двох підпалених.
Серед версій, що розглядаються
правоохоронцями, — хуліганство і професійна діяльність власників яхти. Міліція порушила кримінальну справу за
статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Зловмисникам загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Дешеві овочі,
недорогі фрукти
Сьогодні вартість плодоовочевої
продукції в 3,7 рази нижча, ніж на цей
час торік. Борщовий набір продовжує
дешевшати. Навіть тепличні овочі в порівнянні з минулим роком коштують на
16% менше, а фрукти – на 18%.

Бензин з кукурудзи
Україна може щороку виробляти 5
млн тонн біопалива з сільгосппродукції,
тобто забезпечити половину внутрішньої потреби в світлих нафтопродуктах.
Нині завершується робота над законопроектом про обов’язкове використання світлих нафтопродуктів і мотиваторах
для розвитку цього напрямку, – зазначив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

10 українських страв
до Євро-2012
Українці обрали 10 улюблених страв
національної кухні, що увійдуть до
меню, яке пропонуватиметься гостям
Євро-2012 у ресторанах міст, де відбуватимуться футбольні матчі. Це – український борщ, запорізький капусняк
(суп із квашеною капустою і пшоном на
м’ясному бульйоні), сало з часником,
холодець, деруни традиційні, домашня
ковбаса, налисники з сиром, запечене
порося з гречаною кашею, вареники з
капустою і грибами, пиріг з яблуками.
Протягом місяця тривав конкурс
«Смакуй, країно!». Серед сотень рецептів страв, що надходили на конкурс, журі
обрало найсмачніші.

Вишгород
Весна
довга і затяжна
В Українському науково-дослідному
гідрометеорологічному інституті Мін
НС прогнозують, що весна буде більш
теплою у Західній Україні та дощовою у
східній частини країни, а в квітні і травні
очікуються заморозки. Водночас похолодання змінюватиметься різким потеплінням.
Метеорологи прогнозують довгу весну, яка затягнеться до середини червня. Перший літній місяць також буде не
спекотним, а в окремі дні травня температура може піднятися до плюс 30. Крім
того, весна очікується дощовою.
Поживемо – побачимо.

«Відлов»
липових чорнобильців
До 200 липових чорнобильців, виявлених на Київщині, нещодавно додалось
ще 100 з Житомирської області. Вони
незаконно отримали статус постраждалих від аварії на ЧАЕС, що призвело до
необґрунтованого фінансування пільг та
компенсацій з бюджету. Про це повідомив перший заступник прокурора Київської області Анатолій Чумаченько.

Графік зовнішнього
тестування
Зовнішнє незалежне тестування
розпочнеться 15 травня тестуванням
з хімії. 17 травня — російська мова, 19
травня — географія, 21 і 22 травня —
математика, 24 травня — всесвітня історія.
26 травня відбудеться тестування
з іноземних мов (англійська, німецька,
французька, іспанська), 28 і 29 травня —
українська мова і література, 31 травня і
1 червня — історія України.
5 червня школярі здаватимуть тести
з фізики. 7 червня — з біології. Додаткова сесія ЗНТ-2012 ( для абітурієнтів, які з
поважних причин не взяли участі в основній) розпочнеться 18 червня.
Цього року для участі у тестуванні
зареєструвалось 330 тисяч школярів —
на 100 тисяч більше, ніж минулого.

У риби — стрес. Не турбуйте її
ФОТОкадри: ТРК «ВишеГрад»
Володимир ПРАВДИВИЙ, старший
інспектор рибоохоронної дільниці №3
Держрибохорони України

Вчителі поділилися новими ідеями по
впровадженню новітніх технологій у
навчально-виховній роботі

Офіційно

Про легалізацію
громадської організації
Рішення від 22 березня 2012 року № 67
озглянувши звернення засновників громадської організації,
статут організації, протокол зборів, а також інші подані документи щодо
легалізації громадської організації шляхом реєстрації, керуючись ст. ст. 13-16,
20, 21 Закону України «Про об’єднання
громадян», Положенням «Про порядок
легалізації об’єднань громадян», яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 №140, пп.7
п. «б» ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
— Легалізувати шляхом реєстрації
Вишгородську міську громадську організацію «Рідне місто».
— Затвердити статут Вишгородської
міської громадської організації «Рідне
місто».
— Дане рішення офіційно оприлюднити у газеті “Вишгород”.
Міський голова В.Решетняк

Р

І

з 1 квітня по 9 червня
на Київщині риба іде на нерест.
Рибу ловити можна лише за межами
нерестовища.
ЗАБОРОННА ЗОНА
На лівому березі – від адміністративної
межі Чернігівської області (турбаза «Перлина») вниз за течією до початку захисної дамби
водосховища (с. Лебедівка).
На правому березі — від урочища Сумівка
до греблі Київської ГЕС.
На Київському водосховищі:

Державна допомога
Мідя ЛІ, начальник управління

В

раховуючи важливе значення цифрового ефірного мовлення, 21 березня
2012 року Уряд України прийняв
постанову № 245 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення».
В Україні збудовано і на повну потужність працює мережа цифрового
наземного ефірного телебачення.
Тобто тепер можна дивитися безкоштовно понад 20 (незабаром 32)
українських телеканалів у високій
цифровій якості зображення та звуку.
Для приймання цього сигналу необ-

Нерест

п’ятикілометрова зона Київської ГЕС від урочища Погребська Старуха до урочища Бобровня до Московського мосту (м. Київ). Правилами рибальства заборонено пересування
на плавзасобах по території нерестовища.
Мінімальний штраф за незаконний відлов
риби — 17 грн, максимальний — 170 грн. Порушення ж, пов’язані з ловлею риби сітками,
драчами та іншими знаряддями, оформлюються актом, і справи передаються до суду.
Браконьєрам загрожує штраф у розмірі від
340 до 680 грн. Якщо ж штраф перевищує
1000 грн, то проти браконьєра може порушуватись кримінальна справа. Таким чином, за
2-3 судака горе-рибалки вже не відбудуться
легким переляком та невеличким штрафом, а
відповідатимуть по повній.

Один тюнер – одній родині
хідно між антеною та телевізором підключити спеціальний пристрій – телетюнер стандарту DVB-T2.
Держава безкоштовно надає
телетюнери таким категоріям малозабезпечених громадян:
* інвалідам І та ІІ груп (у тому числі
інвалідам війни цих груп);
* інвалідам війни ІІІ групи;
* особам, які виховують дитину-інваліда, за умови, що дитина проживає
разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні;
* особам із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно із Законом України
«Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
* особам, на яких поширюється
право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житло-

во-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011-2012 років.
До 1 липня 2012 року вони мають
надати заяву до управління праці та
соціального захисту населення, а
також такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, копію довідки медико-соціальної експертної комісії
про встановлення інвалідності, копію
посвідчення інваліда війни, копію медичного висновку про дитину-інваліда
віком до 18 років і копію свідоцтва про
народження дитини.
Особи, які належать до цих категорій громадян, до 1 липня 2012
року мають надати заяву до управління праці та соціального захисту
населення Вишгородської райдержадміністрації за місцем проживання за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна 6-а.

Вишгород

Благоустрій
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Толоки щотижня, або Почнімо із себе

I

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Д

вомісячник благоустрою
у Вишгороді триває — і не
на папері. Традиційні весняні прибирання в місті організовує
міська рада у традиційному ж тандемі з рай- і облдержадміністраціями.
Чиновників прийнято вважати
такими собі кабінетними працівниками з білими ручками. Та це не про
наш адмінресурс, який став взірцем
для вишгородців. На загальноміську толоку 31 березня прийшло до
восьмисот осіб з міських, районних
і обласних відділів, державних і недержавних організацій та установ.
За розпорядженням Вишгородського міського голови, вийшли на «суботник» всі комунальні підприємства та
структури міста. КПЖ і КГ забезпечило
їх необхідним інвентарем. Попри прохолодний день, зігрівало тепле почуття
від спільної праці на користь громади. Дружно прибирали узбіччя вулиць
і доріг міста, вивозили пісок і листя,
кронували дерева та вивозили гілки
з території міського центру творчості
«Джерело», ДНЗ «Чебурашка»…
Тільки з вул. М. Грушевського, В.
Симоненка, Шкільної, Межигірського
Спаса, Набережної, Київської, просп.
Т. Шевченка, пров. Квіткового вивезли
84 кубометри побутового та негаба-

ритного сміття, гілля та листя.
Ярослав Москаленко, голова Київської наступному номері). Та й «неорганізоПрацювали на стадіоні «Енергетик», облради Олександр Качний, голова ваним» вишгородцям непогано б призоні відпочинку «Водний кордон» і місь- Держагентства водних ресурсів Укра- ділити трохи вільного часу чистоті.
кому пляжі (за греПрибратися навколо свого будинку,
їни Василь Стаблею ГЕС). На базі Віктор РЕШЕТНЯК,
шук, не гребували під’їзду, під вікном чи балконом, поДЮСШ з водних
взяти гра- замітати накидані з верхніх поверхів
Вишгородський міський голова: йблісамі
видів спорту знічи лопату до недокурки та скласти сміття у пакети,
— Для міста підтримка рай- і рук. Приклад, гід- позгрібати минулорічне листя, повиномали шари сміття
та старої трави, облдержадміністрацій, особисто ний наслідування. сити непотрібні речі з підвалів, помити
збирали сухостій губернатора і його першого заП р и б и р а н н я вікна й стіни на сходових клітинах —
та обрізали гілки. ступника — дуже відчутна: все йде і на прибу- хіба це важко зробити? Не чекаючи на
Працівники Каскадинкових
тери- «доброго дядю» чи «тьотю», докласти
ду Київських ГЕС організовано, зроблено великий торіях. Так, мої рук до гарної справи, а потім підтримуі ГАЕС прибирали обсяг роботи, основна маса — у сусіди з вул. В. вати порядок.
узбіччя від станції зонах відпочинку.
Симоненка, 5 поУ найкращих радянських традиціях
до Гористого.
могли
б зібратися на «суботник» і обивисаджували
наХотілося б, аби вишгородці
На «суботник»
вколо
під’їздів дві ради ветеранів — міська і районна.
підтримували порядок, чистоту квіти й трояндові Онукам і правнукам — приклад, а місту
вийшли й працівники підприємства та красу навколо
кущі — красиво й — користь.
«Інформ-листок»,
приємно тим, хто
Отож, почнімо із себе. Щотижня.
яке обслуговує дошки оголошень біля тут живе і хто проходить повз.
Отак разом і вийдемо на рівень — власпід’їздів багатоповерхівок ВишгороОрганізовують толоки на своїх діль- ної гідності й гармонійної з довкіллям
да. Пофарбували стовпи по вул. М. ницях і міські депутати (докладніше — у естетики. Словом, європейський.
Грушевського. І задля чистоти, і щоб
Із перших днів двомісячника благоустрою по місту кроновано 87
нагадати, що опори електромереж не
дерев і 12 дерев, хворих омелою, вивезено 36 кубометрів обрізапризначені для розклеювання на них
оголошень — це псує зовнішній вигляд
ного гілля. Зібрано і вивезено 78 кубометрів негабаритного сміття
нашого міста. А редакція нагадує поі 54 кубометри листя, 72 кубометри піщаного сміття з узбіч доріг.
рушникам, що адмінкомісія ВишгородДемонтовано 53 стихійні рекламоносії. Відновлені зелені газоської міськради відстежує такі випадки,
ни
— посіяно траву на загальній площі 1200 квадратних метрів і виа штраф починається з 800 грн.
саджено 74 кущі. Навкруги клумб і газонів встановлено 92 погонні
Активну участь у міськрайонній
метри декоративних огорож.
толоці 31 березня взяла й область,
представлена не лише рядовими чиПоточний ремонт тротуарів здійснено на площі 10 квадратних
новниками облдержадміністрації, а
метрів. Заасфальтовано 589 квадратних метри центральних вуй високопосадовцями. Голова Київлиць міста. Відремонтовано 65 дорожніх знаків та 17 ліхтарів зоської облдержадміністрації Анатолій
внішнього освітлення.
Присяжнюк, його перший заступник
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Квітнева зірка
Інна ШУБКО,
директор гімназії «Інтелект»

К

ажуть, що це зірки віщують
— кому і коли народитися.
Ніні Михайлівні Титаренко
(НА ФОТО) випала весняна дата –
5 квітня. Це час, коли все частіше
пригріває сонце землю, що під снігом і кригою зачекалася тепла. Це
час, коли на деревах бубнявіють
бруньки і першою радує людей пухнаста верба, яку освятять у храмах
за тиждень до Великодня.
Ніна Михайлівна і виросла на цьому світі весняною квіткою. Народилась
вона у Мозирі, в білоруській родині.
Закінчила педінститут за фахом «вчитель російської мови і літератури».
І вже 53 роки викладає улюблений
предмет, із них 35 – у районній гімназії «Інтелект» (до гімназії працювала у
Вишгородській ЗОШ №1).
Блакитноока рідна Білорусь — назавжди в її серці. Майже щороку навідується до рідних, що живуть там у
30-кілометровій чорнобильській зоні
під Гомелем.
Взагалі ж вона задоволена своїм
життям. Присвятила себе справі, яку
любить, обожнює Україну, Білорусь,
до учнів ставиться з повагою — у кожному бачить особистість, шанує представників будь-якої національності. Її

шляхом пішла і донька Олена, яка за
фахом теж учитель російської мови
і літератури, вісім років працювала у
школі, а зараз знайшла себе у районному центрі творчості «Дивосвіт» на
посаді заступника директора. Олена
– талановита, інтелектуально розвинена, літературно обдарована, автор
оригінальних сценаріїв КВК (клубу розумних і кмітливих), чудовий режисерпостановник масових свят.
Мама пишається своєю донькою і
сином Дмитром, на відміну від жіночої половини родини, — здібним «технарем». Пишається і своїми учнями,
яким прагне прищепити почуття прекрасного на прикладах життя героїв
світової класики.
Література — взагалі комора
знань, мірило людського духу, що дає
можливість кожному вдосконалити
себе. «Ось чому протягом десятиріч
Н.М. Титаренко вирішує одне з головних завдань — виховання в учнів почуття прекрасного і високої моралі»,
— ідеться у характеристиці про досвід
вчительки. І далі: «Якщо в школі закласти основи цього — людина і далі
піде цим шляхом».
Урок триває сорок п’ять хвилин. Її
нестандартний урок пролітає за мить.
Це — урок-сповідь, урок-пошук, урокмандрівка, урок-концерт. У старших
класах — це й лекції-семінари, у мо-

Вишгород

лодших — літературно-музичні композиції, брейн-ринги тощо.
Все у роботі Ніни
Михайлівни
підпорядковано
головному – зацікавити учнів,
привчити їх читати не
літературу широкого
вжитку, а класику. Навчити аналізувати, робити висновки, мати
власну думку, вміти
відстоювати її.
Вона добре розуміє, що головний конкурент
змістовного
читання — ком’ютер.
У мережі можна прочитати будь-яку книгу, яку й на Петрівці не знайдеш. Але
ком’ютерну книгу не
потримаєш в руках,
вона існує віртуально.
Інша справа, коли книга — під рукою, коли вона — твоя. Домашня бібліотека Ніни Михайлівни — це сотні
томів вітчизняних, російських і зарубіжних класиків, історичної літератури, із серії «Життя надзвичайних людей».
Накопичивши стільки знань за довге змістовне життя, Ніна Михайлівна
за лічені хвилини розгадує кросворди
— це тренує пам’ять. Багато часу проводить на власній земельній ділянці
— любить землю, може копирсатися

в ній годинами, радіти кожній рослині,
яку вдається виростити, а тим більше — переробити і приготувати якусь
смакоту.
Ще й сніг не розтанув, а вона вже
побувала на своїй ділянці, за колишнім
«Каратом», вже щось посіяла… Вона і
народилась на світ для того, щоб сіяти
прекрасне, добре, вічне. Таке її призначення — жінки, матері і педагога.
Недарма її зірка засяяла на небі на
початку квітня — місяця, коли оживає
природа і коли сівач кидає у землю
зерно, щоб восени проросло воно щедрим урожаєм.

Весняна рапсодія
1

Валентина КЛИМЕНКО

2

ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

30

-31 березня на Всеукраїнський дитячий та молодіжній фестиваль-конкурс
мистецтв «Весняна рапсодія» в Києві
з’їхалися юні талановиті музиканти з усіх куточків
України. Почесний президент фестивалю – народний артист, Герой України, академік, професор
Анатолій Авдієвський, голова оргкомітету — народний артист України, професор Валерій Захарченко.
Учасники порадували журі (у складі заслужених та
народних артистів), глядачів, вчителів і батьків майстерним виконанням класичних та сучасних творів, народних пісень.
Учні Вишгородської дитячої музичної школи взяли
активну участь у конкурсі та вразили присутніх досконало підібраним репертуаром, блискучою технікою виконання, дзвінкими голосами і стали переможцями в
таких номінаціях:
Сольний спів
1 премія — Дмитро Зюбенко (викладач Марія Доля)
2 премія — Катерина Котлярова (викладач Ірина

Беза)
3 премія — Милана Смоляк, Ганна Смоляренко (викладач Ірина Беза)
Фортепіано
1 премія — Руслан Забучинський (викладач Тетяна
Міхненко)
Скрипка

1 премія — Андрій Куліс (викладач Наталія Кошелюк)
2 премія — дует: Дмитро Каримський та Марія Клименко (викладач Наталія Томілова) (НА ФОТО 1)
Гітара
1 премія – Микита Будік (викладач Андрій Банніков)
(НА ФОТО 2)
Вітаємо й зичимо їм нових творчих успіхів!

Вісім перемог першої школи
Людмила ГАВРИЛЬЧИНА, заступник
директора з навчально-виховної
роботи Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1

З

Надія Зайченко, Олександра Зацепіна, Валентина Подобєдова (перша
парта), Єлизавета Лобанова, Олександр Борисевич (друга парта)

приходом весни школа виходить на фінішну пряму. Можна
підбити підсумки роботи, відзначити маленькі перемоги. Це і перші
місця нашої команди правознавців на
районному рівні: на правничому Квесті
та брейн-рингу «Право і підліток» (проводився 16 березня 2012 року у спеціалізованій школі «Сузір’я», а підготувала
учнів учитель історії та правознавства
Наталя Борисевич).
Дуже приємно, що у Вишгородській
ЗОШ № 1 навчається стільки талановитих і здібних школярів, які примножують славу і захищають честь району в
області. Шість переможців та призерів
на III обласному етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін

— найбільше серед усіх навчальних
закладів району Вишгородщини! Це
творча співпраця вчителя та учня, запрограмована на результат.
Учні 11-Б класу — Олександра Зацепіна (І-місце з географії, вчитель Лідія Шкурко); Надія Зайченко (II місце
з обслуговуючої праці, вчитель Світлана Савченко); Олександр Борисевич (III місце з історії, вчитель Наталя
Борисевич); Єлизавета Лобанова (III
місце зі світової літератури, вчитель
Наталя Ліснічук); учень 7-А класу Микита Черних та учениця 6-А класу Валентина Подобєдова (III місце з образотворчого мистецтва, вчитель, Інна
Герасимчук) є гордістю першої Вишгородської школи.
Нових звершень вам, дорогі діти, і
вашим наставникам! Хай творча іскра
ніколи не полишає вас. Бо обдаровані, працелюбні діти — це майбутнє
України!

Вишгород

Вулиці імені героїв
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Коли подвиг – саме життя…

Марта КВІТКА

ФОТО — автор,
сімейний альбом Наталії Негоденко

І

Міля Гриненко (збереглося
лише це фото)
У 1943 році Мілі було 25. Забирали до
Німеччині і набагато молодших за неї, і,
напевне, у списку в числі перших було її
ім’я. З тих же архівів відомо, що Мілю таки
відправили ешелоном у німецьке рабство.
Але їй вдалося втекти і повернутися до
Вишгорода.
А від Німеччини вона відхрестилася
довідкою, що до важкої праці не годна, – її
сфабрикував чоловік Міліної сестри Федір, який на той час працював у київському підпіллі. Через нього Міля відшукала
братів Науменків з партизанського загону
«Перемога», що перебував у вищедубечанських лісах.
Зрадив Мілю, і не лише її, німецький
агент Ян Чубченко. 12 серпня 1943 року (за
півтора місяці до визволення Вишгорода
від окупантів) дівчину схопили фашисти,
катували, вимагали назвати партизанів.
А коли перечитали список, складений Мілею з прізвищ тих, кого давно не було на
світі, жорстоко розправилися з дівчиною.
На шию їй повісили фанерну табличку
«Партизанка», повели до лісу неподалік
села Горенки Києво-Святошинського району і біля хати лісника повісили на дубі, а
потім спалили. Це був знайомий «почерк»
фашистів – так вони розправлялися з усіма, кого вважали партизанами. Згадаємо
Зою Космодем’янську…
Відважну партизанку Мілю Гриненко
посмертно нагороджено медаллю «За бойові заслуги».
***
Чи залишились у Вишгороді її рідні?
Адже Гриненко – розповсюджене прізвище у місті, тільки у телефонному довіднику
їх десятків зо два. Спробувала кільком зателефонувати. У відповідь: «Ні, у нас просто однакове прізвище». І от пощастило!
Чоловік на тому кінці дроту назвав ім’я Наталії Тимофіївни, далекої родички Мілі.
Хутчіше за названою адресою — на вулицю Святославську, 44 (колишню —Глущенка), що на Пісках (за Чайкою). Відразу
за господарським магазином «Дім, сад»,
за крутим поворотом, на пагорбі примостилася ця садиба.
Підхід до неї оповитий барвінком, дві
хвіртки. Як пояснила господарка, то живуть окремо дочка і син із своїми родинами.
До прибудови у глибині садиби, де коротає вік Наталя Тимофіївна, веде охайно
облаштована доріжка. Невисокий ганочок
на дві сходинки, і ось вже відкриває двері вкрита кольоровою хустинкою бабуся,
привітно запрошує до хати.
Кажу, по що прийшла. Вона замислюється і викладає на стіл старі фотографії. З
надією запитую — чи є хоч на одній Міля?
Передивилися з десяток пожовклих
від часу, але таких яскравих, неповторних,
лише з коричневим фоном, як зазвичай на
старовинних знімках, яким уже понад сто
років. Обличчя на них чіткі, виразні, наче
людей фотографували вчора.
Фото Мілі не знайшлося. Та й
пам’ятала про неї Наталя Тимофіївна Негоденко (дівоче прізвище Артющенко) епізодично. Родичкою Міля доводилась не їй,
а чоловіку – Василю Якимовичу, вірніше —
його батькам Надії та Якиму Негоденкам
племінницею була.
А шляхи багаточисельної родини у війну пересікалися часто. Бабуся Наталія

Щасливе подружжя Гребенюків – Володимир та
Олена, у яких сьогодні підростають трійко дітей: два
хлопчики й дівчинка

м’я Мілі Гриненко носить одна з
вулиць Вишгорода. Про цю відважну дівчину неодноразово писала наша газета. З архівів місцевого музею відомо, що під час окупації
району вона працювала у місцевій
управі листоношею. Якщо вдуматися
— що вона розносила під час війни?
Адже листи з фронту не надходили
на окуповану нацистами територію.
Хіба що повістки з управи – кому і
куди треба з’явитися, адже німці окопалися у нашому районі надовго.

Наталя Тимофіївна, її донька Лідія зі своїм чоловіком Анатолієм Махоніним

описує Мілю як сільську
красуню – з довгою темною косою (така вона і
на єдиному збереженому фото, та й то не оригіналі, а копії ). Великі
розумні очі під крилами
чорних брів, прямий ніс,
припухлі губи свідчать
про натуру романтичну і
водночас рішучу.
— Мені на початок
окупації (вересень 1941
року) було п’ятнадцять
років, Мілю запам’ятала,
як вона із сумочкою хоКуточок вулиці імені Мілі Гриненко (за гімназідила за Дніпро. Жили
єю «Інтелект»)
Гриненки під горою, а
ми — акурат біля церкви.
У далеке рабство Наталя не потрапила,
У Мілі було два чи три
брати, а от сестру не пам’ятаю. Один із а близького — вистачало. І стріляли по ній
братів, Іван, часто гостював у нас — був він німці (ледве не спіймали у бабусиній хаті),
інвалід, рука всохла, кульгав. Але спритно і окопи вона копала, і у далекі села ходила,
працював на переправі — перевозив лю- щоб поміняти горщики хоч на якусь їжу. Бо
дей човном. Дніпром тоді пароплави хо- не було що їсти, не було за що купити хлідили. Ще один Мілін брат, Степан, дуже ба. Горщики ж несли з Нових Петрівців, де
мені подобався, я, бува, задивлялась на до війни фабрика керамічна була, та і по
нього – такий він був гарний. Але потрапив дворах люди займалися гончарством..
Обвішається тими горщиками і — впепід випадкову кулю. Після війни одружився, взяв Полю з Чернина (село затоплено ред. Поки вона ходила по селах, у лісі пеКиївським водосховищем), народився у реховувався її майбутній чоловік Василь
них синочок Федір. Може, відгукнеться він — з мамою та сестрою. На фронт його не
або його діти — хтось же живе у Вишгоро- взяли, бо страждав на порок серця.
Рідню Василя під час колективізаді… Хоча до цього часу нас ніхто не шукав
ції розкуркулили — забрали все: і воли, і
з рідних, а рідних пів-Вишгорода.
Наталі Тимофіївні — 86 років. Навіть у плуги, і все, що було у хаті, хоча Василева
ці роки не втратила своєї природної вроди мати вступила до колгоспу. Відрізали їй 60
— правильні риси обличчя, глибокі розум- соток землі від великого паю, який приєдні очі, з-під хустки виглядає сиве волосся. нали до колгоспного. А батько не міг переЛегким рухом вона прибирає неслухняні жити такої несправедливості. За два тижні
після конфіскації майна і землі захворів і
пасма, зав’язує їх у тугий жмут.
Скаржиться, що стала забувати, куди більше не підвівся.
Та і Василь ненадовго пережив батька
йшла і для чого, зате до дрібниць знає про
— помер у 57 років від водянки. На той час
все, що відбувалось піввіку тому.
Виросла вона з мачухою, але не з та- у Наталії було вже трійко дітей.
— Два роки доглядала чоловіка — хокою, про яких у казках ідеться як про злючих зміюк. Її мачуха була добра, не один дити він не міг, — розповідає Наталя Тимраз рятувала падчерку від фашистської офіївна. — Жили ми дружно, ніколи не заневолі — мачухин кум служив у поліції і за- гризала його. За все життя він і пальцем
вжди вчасно попереджав дівчат, коли го- мене не торкнувся, не називав поганими
словами. Поки не упав на ноги, працював
тувалась облава.

Рідні тітка і дядько Мілі Гриненко — Надія
та Яким Негоденки (крайні праворуч)

на Дніпрі бакенщиком. І навіть коли почав
кульгати, все одно поспішав до річки.
Діти підростали. А Наталя працювала
на Київській нотній фабриці на різних важких роботах. Поки живий був Василь, доглядав за дітьми і господарством. А коли
його не стало, з усім справлялась сама.
Діти вивчились. Старша Ліда 28 років
працювала у Київській психіатричній лікарні ім. Павлова. Зараз — на пенсії.
Син Василь — був на залізниці складальником вагонів. А коли вийшов на пенсію, не відсиджувався вдома, а пішов працювати в охоронну структуру.
Біда тільки з донькою Валею, яка теж
живе у цьому кутку, за стінкою — окремо
від матері. Хворіє Валя з дитинства. Школу не закінчила, але прийняла якогось
чоловіка з Водогону і народила донечку
Оленку, та після пологів з ним розсталася.
А донечка виросла на диво — красуня
й розумниця «Ніколи губів не фарбувала,
сама не малювалась, — розповідає про
Оленку бабуся. — Але долю свою знайшла, гарного хлопця обрала».
Вивчилась в університеті на перекладача з німецької, поки що вдома з трьома
дітьми, які народилися один за одним.
Допомагає їй свекруха. Чоловік Олени
Володимир Гребенюк працює на Каскаді
Середньодніпровських ГЕС і ГАЕС. Нещодавно призначили начальником гідроцеху.
Онуці й переписала бабуся частину
своєї садиби. Це не сподобалось сину Наталії Тимофіївни — Василю. Адже завжди
знайдеться хтось невдоволений.
Живуть усі троє дітей в одному дворі,
та наче чорна кішка між ними пробігла.
Так буває, коли ділять власність, домові
книжки, землю, яка і родить тільки, коли
кілька тонн гною їй даси та попрацюєш на
ній до сьомого поту.
Бо всі знають, що на Чайці – суцільний
пісок. І на цьому піску бабуся Наталя вирощує гарну полуницю. «Рачкувала все
життя, аби трохи грошей на старість назбирати», — бідкається вона. — А грошіто на ощадкнижці мертвим вантажем лежать…»
Утім, як би не було, а бабуся Наталя
радіє своїм чотирьом онукам і чотирьом
правнукам і вірить у те, що врешті-решт
все владнається і помиряться рідні. Але
то вже — інша історія.
Цю ж хочеться закінчити на оптимістичній ноті. Хоч і не має спорідненості
86-річної Наталії Тимофіївни з Мілею Гриненко, все ж вона особисто бачила Мілю,
спілкувалась з нею, жила поруч. Та й у самої позаду — довге і важке життя, в якому
не було вихідних, а кожен день починався
із сходом сонця і йшов у вічність, коли сутінки темною ковдрою вкривали землю. І
хіба це не подвиг – щодня виживати у турботах і хворобах, піднімати дітей, збудувати для кожного з них житло і при цьому
не жалітись, а радіти тому, що є, з вірою
очікуючи того, що буде.?!
Наталя Тимофіївна і нині, незважаючи не те, що мучить аритмія і бракує повітря навіть на вулиці, мусить жити. Щоб
жила Валя, для якої щодня треба готувати
їжу — така ця доросла жінка безпомічна і
безпорадна. Щоб діти, онуки та правнуки
рівнялись на її довгий життєвий вік, адже
її батьки залишили цей світ, коли обом виповнилось по 90 з гаком.
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Школа і позашкілля

Школа чи гімназія?
Вибір за батьками

Лист номер

У

Вишгородській районній гімназії «Інтелект» впроваджується експериментальний педагогічний проект із дуже привабливою
назвою «Інтелект України». Докладніше про експериментальну програму розповідає директор гімназії Інна
Шубко.
— Інно Василівно, із чого все почалось?
— Про цей проект ми вперше почули
на семінарі для директорів шкіл району від завідуючої методичним кабінетом
відділу освіти Галини Філоненко. Вона у
відрядженні в м. Харкові на власні очі побачила даний проект в дії, привезла методичні посібники й опис, як за цим проектом працюють в одній із харківських
гімназій. Мене надзвичайно зацікавила
ця інформація, в ній я побачила знайомі
напрацювання й організацію навчального
процесу таким чином, щоб діти самі хотіли
вчитися.
— А Вам не знайома така ситуація: учні готуються до уроку, заходить
класний керівник і повідомляє, що математики не буде — захворів учитель.
Діти вигукують «Ура!» і збирають портфелі…
— Хіба це не абсурд? Адже вони приходять до школи по знання. Тож як можна
радіти тому, чого тебе позбавили?
У новому ж проекті діти в подібній ситуації запитують: «А що вивчатимемо на
уроці?» Паростки подібного ставлення до
навчання спостерігаємо у нашій гімназії, у
1-А, де учні навчаються за програмою «Інтелект України». На батьківських зборах
одна з мам розповіла: її дитина дуже хотіла видужати, щоб не пропускати уроки,
тому що на уроках цікаво та чимало нового.
— Таке свідоме ставлення до навчання зворушує. Та чи це не зайве навантаження на учнів початкової школи?
— Поки що такий клас у гімназії один.
А проект передбачає хоча б два на одній
паралелі (скажімо, у перших класах). До
його розробки, окрім педагогів, залучені
психологи й медики. Саме вони порекомендували: першу фізкультхвилинку проводити на 12-й хвилині уроку. Адже саме
на 12-й хвилині дитячий організм стомлюється і вже не сприймає інформацію. Для
валеопаузи використовують музичні заставки та фрагменти з мультфільмів.
— Яких?
— Нове — напівзабуте старе... Не з
американських, а з добре знайомих мамам і бабусям нинішніх учнів радянських
мультфільмів, перекладених українською.

Це і ваші нагороди

Олена АНДРІЯШ, директор
Вишгородського районного Центру
творчості «Дивосвіт» —
від імені педагогів, колективу,
батьків і вихованців

нових барабанів. У березні цього року допомогли придбати для зали «Дивосвіту» низькочастотну акустичну систему, за допомогою
якої звук набуває оксамитової м’якої тональності.
Ми щиро вдячні вам, шановні Ярославе
Миколайовичу та Олександре Олексійовичу,
за опіку, за те, що ви першими приходите на
допомогу вихованцям Центру при будь-якій
потребі! Тож художні колективи Центру творчості «Дивосвіт» виглядають презентабельно
на всіх конкурсах та фестивалях, куди нас постійно запрошують й звідки ми повертаємося
з численними нагородами.

— Це урок із використанням
ерший заступник голови Київської
технічних засобів…
ОДА Ярослав Москаленко та голова
— … Так, це саме інтерактивна
Вишгородської РДА Олександр Приформа роботи, до якої наші вчителі
вже звикли у старших класах. Тепер ходько дбають — не формально, а від усього
МОЗКОВИЙ ШТУРМ застосовують і серця! — про духовний і творчий розвиток,
в початковій школі. Постійний тонус естетичне виховання та дозвілля дітей району.
Так, у жовтні минулого року подарували
мислення розвиває самостійність,
зразковому ансамблю «Рум’янок» комплект
привчає до наполегливої роботи на
уроці. Хіба можна промовчати, якщо
ковуючи потрібний фрагмент. Далі читанавколо однокласники активно відповіда- ють разом уголос.
ють?
І якщо наприкінці навчального року
Вчитель ставить проблемне запитан- норма усвідомленого читання учнем заня (до прикладу, «Що таке сюжет?») ще із гальноосвітнього першого класу — 25-30
невивченого матеріалу, а діти дають різні слів на хвилину, то, навчаючись за програвідповіді. Наприкінці уроку, коли тему ви- мою «Інтелект України», вони здатні читавчено, учні дізнаються, які відповіді були ти із швидкістю 80-100 слів на хвилину.
правильними.
— Знання – це добре, а як із розвиПравильна відповідь — радісні емоції, тком різнобічної особистості?
неповторне відчуття успіху, якого досяг
— Експериментальна програма не
сам.
лише надає знання, а й виховує патріотичОкрім цього, під час інтерактивного но свідомого громадянина. Безперечно,
уроку учням ненав’язливо дають знання з учні мають знати слова гімну України. У
різних предметів.
нашому 1-А класі його знають дуже добре
Наприклад, з геометрії. У методичних і співають із задоволенням. Вже сьогодні
матеріалах для кожного учня, які надси- учні співають до 20 пісень українською молають розробники проекту, є аркушики з вою, а найулюбленіша — «Моя Україна» у
отворами та відповідні фігурки з цупкого виконанні Наталі Бучинської.
паперу (картону) — у формі трикутників,
— Важко було починати?
овалів тощо. Учень самостійно має знайти
— Звісно, без ентузіазму вчителя
той отвір, до якого підходить фігурка.
будь-який проект залишається лише кеАбо з географії. Здавалося б, як по- рівництвом до дії. Одного зацікавлення
єднати географічні відомості з вивченням директора — надто мало. Я довго розмірбукви «І» під час уроку читання? Діти чита- ковувала над тим, кому саме запропонують уривок казки Ганса Христіана Андер- вати роботу над цією програмою. Це має
сена «Дикі лебеді» і на карті (яку, до речі, бути вчитель досвідчений, відомий у місті,
не треба готувати спеціально, її надсила- той, що користується повагою батьків, а
ють розробники експериментальної про- ще — володіє комп’ютерними технолограми) разом відшуковують батьківщину гіями, готовий до постійної самоосвіти,
казкаря — Данію.
підвищення фахового рівня та до щоденЧи із зоології. Учням пропонують зна- ної напруженої роботи (вчителю-експейти повітряний шлях, яким мають проле- риментатору доводиться ще й щомісяця
тіти фазани, щоб потрапити, скажімо, до їздити до Білої Церкви на курси та чимало
Туреччини. Діти цілий урок «прокладають» працювати у свій вільний час). Цього нацей шлях по суші і морю, уявляють, що вчального року таким вчителем стала Іризустріли птахи по дорозі до теплих країв. на Пономаренко, яка навіть захворіти не
І лише наприкінці уроку здивовано дізна- має права, адже перерветься навчання за
ються, що фазан, виявляється, може про- спеціальною програмою.
летіти лише 70-150 м, натомість прудко
— Чи підтримують батьки майбутніх
бігає й стрибає — він найкращий стрибун першокласників цей експеримент?
із куроподібних. І… нове завдання (додо— Попри те, що наступний навчальму) — розробити для нього новий марш- ний рік іще далеко, станом на 1 січня ц.
рут, але вже наземний.
р. прийнято понад 100 заяв від батьків
— Чи є вправи для розвитку пам’яті? майбутніх першокласників. На перших
— Дуже поширена вправа «Фотоапа- батьківських зборах ми розповіли батькам
рат». На екрані телевізора (саме телевізо- про нову експериментальну програмою,
ра, і не менше 42 дюймів за діагоналлю, підкреслили, що вибір форми навчання та
тому що очі першачків на меншому втом- кількість експериментальних класів залелюються) з’являється фотоапарат, який жатиме лише від них.
клацає і «видає» слова, словосполучення,
Домовилися, що впродовж певноречення, уривки з тексту, котрі за кадром го часу батьки отримають індивідуальні
озвучує диктор. Діти уважно слухають, а консультації від адміністрації гімназії, попотім «фотоапарат» закриває зображен- бувають на уроках Ірини Пономаренко,
ня, і вони мають повторити те, що прочи- обговорять почуте й побачене вдома і,
тали і почули.
якщо захочуть, приведуть свою дитину на
Ця чудова вправа розвиває різні типи тестування.
пам’яті: механічну, асоціативну, зорову,
Тестування успішно пройшли 52 майслухову… Діти радіють, якщо правильно, бутні першокласники (із 68-ми). Вони
— і відтворюють інформацію.
мали прочитати хоча б п’ять слів, проде— Телевізор використовується монструвати здатність запам’ятовувати
лише для таких вправ?
та розрізняти поняття (що таке школа чи
— Не тільки. Під час вивчення теми дві дитячий садок, чим відрізняються овочі та
хвилинки учні дивляться уривок із муль- фрукти?), давати лексичне значення елетфільму. З одного боку — відпочинок, на- ментарних слів (що таке літак? — механізм
солода (малеча любить мультфільми), з або машина, що літає).
іншого — це потребує уваги. Адже вчитель
Тестування відбувалося у присутності
потім пропонує в казці (посібник — перед психолога, вчителя та батьків. Та хочу підкожним учнем) знайти відповідний ури- креслити для тих, хто не пройшов тестувок, позначити його олівцем, а потім по вання: це не трагедія. Діти навчатимуться
черзі прочитати (кожен по реченню).
у нашому ж навчальному закладі, в інших
— Яка швидкість читання у першач- класах — за загальноосвітньою програків?
мою. Тож жодна дитина за бортом освіти
— Навички читання учні першого кла- не залишиться.
су виробляють, багато працюючи над
— Скільки плануєте класів, зокрема
одним текстом. Спочатку повторюють експериментальних, у наступному наза диктором (своєрідне читацьке карао- вчальному році?
ке). Потім слухають, коли переглядають
— Є певна кількість батьків, які не помультфільм, і читають самостійно, відшу- дали заяв, бо орієнтувалися на іншого
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вчителя, якого знають, якому довіряють
і який займається за загальноосвітньою
програмою.
Експериментальних класів відкрито
два — відповідно до кількості заяв батьків.
Не було б цих заяв, не було б навчання за
новою програмою. Батьки цілком свідомо
й добровільно вирішили, за якою програмою навчатися їх дітям.
На зборах батькам майбутніх першокласників повідомили, що без їхньої підтримки дітям буде складніше навчатися.
Крім того, необхідно поповнювати матеріально-технічну базу: для навчання потрібні посібники і зошити (їх щомісяця
надсилає розробник), потрібен телевізор
діагоналлю не менше 42 дюймів і ді-ві-ді
або ноутбук для демонстрації необхідних
відеоматеріалів.
— А якщо не сподобається навчатися за цією програмою — чи може дитина піти з експериментального класу
і чи можуть на її місце прийняти іншу,
що пройшла тестування? І як з коштами, витрачені на посібники?
— Розробники наполягають на тому,
що навчатися за даною програмою треба з 1 вересня. 1 жовтня — вже запізно.
А от відмовитися від експерименту, якщо
важко, незрозуміло чи не подобається,
— можна: перейти до іншого, неекспериментального класу. Кошти на наочні посібники батьки вносять не на рік, а лише
на місяць наперед.
До речі, програма «Інтелект України»
на початкових класах не закінчується,
триває розробка цього проекту для учнів
середніх і старших класів. Чимало запозичено з радянської школи (яку так довго
лаяли). Наприклад, багато елементів із
педагогіки Василя Сухомлинського: читання казок із його творчості, усвідомлене
раннє читання, виховання поваги до рідної землі і сім’ї.
— Чула, що є плани відокремити
гімназію від загальноосвітньої школи?
Ваше до цього ставитеся?
— На необхідність привести навчальний процес відповідно до статуту гімназії,
у складі якої не можуть бути загальноосвітні класи, вказують нам постійні перевірки. Сьогодні у місті, де три спеціальні
школи й одна звичайна, є потреба іще в
одному загальноосвітньому закладі —
відповідно до міносвітівської інструкції з
обліку дітей. Завжди має бути вибір.
Щодо спеціальних навчальних закладів. З одного боку, це стимул до навчання учнів. У Європі, наприклад, у загальноосвітніх французьких школах, учень
чи не щороку переходить з одного класу
до іншого (залежно від рівня успішності
та нахилів) — скажімо, з гуманітарного
до технічного та навпаки. Вчителі й адміністрація теж мають високо тримати
планку.
З іншого, батьки мають усвідомлювати, що через чотири роки початкової
школи дитині доведеться за конкурсом
вступати до п’ятого класу, а згодом — до
старших профільних класів. Це певний
стрес для батьків і для дитини, яка вже
провчилася чотири перші роки у гімназії
і не хоче з нею розлучатися. Крім того, з
методологічної точки зору, порівнювати
знання в класах, де навчаються за різними програмами, проводити моніторинг
доцільніше, легше й якісніше в одному
навчальному закладі.
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2+2
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 12:00 Новини
06:35, 23:50 Експерт на зв’язку
06:55 Православний календар
07:15 Ера бізнесу
07:20 Країна on lіne
07:35 Хазяїн у домі
07:40 Глас народу
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 Скарбничка
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 Легко бути жінкою
10:55 Шеф-кухар країни
11:50 Офіційна хроніка
12:25 Право на захист
12:55 Х/ф «Людина з бульвару
Капуцинів»
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:20 Euronews
15:55 Караоке для дорослих
16:50 Х/ф «Терміново.
Секретно. ГУБ.ЧК»
19:05 Смішний та ще
смішніший
19:30 After Lіve
19:55 Зірки гумору
20:35 Сільрада
20:50 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:20 Контрольна робота
22:55 Трійка, Кено, Секунда

06:00 ТСН-тиждень
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 00:05 ТСН
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Шість кадрів
10:15 Х/ф «Мій
капітан»
14:15 Давай
одружимось
16:05 Сімейні
мелодрами-2
17:00 Не бреши мені-3
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Т/с «Говоримо і
показуємо»
20:15, 22:30 Т/с
«Інтерни»
21:15 Принци бажають
познайомитися
23:00 Х-місія

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:35, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:40 Провокатор
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45, 12:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30 Х/ф
«Поліцейська
академія-4.
Громадське
патрулювання»
12:20, 13:00 Анекдоти
по-українськи
13:45 Х/ф «Ми з
майбутнього»
17:30 Т/с «Убивча
сила»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Бригада»
22:20 Факти. Підсумок
22:50 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

06:00, 07:00 СТН.

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 Невідома планета
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Брати
Карамазови»
14:00 Будь у курсі!
14:30 Великі мандри
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:15 Ехо та інші слони
Амбоселі
17:50 Магія природи
18:55, 21:30
Економічний пульс
19:00 Т/с «Брати»
21:35 День, що змінив
планету
22:40 Х/ф «Чекаю і
сподіваюся»

05:40 Д/ф «Зірковий
загін»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Х/ф «Про нього»
11:00 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12:15 Х/ф «Розплата
за кохання»
14:05 Д/с «Детективи»
14:35 Слідство
вели...-2
15:30 Судові справи
16:20 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
18:55 Т/с «Свати-5»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Дихай зі
мною. Щастя у борг»
22:25 Т/с «Круті
береги»
00:25 Позаочі

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:45, 20:15 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с
«Охоронець-3»
11:00 Т/с «Гончі-3»
11:50 Нехай говорять.
Вірш для мами
12:50 Т/с «Зрадник»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:10, 19:15 Події.
Спорт
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:10 Т/с «Подружжя»
22:10 Х/ф «Мумія-2:
Повернення»
00:50 Щиросерде
зізнання

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 «Ментівські
війни»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Братани»
20:25 Т/с
«Дільничний»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Чесний
понеділок
23:25 Школа
лихослів’я
00:10 Головна дорога

05:30 Танцюють всі!
Повернення героїв
Тижневик
08:30, 00:25 Т/с
06:30, 19:30 Столиця «Комісар Рекс»
10:35 Неймовірна
07:30 Київ. Музика
правда про зірок
Профілактика
11:35 Х/ф «Жила-була
любов»
14:00 Мультляндія
13:35, 19:35 Т/с «Без
15:00, 17:00, 19:00,
терміну давності»
14:40 Нез’ясовно, але
21:00, 23:00 СТН
факт
15:10, 23:20 Дивіться, 15:40 Битва
екстрасенсів. Війна
хто прийшов!
титанів
15:40 Як це?
18:00, 22:00 ВікнаНовини
16:10 В центрі уваги
18:10 Неймовірна
16:50, 19:20, 20:50
правда про зірок
20:40 Куб
Міська варта
22:20 Детектор брехні
17:45, 22:00 Т/с
23:20 Т/с «Лікар Хаус»
«Інспектор Деррік»
21:25 Гаряча лінія
«102»
23:45 Громадська
приймальня
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово!
11:00 «Модний вирок»
12:20 Т/с «Банди»
13:25 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Поле чудес
16:10 Право на захист
17:00 Середовище
проживання
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Відрив»
22:35 Перший клас
23:45 Познер
00:45 Нічні новини

05:55, 14:35 М/с
«Джуманджи»
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 14:55 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф
«Армагеддон»
12:50, 22:45 Т/с
«Ластівчине гніздо»
14:00 М/с «Аладдін»
15:30, 16:50 Teen Tіme
15:35 Пекельне
побачення
15:55 Т/с «Заколотний
шлях»
16:55 Т/с «Не родись
вродлива»
17:50, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піранії
19:55 Т/с «Молодята»
21:45 Аферисти
23:50 Очевидець
00:45 Репортер

06:30, 18:40, 22:40, 00:00
Київський час
06:45, 08:25, 18:50, 23:35 Час
спорту
06:50, 08:40, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвест-час
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 У 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 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00 Х/ф «Людина у
зеленому кімоно»
08:30 Правда життя.
Пити чи не пити...
09:00 Д/с
«Православні святі»
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:40 Х/ф «Без строку
давнини»
14:35 Х/ф «Кінець
імператора тайги»
16:25 Х/ф «Холодне
літо 53-го»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:30 Т/с «CSI: ЛасВегас-11»
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:25 Єралаш
09:55 Чортиці у спідницях
10:25 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:15 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12:05 Інтуїція
13:00, 19:35 Одна за всіх
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:30 Дом-2
15:25 Т/с «Ранетки»
16:20 У ТЕТа мама!
16:45 Богиня шопінгу
17:15, 20:05 Т/с «Універ»
19:10 БарДак
22:00, 00:25 Т/с «Реальні
пацани»
23:00 На добраніч,
мужики
23:55 Дурнєв+1

06:00 М/с «Галактичний
футбол»
06:30 М/с «Бен 10»
08:00, 09:30 Т/с
«Страховики»
09:00 ДАІ. Дорожні війни
10:30 Останні 24 години.
Михайло Євдокимов
11:30 Т/с «Спецзагін
Кобра-11»
13:15 Т/с «Пригоди
Мерліна»
15:00 Т/с «Солдати-9»
17:50 Війна космічних
амбіцій
18:50 Чемпіонат України з
футболу. 26 тур. «Дніпро»
- «Металіст». У перерві
Новини 2+2, ПроСпорт
21:00 ПроФутбол
21:20 Х/ф «Горець»
23:45 Кубок світу. Ралірейд Абу-Дабі
23:55 Х/ф «Братство
темряви»
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05:45 Ранок на К-1
07:25 Х/ф «Ідеальна
іграшка»
09:10 Т/с «П’ята група
крові»
16:35 КВН
19:00 Т/с «Я лікую»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Х/ф «Ефект
метелика-2»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:00 Місто вітрів
06:50 Поліція проти НЛО
07:40 Диявольська
машина полководця
Кутузова
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Дика Австралія
10:30 Таємниця
зникнення ацтеків
11:30 Д/ф «Наслідки: світ
без нафти»
13:20 Top Gear
14:20 Викрадення
15:10 Мутанти
16:10 Підводний екстрим
17:10 Злочинний світ
18:00 Петербург до
Петербурга
18:50 Привиди смутного
часу
19:50 Застереження
хіроманта Кейро
20:40 Надприродне
21:40 Заповіт імператриці
22:30 Серце пустелі
23:30 Вбивчі озера
00:30 Шпигуни

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом!
08:40 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 «Кулагін та
партнери»
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,
малята!
20:00 Т/с «Шаповалов»
21:55 Т/с «Лектор»
22:55 Бомба для Японії.
Ріхард Зорге
23:50 Вісті+
00:10 Профілактика
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 12:00 Новини
06:20 Мультфільм
06:35, 23:50 Експерт на зв’язку
06:55 Православний календар
07:15 Ера бізнесу
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
09:30 Світло
09:55 Легко бути жінкою
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45 Офіційна хроніка
12:25 Кордон держави
12:40 Хай щастить
13:00 Темний силует
13:20 Х/ф «Холодне літо 53-го»
15:00, 18:20 Новини
16:05 Секрети успіху із
Наталею Городенською
16:45 Х/ф «Без свідків»
18:55 221. Екстрений виклик.
Тиждень
19:45 М. Задорнов
20:20 Aфтершок
20:40 Світ спорту
20:45 Плюс-мінус
20:50 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:50
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
«Брати»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Брати
Карамазови»
13:55 День, що змінив
планету
15:15 Ехо та інші
слони Амбоселі
17:50 Магія природи
21:35 Тварини —
герої фобій
22:40 Х/ф «Злодії»

06:55 Д/ф «Винокур

дітей
06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:45 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 Т/с «Пончик Люся»
11:40 Шість кадрів
12:20 Зніміть це негайно
13:20 Цілковите
перевтілення
14:10, 15:05 Давай
одружимось
16:05 Сімейні
мелодрами-2
17:00 Не бреши мені-3
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Говоримо і
показуємо
20:15, 22:40 Т/с «Інтерни»
21:15 І прийде кохання
00:00 Т/с «Закон і
порядок-3»

06:10, 07:35 Ділові

06:00, 07:00, 08:00,
15:00, 17:00, 19:00,
факти
21:00, 23:00 СТН
06:25, 09:25, 12:55,
06:30, 17:45, 19:25
19:20 Спорт
Столиця
06:30, 15:25 Т/с
07:25 Київ. Музика
«Прокурорська
08:45, 11:05
перевірка»
Мультляндія
10:15 Повнота радості
07:40 Стоп-10
життя
08:45 Факти
13:20, 23:45
09:30, 19:25
Громадська
Надзвичайні новини з
приймальня
Костянтином Стогнієм 15:10, 23:20 Дивіться,
10:30, 16:35 Т/с
хто прийшов!
15:40 Гаряча лінія
«Убивча сила»
«102»
12:45 Факти. День
16:10 В центрі уваги
13:00, 20:10 Т/с
16:50, 19:20, 20:50
«Бригада»
Міська варта
18:45 Факти. Вечір
20:00 Т/с «Руда»
22:20 Факти. Підсумок 21:25 Київські історії
22:00 Т/с «Інспектор
22:50 Х/ф
Деррік»
«Несамовитий»

05:00, 11:50 Нехай
говорять
05:50 Срібний
однієї дружби»
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
08:00 Профілактика
Події
14:00 Сімейний суд
07:10, 17:10, 19:15
Події. Спорт
15:00 Судові справи
07:15, 18:00 Т/с
15:55 Т/с «Таємниці
«Єфросинія.
Продовження»
слідства-11»
08:30, 13:45, 20:15
18:00 Новини
Т/с «Слід»
09:10 Т/с
18:10 Т/с
«Охоронець-3»
«Кровинушка»
11:00 Т/с «Гончі-3»
12:50 Т/с «Зрадник»
18:55 Т/с «Свати-5»
15:35 Щиросерде
20:00 Подробиці
зізнання
16:00 Федеральний
20:25 Спорт у
суддя
Подробицях
17:15 Критична точка
20:30 Т/с «Дихай зі
19:20 Т/с «Катіна
мною. Щастя в борг» любов»
21:10 Т/с «Подружжя»
22:25 Т/с «Круті
22:10 Т/с «Мент у
законі-5»
береги»
00:00 Х/ф «Мумія-2:
00:25 Х/ф «Біле місто» Повернення»
і Лещенко. Історія

04:55 НТВ-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 «Ментівські
війни»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Братани»
20:25 Т/с
«Дільничний»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Мент у
законі»
00:35 Квартирне
питання

05:50, 06:35 Kіds Tіme
05:55, 14:35 М/с
Нез’ясовно, але факт «Джуманджи»
06:20 Документальний 06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
детектив
06:45, 14:55 М/с «Боб
Губко»
07:10, 00:10 Т/с
07:30, 08:30, 19:00,
«Комісар Рекс»
00:50 Репортер
09:10 Історії великого 09:00, 23:50 Очевидець
09:55 Т/с «Світлофор»
міста
10:35, 19:55 Т/с
11:15 Х/ф «Дві історії «Молодята»
11:50 Т/с «Татусеві
про кохання»
дочки»
13:45, 19:05 Т/с «Без 12:50, 22:45 Т/с
«Ластівчине гніздо»
терміну давності»
13:55 М/с «Аладдін»
15:30, 16:50 Teen Tіme
15:50 Битва
15:35 Пекельне
екстрасенсів
побачення
15:55 Т/с «Заколотний
18:00, 22:00 Вікнашлях»
Новини
16:55 Т/с «Не родись
вродлива»
18:10 Неймовірна
17:55, 20:40 Т/с
правда про зірок
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
20:10 Зірковий ринг
19:35 Піранії
23:10 Т/с «Лікар Хаус» 21:45 Шур-амури

06:30, 18:40, 22:40,
00:00 Київський час
06:45, 08:25, 18:50,
23:35 Час спорту
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
09:10 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15 Час.
Підсумки дня
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
19:20 Інвест-час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:25 Crime news

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово!
11:00 Модний вирок
12:20 Т/с «Банди»
13:25 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15, 21:30 Т/с
«Відрив»
16:10 Право на захист
17:00 Середовище
проживання
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Белла
Ахмадуліна
23:45 Нічні новини
00:05 Проти ночі

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:30, 15:25 Т/с
«Ранетки»
10:25 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:15 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12:05 Інтуїція
13:00, 19:35 Одна за всіх
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:30 Дом-2
16:20 У ТЕТа мама!
16:45 Богиня шопінгу
17:15, 20:05 Т/с «Універ»
19:10 БарДак
22:00, 00:25 Т/с «Реальні
пацани»
23:00 На добраніч,
мужики
23:55 Т/с «Секс і місто»

05:30, 14:45

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:45 Друга смуга
06:50 Х/ф «Холодне
літо 53-го»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:15 Х/ф «Відплата»
11:05, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-11»
11:50, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:50, 14:35, 19:30
Т/с «Літєйний»
13:40 Кримінальні
справи
15:30 Х/ф «Війна»
17:05 Х/ф «Кольє
Шарлотти»
18:30 Речовий доказ.
Лікар Супермозок
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:25 Х/ф «До смерті»

06:00 М/с «Галактичний 05:45 Ранок на К-1
футбол»

08:20 Далекі родичі

06:30 М/с «Бен 10»

08:50 Жіноча ліга

08:00 Т/с «Страховики»
09:00, 21:00 Новини
2+2

09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»

09:15, 21:15, 23:10

14:05 У пошуках

ПроСпорт

пригод

09:20 Кубок світу. Ралі-

15:00 М/ф «Лови

рейд Абу-Дабі

хвилю»

09:30 Т/с «Страховики»
10:30 Останні 24
години. Любов Поліщук

16:45 Х/ф «Ефект
метелика»

11:30 Т/с «Спецзагін

19:00 Т/с «Я лікую»

Кобра-11»

20:00 Велика різниця

13:15 Т/с «Пригоди

22:00 Три сестри

Мерліна»

23:00 Т/с

15:00 Т/с «Солдати-9»

«Відчайдушні

17:50 Війна космічних
амбіцій
19:00 Х/ф «Братство»

домогосподарки»
00:00 Т/с

21:20 Х/ф «Горець-2»

«Надприродне»

23:15 Х/ф «Горець»

00:50 Т/с «Медіум»

06:00 Ураган Катріна
06:50, 14:20 Військові
проти НЛО
07:40 Острів декабристів
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Південні моря
10:30 Льодовиковий
період
11:30 Д/ф «Наслідки:
коли Земля зупиниться»
13:20 Top Gear
15:10 Миколай
Чудотворець
16:10 Лабораторія Х.
Дурман перемоги
17:10 Прямий ефір із
Гітлером
18:00 Петергофський
тайник
18:50 Страх Золотої Орди
19:50 Астрологія агента
радянської розвідки
20:40 Перст долі
21:40 Пірати Чорного
моря
22:30 Дика Австралія
23:30 Апокаліпсис
кам’яного віку
00:30 Шпигуни

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом!
08:40 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 «Кулагін та
партнери»
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,
малята!
20:00 Т/с «Шаповалов»
21:55 Спеціальний
кореспондент
22:55 Титанік. Остання
таємниця
23:55 Вісті+
00:15 Профілактика
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 12:00 Новини
06:20 Мультфільм
06:35, 23:50 Експерт на зв’язку
06:55 Православний календар
07:15 Ера бізнесу
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
09:20 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:20 Euronews
12:10, 15:15, 18:45, 21:30
Діловий світ
12:30 Наша пісня
13:20 Х/ф «Доля людини»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
16:00 Доки батьки сплять
16:25 Оновлене місто
16:50 Х/ф «Товариш генерал»
19:10 Про головне
19:40 М. Задорнов
20:45 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:35 Світ спорту
21:45 Зірки гумору
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей
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»
10:50 Т/с «Пончик
Люся»
11:40 Шість кадрів
12:15 Зніміть це негайно
13:10 Цілковите
перевтілення
14:05 Давай
одружимось
16:00 Сімейні
мелодрами-2
16:55 Не бреши мені-3
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Говоримо і
показуємо
20:15 Т/с «Інтерни»
21:15 Пекельна кухня-2
00:20 Т/с «Закон і
порядок-3»

06:10 Ділові факти

06:00, 07:00, 08:00,
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
19:20 Спорт
06:30, 19:25 Столиця
06:30, 15:25 Т/с
07:25 Київ. Музика
«Прокурорська
08:45, 11:05
перевірка»
Мультляндія
07:35 Ділові факти
10:15 Повнота радості
життя
07:45 Провокатор
13:20, 23:45
08:45 Факти. Ранок
Громадська
09:30, 19:25
приймальня
Надзвичайні новини з
15:10, 23:20 Дивіться,
Костянтином Стогнієм хто прийшов
10:35, 16:35 Т/с
15:40 Київські історії
«Убивча сила»
16:10 У центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
12:45 Факти. День
Міська варта
13:00, 20:10 Т/с
17:45, 22:00 Т/с
«Бригада»
«Інспектор Деррік»
18:45 Факти. Вечір
20:00 Т/с «Руда»
22:20 Факти. Підсумок 21:25 Зроблено в
22:50 Х/ф «Бетмен»
Києві

07:00, 00:30 Т/с
«Комісар Рекс»
09:00 Кінець ефіру
УВАГА! ДО 10:00 ПРОФІЛАКТИКА
10:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
11:00 ВусоЛапоХвіст
11:40 Х/ф «Канікули
кохання»
13:45, 19:05 Т/с «Без
терміну давності»
14:50 Нез’ясовно, але
факт
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Кохана, ми
вбиваємо дітей
22:20 Хата на тата
23:25 Т/с «Лікар Хаус»

05:50, 06:35 Kіds Tіme
05:55, 14:35 М/с
«Джуманджи»
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 14:55 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 23:55
Очевидець
10:00 ПРОФІЛАКТИКА
14:00 М/с «Аладдін»
15:30, 16:50 Teen Tіme
15:35 Пекельне
побачення
15:55 Т/с «Заколотний
шлях»
16:55 Т/с «Не родись
вродлива»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піранії
19:55 Т/с «Молодята»
21:45 Ревізор
22:50 Т/с «Ластівчине
гніздо»

06:30, 18:40, 22:40, 00:00
Київський час
06:45, 08:25, 18:50, 23:35
Час спорту
06:50, 08:40, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15 Час.
Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 Crime news

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
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Брати»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Брати
Карамазови»
13:55 Тварини —
герої фобій
15:15 Ехо та інші
слони Амбоселі
17:50 Магія природи
21:35 Скарби
природи
22:40 Х/ф «Це вільний
світ»

05:35 Т/с «Круті береги»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10, 20:30 Т/с «Дихай
зі мною. Щастя в борг»
11:05 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Т/с «Детективи»
13:25 Слідство вели...-2
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-11»
18:10 Т/с «Кровинушка»
18:55 «Свати-5»
20:00 Подробиці
22:25 Т/с «Круті береги»
00:25 Х/ф «Вовкодав»

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, 13:45, 20:15 Т/с
«Слід»
09:10, 21:10 Т/с
«Подружжя»
11:00 Т/с «Гончі-3»
11:50 Нехай говорять.
Повернення блудного
сина
12:50 Т/с «Зрадник»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
22:10 Т/с «Мент у
законі-5»
00:00 Т/с «Слідчий
комітет»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:50 Жити здорово!
11:00 «Модний вирок»
12:20 Т/с «Банди»
13:25 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15, 21:30 Т/с
«Відрив»
16:10 Право на захист
17:00 Середовище
проживання
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Середовище
проживання. Житло і
шахраї
23:45 Нічні новини
00:05 У контексті

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:50 Друга смуга
06:55, 15:40 Х/ф
«Війна»
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «Російські
ліки»
11:05, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-11»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:40, 14:40, 19:30
Т/с «Літєйний»
13:40 Кримінальні
справи
17:10 Х/ф «Кольє
Шарлотти»
18:30 Правда життя.
Щастя підвалило
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:30, 15:25 Т/с
«Ранетки»
10:25 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:15 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12:05 Інтуїція
13:00, 19:35 Одна за всіх
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:30 Дом-2
16:20 У ТЕТа мама!
16:45 Богиня шопінгу
17:15, 20:05 Т/с «Універ»
19:10 БарДак
22:00, 00:25 Т/с «Реальні
пацани»
23:00 На добраніч,
мужики
23:55 Т/с «Секс і місто»

06:25, 09:25, 12:55,

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 «Ментівські
війни»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Братани»
20:25 Т/с
«Дільничний»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Мент у
законі»
00:35 Дачна відповідь

Передплачуйте газету «Вишгород».
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06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00, 09:30 Т/с
«Страховики»
09:00 Новини 2+2
09:15, 00:00
ПроСпорт
09:20 ДАІ. Дорожні
війни
10:30 Останні 24
години. Олег Даль
11:30 Т/с «Спецзагін
Кобра-11»
13:15 Т/с «Пригоди
Мерліна»
15:00 Т/с «Солдати-9»
17:50 Кубок України з
футболу. 1/4 фіналу.
«Арсенал» - «Волинь»
20:00 «Карпати» «Чорноморець». У
перерві Новини 2+2 і
ПроСпорт»
22:00 Х/ф «Горець-3»
00:05 Х/ф «Братство»

06:00 Смертельний
землетрус
06:50 Викрадення
07:40 Привиди смутного
часу
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Серце пустелі
10:30 Вбивчі озера
11:30 Цунамі на Східному
узбережжі
13:20 Top Gear
14:20 Поліція проти НЛО
15:10 Російські зомбі
16:10 Гоголь: ожилі
страхи
17:10 Проказа: кара богів
18:00 Заповіт імператриці
18:50 Острів декабристів
19:50 Жюль Верн.
Перший, хто побував на
Місяці
20:40 Надлюдська раса
21:40 Петергофський
тайник
22:30 Південні моря
23:30 Таємниця
зникнення ацтеків
00:30 Шпигуни

05:45 Ранок на К-1
08:20 Панаєхало
08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05, 17:00 У
пошуках пригод
15:00 Розкішне життя
16:00 Т/с «Сваха»
18:00 Ще не вечір.
Цілителі
19:00 Т/с «Я лікую»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с
«Надприродне»

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом!
08:40 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 «Кулагін та
партнери»
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,
малята!
20:00 Т/с «Шаповалов»
21:55 Петро Столипін.
Постріл у Росію. ХХ
століття
23:45 Вісті+
00:05 Профілактика

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 12:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:20, 06:20 Мультфільм
06:35, 23:50 Експерт на зв’язку
06:55 Православний календар
07:15 Ера бізнесу
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
09:30 Книга.ua
09:50 Легко бути жінкою
10:55 Здоров’я
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:20 Euronews
12:10, 15:15, 18:45, 21:20
Діловий світ
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:40 Х/ф «Викрадений потяг»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
16:15 Хто в домі хазяїн?
16:50 Х/ф «Орел і решка»
19:00 Про головне
19:40 Зірки гумору
20:40 Світ спорту
20:45 Плюс-мінус
20:50 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:05 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 Т/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:45 Т/с «Пончик
Люся»
11:40 Шість кадрів
12:25 Зніміть це негайно
13:20 Цілковите
перевтілення
14:10 Давай
одружимось
16:00 Сімейні
мелодрами-2
16:55 Не бреши мені-3
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Говоримо і
показуємо
20:15 Я люблю
Україну-2
21:40 Т/с «Вісімдесяті»
23:20 Т/с «Інтерни»

05:30 Світанок
06:15, 07:35 Ділові
факти
06:25, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:30, 15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
07:40 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
«Убивча сила»
12:40 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00, 20:10 Т/с
«Бригада»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок
22:55 Х/ф «Бетмен
повертається»

06:00, 07:00, 08:00,
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
06:30, 19:25 Столиця
07:25 Київ. Музика
08:45, 11:05
Мультляндія
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20 Дивіться,
хто прийшов!
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 В 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

05:25 Нез’ясовно, але
факт
06:10 Документальний
детектив
07:00 Т/с «Комісар
Рекс»
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст
11:40 Х/ф «Криза
Віри»
13:45, 19:05 Т/с «Без
терміну давності»
14:50 Нез’ясовно, але
факт
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Холостяк-2
00:50 Холостяк-2. Як
вийти заміж

05:50, 06:35 Kіds Tіme
05:55, 14:35 М/с
«Джуманджи»
06:40, 08:40, 07:40,
07:05 Підйом
06:45, 14:55 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:45 Репортер
09:00, 23:45 Очевидець
09:55 Т/с «Світлофор»
10:35, 19:55 Т/с
«Молодята»
11:50 Т/с «Татусеві
дочки»
12:50, 22:45 Т/с
«Ластівчине гніздо»
13:55 М/с «Аладдін»
15:30, 16:50 Teen Tіme
15:35 Пекельне
побачення
15:55 Т/с «Заколотний
шлях»
16:55 Т/с «Не родись
вродлива»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піранії
21:45 Кухня на двох

06:30, 18:40, 22:40, 00:00
Київський час
06:45, 08:25, 18:50, 23:35
Час спорту
06:50, 08:40, 23:45 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20, 15:15
5 елемент
10:30, 11:10, 12:15 Час.
Підсумки дня
16:15 Кіно з Яніною
Соколовою
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 Crime news

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00, 09:30 Т/с
«Страховики»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:15, 21:15, 23:10
ПроСпорт
09:20 ДАІ. Дорожні
війни
10:30 Останні 24
години. Андрій
Миронов
11:30 Т/с «Спецзагін
Кобра-11»
13:15 Т/с «Пригоди
Мерліна»
15:00 Т/с «Солдати-9»
17:00 Т/с
«Солдати-10»
17:50 Війна космічних
амбіцій
19:00 Х/ф «Війна в
місті»
21:20 Х/ф «Центуріон»
23:15 Х/ф «Горець-2»

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:55
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 Т/с «Брати»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Дерсу
Узала»
13:55 Скарби
природи
15:15 Ехо та інші
слони Амбоселі
17:50 Магія природи
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
21:35 Наш світ — чи
завжди він був таким?
22:40 Х/ф «Скафандр і
метелик»

05:35, 22:25 Т/с «Круті
береги»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10, 20:30 Т/с
«Дихай зі мною.
Щастя в борг»
11:05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Т/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели...-2
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-11»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
18:55 Т/с «Свати-5»
20:00 Подробиці
00:25 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, 13:45, 20:15
Т/с «Слід»
09:10, 21:10 Т/с
«Подружжя»
10:00, 22:10 Т/с
«Мент у законі-5»
11:00 Т/с «Гончі-3»
11:50 Нехай говорять.
Олег Попов. Клоун у
вигнанні
12:50 Т/с «Зрадник»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
00:00 Т/с «Слідчий
комітет»

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 «Ментівські
війни»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Братани»
20:25 Т/с
«Дільничний»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Мент у
законі»
00:35 Наш космос.
Обранець небес

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»
12:20 Т/с «Банди»
13:25 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15, 21:30 Т/с
«Відрив»
16:10 Право на захист
17:00 Середовище
проживання
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Людина і закон
23:45 Нічні новини
00:05 Олександр
Лабас. Космічний
політ маленької
пташки

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00, 15:30 Х/ф
«Війна»
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «Російські
ліки»
11:05, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-11»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 14:30, 19:30
Т/с «Літєйний»
13:35 Кримінальні
справи
17:10 Х/ф «Кольє
Шарлотти»
18:30 Легенди
карного розшуку.
Люди-примати
Сталіна
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Х/ф «Марія,
мати Ісуса»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:30, 15:25 Т/с
«Ранетки»
10:25 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:15 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12:05 Інтуїція
13:00, 19:35 Одна за
всіх
13:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:30 Дом-2
16:20 У ТЕТа мама!
16:45 Богиня шопінгу
17:15, 20:05 Т/с
«Універ»
19:10 БарДак
22:00, 00:25 Т/с
«Реальні пацани»
23:00 На добраніч,
мужики
23:55 Т/с «Секс і місто»

06:00 Виверження
06:50 Червоний код
07:40 Золото
степовиків
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Острови
10:30 Апокаліпсис
кам’яного віку
11:30 Смертельний
землетрус
13:20 Top Gear
14:20 Секретні файли
NASA
15:10 Перст долі
16:10 Злочинний світ
17:10 Підводний
екстрим
18:00 Пірати Чорного
моря
18:50 Невідомий
імператор Росії
19:50 Нам загрожує
населення Землі
20:40 4400. Викрадені
у часі
21:40 Пригоди золотої
валізи
22:30 Острівний ковчег
23:30 Відкриття
Америки
00:30 Шпигуни

05:45 Ранок на К08:20 Панаєхало
08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05, 17:00 У
пошуках пригод
15:00 Ще не вечір.
Цілителі
16:00 Т/с «Сваха»
18:00 Історії великого
міста. Піти в монастир
19:00 Т/с «Я лікую»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с
«Надприродне»

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом!
08:40 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 «Кулагін та
партнери»
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,
малята!
20:00 Т/с «Шаповалов»
21:55 Двобій
23:30 Вісті+
23:50 Профілактика

Телепрограма
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00, 12:00 Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:45 Невідоме від відомих
06:50 Глас народу
06:55 Православний календар
07:15 Ера бізнесу
07:35 Хазяїн у домі
07:50 Заголовки
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:25 Д/ф «Шлях, довжиною
в 15 років»
10:10 Легко бути жінкою
10:55 Віра. Надія. Любов
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:20 Euronews
12:10, 15:15, 21:15 Діловий
світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:30 Х/ф «Сорок перший»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
16:05 П’яте Євангеліє
16:30 Х/ф «Дев’ять днів одного
року»
18:40 Шляхами України
19:05 Концерт пам’яті М.
Мозгового
20:35 After Lіve (За лаштунками
Шустер-Lіve)
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс-мінус
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі
22:50 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки

06:00, 07:00, 08:00,
05:40 Документальний 06:00, 14:35 М/с
06:05, 07:00, 08:00,
05:30 Світанок
«Джуманджи»
09:00, 19:30 ТСН
15:00, 17:00, 19:00,
06:15, 07:35 Ділові
детектив
06:35 Kіds Tіme
06:45, 07:10, 07:40,
21:00, 23:00 СТН
факти
06:40, 07:05, 07:40, 08:40
08:05, 09:10 Сніданок
06:30, 19:25 Столиця 06:35 Х/ф «Канікули
06:25, 09:25, 12:55,
Підйом
з 1+1
07:25
Київ.
Музика
19:20
Спорт
06:45, 14:55 М/с «Боб
07:15 М/с «Чорний
кохання»
08:45, 11:05
06:30, 15:30 Т/с
Губко»
плащ»
08:35 Х/ф «Ніна.
07:30, 08:30, 19:00, 00:45
09:55 Т/с «Клон-2»
Мультляндія
«Прокурорська
10:45 Т/с «Пончик
10:15 Повнота радості Розплата за кохання» Репортер
перевірка»
09:00, 23:50 Очевидець
Люся»
життя
07:40 Стоп-10
09:55, 19:35 Т/с
11:40 Шість кадрів
17:40,
22:00
Вікна13:20, 23:45
08:45 Факти. Ранок
«Світлофор»
12:25 Зніміть це
Громадська
09:30, 19:25
10:35 Т/с «Молодята»
Новини
негайно
11:50 Т/с «Татусеві дочки»
Надзвичайні новини з приймальня
13:20 Цілковите
17:50 Х/ф «Діамантова 12:50 Т/с «Ластівчине
перевтілення
Костянтином Стогнієм 15:10, 23:20 Дивіться,
гніздо»
14:10 Давай
хто прийшов
10:30, 16:35 Т/с
рука»
13:55 М/с «Аладдін»
одружимось
15:40 Прогулянки
«Убивча сила»
15:30, 16:55 Teen Tіme
16:00 Сімейні
20:00 Танцюють всі!
містом
12:40
Анекдоти
по15:35 Пекельне побачення
мелодрами-2
Повернення героїв
16:10 В центрі уваги
16:00 Т/с «Заколотний
16:55 Не бреши мені-3 українськи
шлях»
18:00 ТСН. Особливе 12:45 Факти. День
16:50, 19:20, 20:50
22:40 Танцюють всі!
17:00 Т/с «Не родись
18:35 Говоримо і
Міська варта
13:00, 20:10 Т/с
вродлива»
показуємо
Повернення героїв
17:45, 22:00 Т/с
«Бригада»
17:55 Т/с «Вороніни»
20:15 Х/ф «Янголи та
«Інспектор Деррік»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Спортрепортер
23:55 Х/ф «Криза
демони»
20:00 Т/с «Руда»
21:50 Гордість
23:10 Х/ф «Покоління 22:20 Х/ф «Бетмен
Віри»
країни-2011
21:25 Нова адреса
назавжди»
«П»

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 Т/с «Капітанські
діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Дерсу
Узала»
13:55 Наш світ — чи
завжди він був таким?
15:15 Ехо та інші слони
Амбоселі
17:50 Магія природи
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
21:35 Сергій
Маковецький. Раб
сцени
22:40 Х/ф «Жорстокий
романс»

05:35 Т/с «Круті
береги»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:50
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с «Дихай зі
мною. Щастя в борг»
11:05 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Т/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели...-2
14:10 Сімейний суд
15:05 Судові справи
15:55 Т/с «Таємниці
слідства-11»
17:45 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, 17:10, 19:15
Події. Спорт
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:45 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
10:10 Т/с «Мент у
законі-5»
11:50 Нехай говорять.
Принцеса Алла-Вікторія
12:50 Т/с «Зрадник»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
20:15 Т/с «Я —
охоронець. Кілер до
ювілею»
00:00 Х/ф «Інді»

04:55 НТВ-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 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
13:40 Жіночий погляд.
Аристарх Ліванов
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Братани»
20:30 Х/ф «Мішені»
22:20 Т/с «Мент у
законі»
00:20 Х/ф
«Банкрутство»

Передплачуйте газету «Вишгород».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 05:50 Легенди
18:00 Новини

бандитської Одеси

05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна

06:35 Друга смуга

закупівля

06:40 Х/ф «Марія,

09:45 Жити здорово!

мати Ісуса»

10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Банди»

08:35, 19:00 Свідок

13:25 Кримінальні хроніки 09:00 Х/ф «Подвиг
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити

Одеси»
11:50 Х/ф «Блокада»

15:15 Т/с «Відрив»

19:30 Х/ф «Десять

16:10 Право на захист

заповідей»

17:00 Чекай на мене

23:30 Х/ф «Ноїв

18:35 Поле чудес
19:45 Нехай говорять

ковчег»

21:00 Час

02:55 Особистий

21:30 Дві зірки

погляд

23:10
ПрожекторПерісХілтон

05:40 Уроки тітоньки

23:55 Х/ф «Будинок вітру» Сови

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

06:00 М/с «Галактичний
футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00, 09:30 Т/с
«Страховики»
09:00, 21:00 Новини 2+2
09:15, 21:15, 23:25
ПроСпорт
09:20 ДАІ. Дорожні війни
10:30 Останні 24 години.
Леонід Биков
11:30 Т/с «Спецзагін
Кобра-11»
13:15 Т/с «Пригоди
Мерліна»
15:00 Т/с «Солдати-10»
17:50 Війна космічних
амбіцій
19:00 Х/ф «Гранична
швидкість»
21:20, 23:00 Ульотне
відео по-російськи
21:55 Убивче відео
23:30 Чемпіонат світу
за версією WBA. У
середній вазі: Фелікс
Штурм vs Себастьян Збік.
Андеркарт: Денис Бойцов
vs Домінік Гуінн. Пряма
трансляція

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:30 Т/с «Ранетки»
10:25 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:15 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
12:05 Інтуїція
13:00, 19:35 Одна за всіх
13:30 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:30 Дом-2
15:25 Т/с «Хто у домі
господар?»
15:55 Чортиці в спідницях
16:20 У ТЕТа мама!
16:45 FAQ. Як зняти
дівчину тощо
17:15, 20:05 Т/с «Універ»
19:10 БарДак
22:00 Щоденники
Темного-2
23:05 На добраніч,
мужики
00:00 Т/с «Секс і місто»

06:00 Цунамі на Східному
узбережжі
06:50 Секретні файли
NASA
07:40 Невідомий
імператор Росії
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Острівний ковчег
10:30 Відкриття Америки
11:30 Виверження
13:20 Top Gear
14:20 Червоний код
15:10 Надлюдська раса
16:10 Прямий ефір із
Гітлером
17:10 Полювання на
Рокфеллера
18:00 Пригоди золотої
валізи
18:50 Діаманти для
диктатури
19:40 Відьми. Таємниці
чаклунського життя
20:30 Російські зомбі
21:20 Гості з космосу
22:10 Острови
23:00 Х/ф «Мафія: історія
Бонанно»

05:45 Ранок на К-1
08:20 Панаєхало
08:50 Жіноча ліга
09:20 Халі-Галі
09:55 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:00 Історії великого
міста. Піти в монастир
16:00 Т/с «Сваха»
17:00 У пошуках
пригод
18:00 Красиво жити.
Раути
19:00 Т/с «Я лікую»
20:00 Три сестри
21:00 КВН
23:40 Жіноча ліга
00:00 Т/с
«Надприродне»

04:00 Ранок Росії
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 «Кулагін та
партнери»
12:00 Моя срібна куля.
Юрій Гагарін
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 добаніч, малята!
20:00 Юрмала
21:50 Х/ф «Хлібний день»
23:40 Х/ф «Справа про
пеліканів»
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:30 Світ православ’я
07:15 Ера здоров’я
07:40 Корисні поради
08:00, 09:15 Шустер-Lіve
09:00 Школа юного
суперагента
12:15 After Lіve (За лаштунками
Шустер-Lіve)
12:35 Інтерв’ю з Патріархом
Кирилом
13:05 Інтерв’ю з
Блаженнійшим Митрополитом
Володимиром
13:40 Зелений коридор
13:50 Х/ф «Дерсу Узала»
16:25 У гостях у Д. Гордона. І.
Глазунов
18:05 Концерт С. Ротару
19:30 10+10. Україна-Грузія.
Світовий хіт
20:50 Мегалот
20:55 Зворотній зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:40 Кабмін: подія тижня
21:55 Великдень
22:50 Суперлото, Трійка, Кено
22:55 Великодні Богослужіння
(храм Христа Спасителя,
Москва)
23:45, 00:00 Великодні
Богослужіння (КиєвоПечерська лавра)
23:50 Великодні Богослужіння
(Свято-Володимирський
кафедральний собор)
23:55 Великодні Богослужіння
(храм святого Василія
Великого

06:20 Мультфільм

06:45 Мультфільми
06:55 Ф-стиль
07:20 Будь в курсі!
07:50, 14:50 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:30 Мультфільми
09:00, 23:45 Невідома
планета
10:05 Сергій
Маковецький. Раб сцени
11:15 Х/ф «Свій серед
чужих, чужий серед своїх»
13:30 За сім морів
15:15 М/ф «Таємниця
третьої планети»
16:00 Щоденник для
батьків
16:30 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
18:55 Т/с «Служба 21,
або Мислити треба
позитивно»
20:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Вахтанг Кікабідзе.
Мої літа — моє багатство
21:30 Д/ф «Тварини —
прекрасні люди»
00:40 Х/ф «Гімалаї — там,
де живе вітер»

05:20 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
08:05 Городок
08:45 Орел і решка
09:45 Україно,
вставай!
10:25 Вирваний з
натовпу
11:05, 15:00
Т/с «Серафима
Прекрасна»
13:25 Д/ф «Останній
Великдень»
14:00 Сходження
Благодатного
вогню у Храмі гробу
Господнього-2012
17:05 Київ вечірній
19:00 Розсміши
коміка
20:00 Подробиці
20:30 Ювілейний
концерт Софії Ротару
23:00 Х/ф «Піп»

«Смурфи»
07:15 Т/с «Справжні
лікарі-2»
08:05 Світське життя
09:05 Квартирна
лотерея «Хто там?»
10:10 М/с «Тімон і
Пумба»
11:00 Т/с «Інтерни»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Непутяща
невістка»
23:50 Х/ф «Янголи та
демони»

05:55 Козирне життя
06:25 Х/ф
«Солдатики»
08:30 Бережись
автомобіля
08:55 Зірки YouTube
09:20 Люди, коні,
кролики… і домашні
ролики
10:00 ЄвроФуд-2012
10:25 Квартирне
питання
11:20 Стоп-10
12:20 Провокатор
13:15 Спорт
13:20 Т/с «Бригада»
15:45 Максимум в
Україні
16:50 Х/ф
«Поліцейська
академія-5: Пункт
призначення —
Майамі»
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Х/ф «Бетмен.
Початок»
21:50 Наша Russіa
22:40 Х/ф «Втікач»

06:00, 7:00, 8:00 СТН
6:30 Столиця
7:30 Київ. Музика
8:30, 11:30, 13:25,
14:50 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
13:45 Час відповідей
16:20 Мелодія двох
сердець
21:00 СТН. Тижневик
21:30 Х/ф «Біль
кохання»
23:25 Дивіться, хто
прийшов
23:45 Пасхальні
богослужіння

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея «Золотий
07:00, 19:00 Події
ключ»
07:10 Події. Спорт
07:45 Академія краси
07:15 Х/ф «Джуніор» 08:20 Готуємо з Олексієм
Зиміним
09:30 Журнал УЄФА
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний двобій
ЄВРО-2012
11:00 Квартирне питання
10:00 Таємниці зірок 12:20 Своя гра
11:00 Т/с «Дорожній 13:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
патруль-9»
14:00 Сходження
12:00 Т/с «Дорожній Благодатного вогню.
Пряма трансляція з
патруль-10»
Єрусалима
15:20 Таємнича Росія:
13:00 Т/с «Колір
Матрона — заступниця
полум’я»
столиці?
16:20 Очна ставка
16:00 Х/ф «Золоті
17:20 Огляд.
небеса»
Надзвичайна подія
18:25 Професія —
18:00 Т/с «Чотири
репортер
пори літа»
18:55 Максимум.
21:15 Х/ф «Коли цвіте Розслідування, які
стосуються кожного
бузок»
20:00 Російські сенсації
20:55 Ти не повіриш!
23:10 Х/ф «Пара
21:50 Х/ф «Настоятель-2»
гнідих»
23:50 Т/с «Час Волкова»

06:00 Срібний
апельсин

06:30, 18:40, 00:00
Київський час
Марс»
06:45, 07:55, 08:20, 18:50,
07:40 Караоке на
23:35 Час спорту
06:55 Х/ф «Джинси06:50 Огляд преси
Майдані
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
талісман»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
08:40 Сніданок з
08:55 М/с «Боб Губко» 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
20:00, 21:00, 23:00
09:35 М/с «Пінгвіни з 19:00,
Юлією Висоцькою
Час новин
07:10
Клуб
700
Мадагаскару»
08:55 Їмо вдома
07:30, 08:10, 22:25, 23:20
10:00 Ревізор
Бізнес-час
10:05 Неймовірна
08:30 Світська кухня
11:05 Аферисти
09:20, 15:15 Інтелект.ua
правда про зірок
10:15 Здорові історії
12:05 Стороннім в...
11:10 Трансмісія
13:05 Новий погляд
11:10 Кохана, ми
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
14:10
Кухня
на
двох
13:15 Драйв
вбиваємо дітей
15:10 Дайош молодь! 14:10 Історія успіху
14:25 Гра долі
13:15 Холостяк-2
16:30 Х/ф «День
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:40 Холостяк-2. Як радіо»
18:15 Час інтерв’ю
19:20 Тема тижня
18:35 Х/ф «Пірати
вийти заміж
19:30 Машина часу
Карибського моря. На 20:10 Портрети з Сергієм
19:00 Україна має
Дорофеєвим
краю світу»
21:10 Більша політика
талант!-4
21:40 Вікно в Америку
22:00 Хто зверху?
22:00 У кабінетах
23:15 Х/ф «Діамантова 23:30 Х/ф «Новий
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фицич
хлопець моєї мами»
рука»
23:45 Тема тижня

06:25 Х/ф «Куховарка» 05:30 Т/с «Вероніка

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:20 Х/ф
«Приборкування вогню»
07:50 Грай, гармонь
улюблена!
08:35 «Смішарики.
ПІН-код»
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Юхим Копелян.
Інформація до роздумів
12:15 Х/ф «Невловимі
месники»
13:40 Х/ф «Нові
пригоди невловимих»
15:15 Х/ф «Корона
Російської імперії, або
Знову невловимі»
18:15, 21:15 Х/ф
«Степові діти»
21:00 Час
22:30 Великдень.
Трансляція
богослужіння з Храму
Христа Спасителя

06:00 Легенди

06:00 Дізнайся — як

06:25 Пазли долі
06:45 Т/с «Панотче»
14:40 Т/с «Журов»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства-9»
23:00 Реаліті-шоу
«Резервісти»
00:00 Д/ф «Столипін.
Переділ»
01:00 Д/ф «Велика
Пасха»

05:45 Ранок на К-1

09:10 М/с «Бен10. Інопланетна
надсила-2»

09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»

10:20 ПроСпорт
10:25 Ульотне відео
по-російськи
11:40 Х/ф «Джек
Хантер: У пошуках

10:00 Пригоди Остіна
Стівенса
11:05 Х/ф «Принци

скарбів Угаріта»
13:35 Т/с
«Страховики»

повітря»
12:45 Т/с «Банкірши»

17:20 Чемпіонат
України з футболу.

20:40 Х/ф «Снігова

27 тур. «Динамо» «Ворскла»
19:30 «Металіст» -

королева»
22:50 Д/ф «Титанік

«Іллічівець»
21:30
ПрожекторПерісХілтон
22:15 Т/с «Втеча»
00:15 Х/ф «Центуріон»

06:00 Д/ф «Леонардо.
Людина, яка хотіла
07:05, 09:00 Мультик з
знати все»
Лунтіком
07:00 Д/ф «Леонардо.
07:35 Малята-твійнята
Небезпечні зв’язки»
08:00 Байдиківка
08:00 Масони
08:30 Телепузики
09:00 Енергетики
09:30 М/с «Білка та
10:00, 11:00, 12:00
Руйнівники міфів
Стрілка. Пустотлива
13:00, 14:00, 15:00
сімейка»
Top Gear
09:40, 16:10 Єралаш
10:10, 16:15 Одна за всіх 16:00 Д/ф «Титанік:
правдива історія»
10:35 Т/с «Хто у домі
16:50 Д/ф «Таємниця
господар?»
11:30 Т/с «Моя прекрасна загибелі Титаніка»
17:40 Проказа: кара
няня»
богів
12:30 ТЕТ
18:30 4400. Викрадені
13:00 Х/ф «Місіс
у часі
Даутфайр»
19:20 Золото і смерть
15:15 Лялечка-2
16:45, 21:35 Т/с «Універ» 20:10 Бунт машин.
Безжальні вбивці
18:40 Х/ф «Ніч у музеї»
21:00 Д/ф «Ісус:
20:40 БарДак
22:30 Чортиці в спідницях останні 40 днів»
23:00 Х/ф «Мафія:
23:00 Х/ф «Мемуари
історія Бонанно»
гейші»
06:15 Їж та худни

бандитського Києва

08:00 Мультфільми

зсередини»
00:45 Х/ф «Людинаметелик»

03:50 Х/ф «Мачуха»
05:35 Сільський ранок
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.
Дайджест
09:05 Отець Михайло.
Історія однієї родини
10:20 Чесний
детектив
10:55, 13:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди»
16:05, 19:45 Х/ф
«Джерело щастя»
19:00 Вісті в суботу
20:50 Х/ф «Диригент»
22:30 Великдень.
Пряма трансляція
Великоднього
богослужіння з Храму
Христа Спасителя

10

7 квітня

Телепрограма

2012 року
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2+2
06:00, 07:45, 14:05 Привітання
Президента України
06:05 Інтерв’ю з Патріархом
Кирилом
06:35 Інтерв’ю з
Блаженнійшим Митрополитом
Володимиром
06:55 Великдень
07:45 Привітання
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
07:50, 08:05 Великодні
Богослужіння (КиєвоПечерська лавра)
07:55, 12:05 Великодні
Богослужіння (СвятоВолодимирський
кафедральний собор)
08:00, 10:05 Великодні
Богослужіння (храм святого
Василія Великого)
14:15 Крок до зірок.
Євробачення
15:00 Ближче до народу.
Блаженнійший Митрополит
Володимир
15:35 Шеф-кухар країни
16:25 Королева України
17:15 Смішний та ще
смішніший
17:45 Золотий гусак
18:10 Маю честь запросити
19:00 Діловий світ. Тиждень
19:40 Святкова Великодня
концертна програма
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Експерт на зв’язку
23:25 Ера здоров’я
23:50 П’яте Євангеліє
00:15 Скарбничка

07:05 Пекельна кухня 05:55 Погода
06:00 Факти
-2
06:25 Квартирне питання
08:00 Ремонт +
07:15 ЄвроФуд-2012
07:45 Анекдоти по08:40 Мультфільм
українськи
09:05 Лотерея «Лото08:05 Х/ф «Бетмен і Робін»
Забава»
10:45 Зірковий тест-драйв
11:15 Козирне життя
10:10 М/с «Тімон і
11:55 Інший футбол
Пумба»
12:20 Спорт
12:15 Т/с «Зроблено в 12:25 Х/ф «Поліцейська
академія-5: Пункт
СРСР»
призначення — Майамі»
19:30, 23:50 ТСН14:15 Х/ф «Поліцейська
тиждень
академія-6: Блокада
20:15 Голос країни-2: міста»
16:05 Х/ф «Поліцейська
Нова історія
академія-7. Місія у
22:45 Світське життя Москві»
23:15 Голос країни-2: 17:55 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Нова історія.
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Бетмен.
Голосування
00:40 Х/ф «День, коли Темний лицар»
22:45 Х/ф «Служителі
вмер Христос»
закону»

06:00 Диваки
06:20 Мультфільми
07:35, 23:00 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:45 М/ф «Цибуліно»
09:00 Невідома планета
10:05 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:45 Ф-стиль
11:15 Вахтанг Кікабідзе.
Мої літа — моє багатство
12:15 Х/ф «Камінна душа»
14:35 За сім морів
15:25, 19:50 Цивілізація
Incognіta
16:30 Мультфільми
16:40 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:55 Т/с «Служба 21,
або Мислити треба
позитивно»
20:00 Кумири
20:15 Світ квітів
20:55 Х/ф «Гімалаї — там,
де живе вітер»
23:25 Будь в курсі!
23:45 Невідома планета
00:50 Світ за тиждень

06:50, 00:50 Бокс.
Хуан Мануель Маркес
& Сергій Федченко
08:40 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-5».
15:50 Ювілейний
концерт Софії Ротару
18:05, 20:55 Т/с
«Скринька Пандори»
20:00 Подробиці
тижня
Т/с «Скринька
Пандори» 3-4 сс.
Заключна серія
23:00 Д/ф «Титанік:
загадка розгадана»

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Золоті
небеса»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Дорожній
патруль-10»
13:00 Т/с «Чотири
пори літа»
16:00 Х/ф «Карусель»
18:00, 19:30 Т/с «Хто,
якщо не я?»
19:00 Події тижня
20:30 Т/с «Інтерни»
22:30 Футбольний
вікенд
23:30 Т/с «Час
Волкова»

06:00, 07:00, 08:00,
23:20 СТН. Тижневик
06:30 Прогулянки
містом
07:30, 11:20 Київ.
Музика
08:30, 14:20
Мультляндія
09:40 Корисна
розмова
09:50 Вчися з нами
10:00 Столиця
12:55 Блага звістка
15:55 Крок до зірок
17:00 Пасхальний
досвід
21:00 СТН. Спорт.
Тижневик
21:25 Х/ф «Діти
революції»
23:50 Громадська
приймальня

05:40 М/ф «Острів
скарбів»
06:40 Х/ф «Недільний
тато»
08:25 Сніданок з
Юлією Висоцькою
08:40 Їмо вдома
10:30 Неймовірні
історії кохання
11:30 Караоке на
Майдані
12:30 Хата на тата
13:35 Куб
14:55 Україна має
талант!-4
19:00 Битва
екстрасенсів. Війна
титанів
21:15 Х/ф «Наречена
мого друга»
23:45 Х/ф «Ми дивно
стрілися»

05:55 Х/ф «Серце
Клари»
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Дайош молодь!
08:55 М/с «Боб Губко»
09:30 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
09:55 ТОП-100
11:15 Хто зверху?
13:10 Шур-амури
14:10 Піранії.
Дайджест
15:00 Пакуй валізи
16:40 Файна Юкрайна
18:05 Х/ф «На грі»
20:00 Х/ф «На грі:
Новий рівень»
22:00 Люди ХЕ
23:00 Х/ф «Розплата»

06:25 Живуть же люди!
07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 Лотерея Російське
лото
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 Перша передача
09:55 Розвод по-російськи
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 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
18:00 Сьогодні. Підсумкова
програма
19:00 Щиросерде зізнання
19:50 Центральне
телебачення
21:00 Таємний шоу-бізнес
22:00 НТВшники. Арена
гострих дискусій
23:05 Х/ф «Сторонній»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:30 Х/ф
«Приборкання вогню»
07:50 Смак
08:25 Служу Вітчизні!
08:55 Смішарики.
ПІН-код
09:10 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:25 Фазенда
12:15 Святковий
канал
18:45 Хвилина слави.
Мрії збуваються!
21:00 Недільний Час
22:00
МУЛЬТособистості
22:35 Yesterday lіve
23:45 Х/ф «Романс
про закоханих»

05:35 Легенди

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

Голова Громадської ради при Вишгородській РДА Анатолій Гальчук, Благодійний фонд святої Ольги вітають з
днем народження члена Громадської
ради, голову Спілки підприємців Вишгородщини, депутата міської ради
Олександра Ігоровича СЕМЕНОВА
Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам зичим знов і знов.

Благодійний фонд святої Ольги
вітає з днем народження голову
Асоціації роботодавців Вишгородщини, депутата міської ради Юрія
Дмитровича КОЛОДЗЯНА
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаємо.
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здобутків без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.

Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з ювілеєм
Тетяну Василівну ПОПОВУ!
Краси і добра на життєвій стежині,
Хай буде здоров’я міцного доволі.
Хай все, що потрібно для щасті людині,
У вашій безхмарній відбудеться долі.

Конкурс на посаду
Державна податкова інспекція
у Вишгородському районі Київської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:
головного державного податкового ревізора — інспектора відділу
погашення прострочених податкових зобов’язань,
головного державного податкового ревізора-інспектора відділу
податкового контролю,
головного державного податкового інспектора.
Вимоги до конкурсантів: освіта вища економічна, стаж роботи за
фахом не менше трьох років, вільне володіння українською мовою,
комп’ютером.
Звертатись до відділу персоналу за адресою: м. Вишгород, просп.
Т. Шевченка, 1-а , кім. 15, тел: (04596) 51-016.

Вітаємо із ювілеєм
дорогого кума і хрещеного батька
Миколу Дмитровича ГУБАНОВА!
Ювілей – не привід для печалі,
Ювілей – це зрілість золота.
Хай до ста, а може, ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись літа.
Нехай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.
З повагою і любов’ю
В. ГУБАНОВА, сім’я БУРАНГУЛОВИХ

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

06:30, 18:40, 00:00
Київський час
06:45, 07:55, 08:20, 18:50,
23:35 Час спорту
06:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 23:00 Час новин
07:10 Клуб 700
07:30, 08:10, 22:25, 23:20
Бізнес-час
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
19:20 Тема тижня
19:30 РесПубліка з Анною
Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою
23:40 Рекламна кухня

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
06:40 ТЕТ
07:05, 09:00 Мультик
07:20 Т/с «Журов»
з Лунтіком
07:35 Малята11:30 Легенди
твійнята
карного розшуку.
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
Люди-примати
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
Сталіна
сімейка»
12:00 Агенти впливу
09:40 М/ф
«Кришталик і Пінгвін»
13:00 Д/ф «Велика
10:55 Х/ф «Місіс
Даутфайр»
Пасха»
13:10 Т/с «Моя
14:00 Реаліті-шоу
прекрасна няня»
14:05 Чортиці у
«Резервісти»
спідницях
14:35, 20:20 Т/с
15:00 Т/с «Таємниці
«Універ»
слідства-9»
16:30 Х/ф «Ніч у
музеї»
19:00 Х/ф
18:30 Лялечка-2
19:25 Богиня шопінгу
«Розслідування»
22:15 Бабуни &
21:20 Х/ф «Кво Вадіс» дідуни-2
22:45 Х/ф «Мріяти не
00:20 Х/ф
шкодить»
00:15 Валєра TV
«Розслідування»
бандитського Києва

Асоціація роботодавців
Вишгородщини ВІТАЄ з ювілеєм голову Асоціації Юрія
Дмитровича КОЛОДЗЯНА!
Від щирого серця бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіху, тепла.
Благополуччя та достатку,
Щоб справи
всі були
в порядку.

Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з ювілеєм члена Асоціації
Зінаїду Денисівну ЖАРАЯ!
Хай Матір Божа Вас охороняє.
А Господь щастя й сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки.
На добрі і довгі безхмарні роки.

Вітання

Хранитель
історичної правди
4 квітня відзначив свій день народження
директор державного музею «Битва за Київ у
1943 році», заслужений діяч культури України
Іван Петрович ВІКОВАН.
Історик за фахом, він усе своє свідоме життя
присвятив музейній справі, по крихті збираючи
відомості про найжорстокішу із воєн – Велику Вітчизняну, про оборону і штурм Києва, про героїв,
що віддали своє життя за Батьківщину. Недарма
музей у Нових Петрівцях – один із кращих, а його
директора привітав з днем народження голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк.
Палкий патріот, хранитель історичної правди,
Іван Петрович ретельно вивчає далеке минуле і
одну з своїх книг присвятив Межигір’ю.
Дорогий Іване Петровичу!
Бажаємо Вам козацького здоров’я і творчого
довголіття!
Редакція газети « Вишгород»

08:00 Журнал Ліги
чемпіонів УЄФА
08:30 Мультфільми
09:10 М/с «Бен-10.
Інопланетна надсила-2»
10:25
ПрожекторПерісХілтон
11:10 Ульотне відео поросійськи
12:05 Х/ф «Джек Хантер:
Прокляття гробниці
Ехнатона»
13:00 Убивче відео
14:00 Т/с «Кордон.
Тайговий роман»
22:15 Т/с «Втеча»
00:15 Х/ф «Поганий
лейтенант»

08:00, 10:00 Пригоди
Остіна Стівенса
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
11:00 Х/ф «Земля: Життя
без людей»
12:55 Х/ф «Хлопчинамільйонер»
14:45 Х/ф «Принци
повітря»
16:10 Три сестри
17:15 Розкішне життя
18:15 Х/ф «Павутина
Шарлоти»
20:05 Х/ф «Залізна
людина»
22:40 Х/ф «Людинаметелик»

Підприємство у м. Вишгороді (р-н
заводу «Карат») запрошує на постійну роботу:
— оператора ламінаційної установки (навчаємо), з/п договірна
— кладовщика (жінка, ДР), з/п договірна
— майстра дільниці, з/п договірна.
Тел: (098) 695-35-21

06:00 Ісус: останні
40 днів
08:00 Титанік:
правдива історія
09:00 Таємниця
загибелі Титаніка
10:00, 11:00, 12:00
Руйнівники міфів
13:00, 14:00, 15:00
Top Gear
16:00 Диво-іконостас
17:00 Слідами
чудотворної ікони
18:00 Хрещення
Володимира
18:30 Розп’яття
19:20 Десять
заповідей. Закони
Бога
20:10 Десять
заповідей. Закони
людини
21:00 Леонардо.
Людина, яка хотіла
знати все
22:00 Леонардо.
Небезпечні зв’язки
23:00 Поховані
секрети Біблії

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 Т/с «Завжди
говори «завжди»
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:30 Титанік
15:15 Сміятися
дозволяється
17:10 Фактор А
19:00 Вісті тижня
20:05 Ювілейний
концерт Алли
Пугачової

Безкоштовні не оголошення

ПРОДАМ
погріб (цегла, шир. телевізор 51ТЦ- погріб (цегла, 1,5 х
1,40/дов. 2,10). 311Д, б/в, відмінний 2,0) ПСК «Весна»,
Кооператив «Весна».
вул. Київська.
стан.
Тел: (097) 433-06-45 Тел: (04596) 5-22-75 Тел: (067) 760-00-73
Коляску фірми «Geoby», б/у, манеж. Тел: (093) 633-26-94

ІНШЕ
Ремонт/встановлення/
Сантехнічні, зварювальні
перетяжка дверей,
роботи, електрика, лінолеум,
безпіщанка, відкоси, шпалери.
вагонка.
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40
Няня. Догляд/діти Юридичні послуги,
Шукаю
до 3 років. Стаж/
посередника
будь-які правові
рекомендації.
питання. Адвокат. для створення сім’ї.
Тел: (067) 731-07-88 Тел: (067) 184-18-55 Тел: (098) 373-17-87
Домашній майстер Тел: (063) 100-90-08

Вишгородське міське
комунальне підприємство
«Водоканал»
запрошує на роботу
працівника у відділ збуту.
Довідки за тел:
(04596) 23-354
ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ

(096) 660-96-30

Сумуємо

Вічна пам’ять
Миколі
Приньову
Завчасно пішов із
земного житття у вічність Микола Приньов, гарний батько і
чоловік, сусіда і колега. У 1986-му він ліквідовував аварію на
ЧАЕС, закривав світ
від ядерної небезпеки. Майже чверть століття у міцному шлюбі
він по-чоловічому захищав від усіляких негараздів свою родину,
яка тепер осиротіла.
Щирі співчуття п.
Лесі та дітям. Вічна
йому пам’ять і вічний
спокій
Миколиній
душі.
Марина КОЧЕЛІСОВА

Дитячий майданчик

Вишгород
«Джерело»: перше п’ятиріччя
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — автор

7 квітня

Три покоління — в унісон
Витспуає «Домісолька» та солістки Вікторія Бліховська та Оля Короленко

П

очуття прекрасного — добрий
помічник у вихованні. Вже у
ранньому віці діти розуміють
красу і здатні творити. Через музику навчає дітей доброму й вічному педагог
Анна Покровська — керівник гуртка хорового співу Вишгородського міського
Центру творчості «Джерело». Її підопічні
колективи — «Спадкоємці переможців»
(середня група) та «Домісолька» (молодша), а також вокалісти — хоча і зробили лише перші кроки, — вже здобули
заслужений авторитет.
Це вони зривали гучні оплески і вигуки
«браво!» у Благодійному фонді святої Ольги
під час заходів з нагоди Дня людей похилого віку, визволення Вишгорода від німецько-фашистських загарбників, Дня захисника Вітчизни. І не лише дарують свої виступи
ветеранам. Такі зустрічі — це єднання поколінь, хвилини, коли діти справді відчувають
себе спадкоємцями переможців…
Оля Короленко і Тетяна Вірченко співають «Огонек», Владислав Степанов з Олексієм Голтвенком — «Здесь птицы не поют»,
«С чего начинается Родина» — і ветеранів
переповнюють емоції і почуття, відмінні від
дитячих. Проте пісні далеких 1940-х років,
які, ніби місток, поєднують різні покоління,
пробуджують у молоді гордість за героїзм
своїх прадідів. У такі хвилини вони не приховують цього. І юнаки, вітаючи ветеранів
зі знаменними датами, запевняють, що
будуть достойно виконувати священний
обов’язок захисників Вітчизни, як і належить справжнім чоловікам.
Це і є патріотичне виховання. Як і те,
що молодь і ветерани — поруч, що їм комфортно і цікаво разом. До речі, Владислав з
Олексієм як солісти беруть участь майже в
усіх заходах, що відбуваються в місті.
Виступам передує наполеглива праця. Під час репетицій педагог дотримується відповідної поетапності. Підготовка до
слухання твору, тобто розповідь чи бесіда,
яка готує дітей до його сприймання. Аналіз
твору. Розучування. Повторення. Анна По-

На сцені — «Спадкоємці переможців»

кровська організовує також
лексичну роботу — пояснює
значення слів, які можуть бути
незрозумілі дітям.
Репертуар солістів і колективів складається з різних за
жанром і характером творів,
і це сприяє не лише розвитку
музичних здібностей дітей, а
й творчого мислення, уваги,
волі, емоційності, пам’яті.
Сама Анна Покровська —
найкращий приклад для вихо- Солісти Олексій Голтвенко та Владислав Степанов
ванців. Пісні, що вона співає у
кожній концертній програмі,
виховувати у дітей доброту, милосердя,
тепло сприймає різновікова публіка. Глядач порядність, товариськість. Адже в процесі
давно вже полюбив цю гарну тендітну жінку колективного співу треба «чути» того, хто
з ніжним меццо-сопрано.
поруч, співати в унісон.
Випускниця Київського державного інАнна Петрівна цього прагне. Її найменші
ституту культури ім. О. Корнійчука (за спе- «домісольки», яким лише по п’ять рочків, —
ціальністю «диригент самодіяльного колек- Маша Брехт, Ліза Глуговська, Аня Боднартиву») А. Покровська віддала творчій роботі чук, Сашко Стець, стараються не пропусвже чверть століття. І постійно навчається. кати занять. А до виступів ставляться дуже
Закінчила річні курси Московського інститу- відповідально.
ту вдосконалення вчителів. І як диригент ві«Спадкоємці переможців» — Іра Редьдомого хору хлопчиків, побувала у Ватикані, кіна, Саша Голівець, Євгенія Мартиросян,
зустрічалася з Папою Римським.
Уляна Базуєва, Ілля Карпович, Марина
—
Емоційне Павлюк, Анжеліка Гордієнко — також згурвідтворення
пісні тований колектив. І коли вони співають
формує художньо- «Солнечный круг», «Спой нам, ветер!» чи
естетичний
смак, «Бабушки-старушки», зал розцвітає по— говорить Анна По- смішками.
кровська. — Тож моє
Так було 23 лютого під час великого
завдання — вихову- святкового концерту в адмінбудинку, навати вокальну куль- передодні 8 Березня у рідному «Джерелі»,
туру, як невід’ємну коли вітали мам та бабусь.
частину
духовної,
Радіючи за хористів, батьків, у яких такі
розвивати музичний гарні виховані чада, за їхнього наставника
слух, працювати над Анну Покровську і за міський Центр творчистотою інтонації, чості «Джерело», котрий може пишатися
дикцією, артикуляці- такими виконавцями, переконуєшся, що
єю, правильним ди- хоровий спів — один із найулюбленіших виханням. І водночас дів діяльності дітей.

ФОТО — Наталя САДОВНІКОВА

Дружба з книгою – це свято.
Дуже я потрібна всім:
І дорослим, і малим.
Всіх я розуму учу,
А сама завжди мовчу
(Книга)
сеукраїнський тиждень
дитячої книги у Вишгородській спеціалізованій
школі «Сузір’я» відкрила дитяча
письменниця-казкарка Лариса
Ніцой. Учні 2-А класу разом із
своїм класним керівником Світланою Кухарчук провели дуже
цікаву, змістовну і повчальну зустріч, яку організував директор
ТОВ «КВІНТ-А» В. Кухарчук.

В

Книги Лариси Ніцой гарно ілюстровані. Відкриваєш першу-ліпшу
сторінку – і опиняєшся у казковій
лісовій країні, де живуть кумедні
звірі, веселі маленькі чоловічки та…
діти.
Учні із захопленням прочитали
«Невигадані історії звіряток-друзяток» і зробили до них барвисті
малюнки, щоб порадувати письменницю. А Вікторія Гаража та Владислава Щербата самі придумали і
виконали танок «Читаємо книжки».
Письменниця розповіла, як
вона пише свої книжки, як ці книжки
оформлюють. Прочитала уривки із
«Ярика-векалки». Головного героя
— плаксія Векалку — грав… весь
зал: захоплено, активно, із сміхом.
Багато хто приніс із собою твори
Лариси Ніцой і отримав автографи

від самої авторки. Сподіваємось,
що наші діти й надалі читатимуть —
і не лише ці книжки.
Казкарку і всю початкову школу, присутню на зустрічі, вразило і
читання віршів, яке ішло із чистих
сердець Валерії Миненко, Олексія
Швеця, Ірини Лещенко, Владислава Пастернака, Єлизавети Вітченко, Володимира Костюка та інших.
Все це супроводжувалось мультимедійною презентацією «Як виникла книга», яку підготував 2-А клас
(роль Книги виконав Олег Оксюта).
Народ каже «Книга – ключ до
знань». А для того, щоб багато знати, треба багато читати, відвідувати
бібліотеки, цікавитися друкованими новинками з Інтернету. Отож,
дружіть з книгою, і ви йтимете в
ногу з часом.
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Нерозлучні
з музикою
Ірина ЯКОВЕНКО,
гурток журналістики
Центру «Джерело»,
учениця 7-А класу гімназії
«Інтелект»

Д

Хто мовчить та всіх навчить
Юлія ОКСЮТА, Наталя ШВЕЦЬ,
батьки учнів 2-А класу

2012 року

нями ми побували в
гостях у хорового колективу «Спадкоємці
переможців». Керівник Анна
Покровська, за словами дітей,
весела та позитивна людина.
І ми переконалися в цьому,
коли з нею розмовляли.
Анна Петрівна виховувалася у
сім’ї, де завжди царювала музика. Її батько, Петро Кирилович
Поєдинок – музикант, вчителює у Вишгородській ЗОШ №1.
Мама також мала гарний слух,
грала на фортепіано й баяні і
добре співала, викладала музику у ВРГ «Інтелект». Маленька Аня завжди була на виступах
батьків, у деяких брала участь.
Тож неважко було передбачити,
що й надалі не розлучатиметься
з музикою.
Школяркою Анна любила співати. Її кумирами були гурт
«АББА», Лара Фабіон, Андреа
Бочеллі, і дівчина виконувала
їхні пісні.
А. Покровська закінчила 7
класів Вишгородської музичної
школи по класу фортепіано. Навчалася у Аїди Набіївни Зайцевої, всі її уроки всотувала, мов
губка.
Має вищу освіту. І тепер сама
навчає інших.
– Я отримую задоволення від
занять з дітьми, – каже педагог.
– Вони мене надихають.
Звісно, ми поцікавилися, чому
гурток називається – «Спадкоємці переможців»?
–Це пов’язане з історією, з
Великою Вітчизняною війною, з
вшануванням подвигу солдата,
– відповіла А. Покровська. – Ми
виконуємо переважно патріотичні пісні.
Анна Петрівна та діти мріють
про нову апаратуру, про більше
приміщення для занять, про те,
щоб частіше виступати і радувати своїх шанувальників.
Хай ці мрії здійсняться!
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7 квітня

Дата

2012 року

Календар

ФОТОрепортаж

Цей день в історії

Вишгород

Загадки Червоної Шапочки

Катерина ЗУРМА
7 квітня – Міжнародний день здоров’я
1573 — Іван Федоров заснував у Львові
першу в Україні друкарню
1876 — 29-річний американський винахідник Александер Грехем Белл отримав
патент на телефон
1992 — зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України
1997 — вчені Единбурга перші у світі вивели клоновану вівцю Доллі
Народилися:
1919 — Омелян Пріцак — український
історик, мовознавець, орієнталіст, засновник і довголітній директор Українського
наукового інституту Гарвардського університету
Іменини: Герман, Савва, Тихон, Симон
8 квітня
1766 — запатентовано першу пожежну
драбину
1853 — відкрився перший офіційно зареєстрований шаховий клуб
1919 — Україна проголошена радянською республікою
2003 — під Каїром (Єгипет) виявлено
найдавніше поховання
Іменини: Анна, Алла, Ірина, Лариса
9 квітня
1667 — у Парижі відбулася перша у світі
публічна мистецька виставка
1860 — французький винахідник Едуар
Леон Скотт де Мартінвілль зробив перший
звукозапис, що зберігається в паризькому
архіві
1930 — у Нью-Йорку вперше продемонстрували відеофон
Іменини: Іван, Феодосій, Зіновій, Степан
10 квітня – Міжнародний день руху
опору
1710 — в Англії набрав сили прийнятий
1709 року перший у світі закон про авторське право
1849 — запатентовано безпечну шпильку
1833 — розпочато виробництво сірників
Народилися:
1881 — В’ячеслав Прокопович — український громадський, політичний, державний діяч, педагог, історик, публіцист, член
Центральної Ради, голова Ради народних міністрів Директорії УНР, виконуючий
обов’язки Президента УНР
Іменини: Катерина, Одарка, Марія, Зінаїда
11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських концтаборів; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона
1919 — створена Міжнародна організація праці
1906 — перший публічний виклад Альбертом Ейнштейном теорії відносності в
роботі «Електродинаміки рухомих тіл»
1980 — поява на прилавках першого
компакт-диска
Народилися:
1958 — Ганна Гаврилець — українська
композиторка, заслужена діячка мистецтв
України
Іменини: Олексін, Георгій, Роман, Семен
12 квітня – Всесвітній День авіації і
космонавтики; День працівників ракетно-космічної галузі України
1903 — у Лондоні на маршрут вийшов
перший у світі міський автобус з двигуном
внутрішнього згоряння
1961— Юрій Гагарін на радянському
космічному кораблі «Восток» здійснив
перший політ у космос
Іменини: Едуард, Альберт, В’ячеслав,
Сергій
13 квітня – Всесвітній день рок-нролу
1814 — німецький математик Карл Вітте
одержав ступінь доктора філософії у віці
12 років
Іменини: Тарас, Василь, Ігор, Ярослав

ФОТО – автор

З

азвичай
Міжнародний
день дитячої книги відзначають 2 квітня – у день народження великого датського казкаря Ганса Христиана Андерсена.
Але через весняні шкільні канікули
святкування перенесли на перший
день навчання.
Цьому святу – 45 років. Стільки
часу людство шанує не тільки Андерсена – генія дитячої казки, а взагалі
дитячу книгу. І цього разу можна було
б обмежитися розповіддю про історію
свята, виступами юних артистів – активних читачів, оглядом нових книжок.
Але працівники дитячої районної бібліотеки – завідуюча Валентина Скора,
провідні бібліотекарі Любов Клешко та
Вікторія Троценко – влаштували для
своїх маленьких читачів цікаве свято,
в якому взяли участь учні початкових
класів вишгородських шкіл – ЗОШ №
1 та спеціалізованої школи «Сузір’я».
Причому 2-А клас першої школи (вчитель Валентина Михайлюк) підготував
літературно-музичний сценарій.
Учні у залі миттєво впізнавали літературних героїв – Незнайка, Червону
Шапочку, охоче відгадували загадки,
співали а-капела, читали улюблені вірші. Найбільш активні отримали подарунки: дорослі – книги, а маленькі
– нотатнички та ручки. А потім велика ця дитяча аудиторія хором подякувала організаторам, які створили
справжнє царство книги, як висловилась заступник директора школи №1
Олена Мельник. «Ви – сіячі мудрого
та розумного», – сказала вона і ще раз
щиро подякувала працівникам бібліотеки за прагнення подружити з книгою
якомога більше учнів.

Таким переповненим читальний зал Вишгородської районної бібліотеки для дорослих буває лише під час свят

Настя Сохацька із школи №1
відповідально виконала роль
Книги

Гарячий Великдень

Другокласниця Юліана Данилова з першого класу — постійна
читачка районної дитячої бібліотеки

У світі

В

Африці, де проживає більше
150 млн християн, одягають
традиційні костюми, відвідують нічну службу та готують смажений
рис і курку. В багатьох країнах Африки
курятина коштує дуже дорого, тому
така страва на Великдень є справжнім
делікатесом.
Воскресіння Господнє відзначають
в Індії з колоніальних часів. І хоча кількість християн в країні налічує лише
2,5% всього населення, святкування
відбувається за кращими індійськими
традиціями: обмін подарунками, богослужіння та екстравагантні карнавали – невід’ємна частина свята. Окрім
цього, на Великдень в Індії традиційно
обмінюються кольоровими ліхтарями
та пасхальними тістечками. Традиції
малювати писанки індійці не мають,
проте в магазинах та на ринках можна
купити розфарбовані яйця і великоднього зайця.

У Мексиці в Страсну п’ятницю починається Великодній карнавал, який

супроводжується розкішними постановками страстей Христових. У суботу в містах розвішують ляльки Юди із
пап’є-маше, до яких чіпляють петарди
та хлопавки. До кінця дня цих манекенів підривають. У неділю після богослужіння та святого причастя відбуваються фінальні постановки страстей
Христових, сім’ї розходяться по домівках або ж танцюють на вулицях.
Цікавим є також пасхальний ритуал в Іспанії. Страсний тиждень (Семана Санта) є найголовнішим для
іспанців. Масштабні дійства-паради
розпочинаються в країні у середу.
Характерними костюмами є одяг інквізиції, традиційні жалобні жіночі костюми. На рухомих платформах інсценізують останні події з життя Ісуса
Христа.

Вишгород

КОЛО жінки

7 квітня

У писанках — енергетика тисячоліть
Валентина ЧИСТЯК
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Д

о Великодня — найбільшого християнського свята —
готуються у кожній оселі.
Вишгородці та гості міста, які прийшли 1 квітня до Благодійного фонду святої Ольги, вчилися разом розписувати писанку.
Це дійство перетворилося на чудове
свято, де кожен з присутніх долучився до
витоків прадавнього мистецтва. А підготували його Київський обласний центр
народної творчості управління культури і
туризму обласної державної адміністрації спільно зі Спілкою майстрів народного мистецтва вишивки м. Вишгород та
Благодійним фондом святої Ольги.
Відкритий майстер-клас провела
Олеся Турукіна — відмінник освіти, керівник гуртка, методист зразкової школи
писанкарства «Дивосвіт» Васильківського міського Центру дитячої та юнацької

Окраса свята — виступи Валентини
та Ірини Бези
творчості. Цією справою вона займається давно і буде її робити, скільки стане
сил, адже, за легендою, як тільки жінки
перестануть щороку писати писанки, закінчиться життя на землі.
— Це дійство існує з давнини. І забути його, — каже Олеся, — значить

Святкове меню

Не лайтесь,
коли печете паски
Під час випікання паски у хаті мають
панувати мир та спокій — інакше тісто не
підійде, а паски не пропечуться.
Паска проста
1,5 кг пшеничного борошна, 400 г —
вершкового масла, півтори склянки молока, 500 г цукру, 100 г дріжджів, 250 г
ізюму, 1,4 ложки солі, цедра одного лимону, 8 яєць.
Дріжджі розвести у теплому молоці,
додати половину борошна, поставити у
тепле місце на 4-5 годин. Коли тісто підніметься, додати ізюму, цедру, добре
перемішати і викласти у форми. Форми
змащують м’яким вершковим маслом
і до половини заповнюють тістом. Випікати можна, коли тісто підніметься до
країв форми. Використовують для випікання високі циліндричні форми з тонкої
жерсті чи алюмінію.

Всі страви —
у дні Страсної Седмиці
У День Христова Воскресіння православні господарки їжу не готують (всі
страви треба готувати у дні Страсної
Седмиці), то й рецепти пасхальних
страв маютьі бути « витриманими». Ось
деякі страви для пасхального столу.
Оселедець у гірчичному соусі
1 середній ананас, 500 г маринованого або малосоленого оселедцю, 100 г
майонезу, 100 г гірчиці, цедра половини
лайму, 1 ст. ложка розтертого насіння
гірчиці, 2 ст. ложки лимонного соку, 150
г йогурту.
Філе оселедця розрізати на шматочки. До майонезу додати гірчицю,
гірчичне насіння, лимонний сік, йогурт і
шматочки оселедця. Поставити на ніч у
холодильник.

забути своє коріння, загубити той генетичний код, який
нам передається із
покоління в покоління…
Голова
Громадської ради при
Вишгородській РДА
Анатолій
Гальчук,
який привітав присутніх, не очікував,
що стільки активних
творчих людей завітають до фонду.
І, що надзвичайно
приємно, дітей і молоді.
Головний меценат фонду, завдяки
фінансовій підтрим- В. Малашев, П. Гальчук та Н. Михайлишина
ці якого відбувся
«АРТ-2000» та «Мультикульт» у Мюнхетакож і цей захід, щиро зізнався у люні й Ірина Беза — лауреат п’ятого оббові до майстринь за те, що навчають
ласного конкурсу камерної музики ім. І.
молодих і створюють самі.
Козловського.
А плоди їхньої праці видно
— Тут така благодатна аура, стільки
відразу, щойно заходиш до
духовних цінностей, — не стримувала
приміщення. Це сорок ікон,
емоцій Валентина Василівна, — що сьовишитих Оленою Кобзар,
годні в душі трепетніше, ніж завжди. У
Ольгою Шаль, Лідією Дунас щойно з’явився експромт… Зазвубиною та Валентиною Кочала духовна пісня «Господняя Мати»
тенок. Одну зі своїх робіт —
— в унісон з ликами святих, з настроєм
Богоматір Остробрамську
тих, хто створював писанку і хто радів за
— Ольга Шаль подарувала
них.
Благодійному фонду.
Люди не приховували своєї вдячносСюди завжди із заті писанкарці Олені, голові Спілки майдоволенням
приходять
Старенької майстрині, тут комфорт- стрів народного мистецтва вишивки м.
Вишгорода Олені Кольвах — натхненно кожному, хто потрапив
нику й організатору заходів, президенту
вперше. Княгиня Ольга
Благодійного фонду Володимиру Мали— володарка Вишгорода — дивиться
шеву, який розділяє з майстринями люна нас з ікон, ім’я її постійно на вустах.
бов до народної творчості і підтримує
Тож, як зазначила художній керівник
їхні ініціативи. Одна з них, Марія МариКиївського обласного центру народної
нич, на знак вдячності вручила Володитворчості Ніна Михайлишина, «дуже
миру Олександровичу хліб на вишитому
приємно, що саме Вишгород наперевласноруч рушнику.
додні Великодня відкрив нам своє серПодяками від Благодійного фонце. Ольжин Град несе потужну енерду були відзначені Ніна Михайлишина,
гетику десяти століть. Мабуть, на його
Олеся Турукіна, Валентина Старенька
пагорбах і писали писанку, яка, поруч з
та Марія Маринич. А представниця Жівишиванкою та іконою, є оберегом кожночого клубу «Перлина» Лариса Вланої родини. І сьогодні ми маємо можлисенко вручила майстриням — авторам
вість причаститися цією красою».
виставки ікон запрошення до перукарні
На писанці наші пращури зашифро«Шарм», де їм безкоштовно зроблять
вували суть буття, молитву-прохання до
зачіски, а також дисконтні картки воВищих Сил про те, аби вчасно почався
лонтерам фонду на знижки у магазині
новий цикл життя, про народження ді«Валіза».
тей, про гарний урожай та приплід хуУ незмінної і незамінної на творчих
доби. Кожному проханню відповідали
заходах поетеси Ольги Дяченко наропевні символи і знаки.
дився прекрасний вірш з такої нагоди,
— Значення більшості з них відоякий відразу ж «пішов у люди» — поїхав
ме, — розповідає Олеся Турукіна. — А
до Києва, до Василькова і в Торонто, в
до створення писанки жінки ретельно
нашу українську діаспору:
готувалися. Треба було очистити свою
Ретельно готуємось до свята,
душу, помиритися з усіма, пробачити
Щоб була в нас Паска багата.
всі образи. Одягтися в усе чисте. До роЯк гласить народне повір’я,
боти приступали з молитвою…
Треба вбрати хату й подвір’я.
З собою майстриня привезла все
необхідне, в тому числі й зразки найпростіших писанок. Дівчатка й жінки обрали, яка кому до вподоби, і під керівництвом майстрині взялися до роботи.
Це вимагало не лише уваги, а й абсолютної точності та пильності при нанесенні символів писачком, хоча вони й
були нескладними. Приємний аромат
теплого воску наповнив приміщення. А
за деякий час у кожного вийшла справжня писаночка. У Іри Редькіної — з дощовою хмаркою, у Валі Подобєдової
— з рослинністю — на добрий урожай,
а в найменшої учасниці майстер-класу
п’ятирічної Марійки Ковпак — з триєдиним Богом.
Творчий процес супроводжувався грою на бандурі та українською піснею: оксамитовими сопрано потішили
всіх викладачі Вишгородської музичної
школи Валентина Старенька — лауреМайстер-клас від Олесі Гурукіної
ат міжнародних фестивалів-конкурсів
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Цікавинки

Штрих-коде, з днем
народження!
Третього квітня — день народження штрих-коду, запису даних (частіше за допомогою смуг
різної товщини), зручного для
зчитування машиною.
Штрихове кодування винайшов
американський інженер Давид Коллінз. Після закінчення інституту в
1950-х роках він працював на Пенсильванській залізниці, де зіткнувся
з рутинною справою — сортуванням вагонів. Процедура довга та
без гарантії уникнення помилок.
Тоді й прийшла ідея освітлювати
номери вагонів прожекторами та
зчитувати їх за допомогою фотоелементів. А для цього записувати їх
не лише цифрами, а й спеціальним
кодом з червоними й синіми смугами, розташованими на вагоні в
прямокутнику довжиною півметра.
Випробування підтвердили, що сканувальний пристрій правильно зчитує код навіть при швидкості руху
вагона близько 100 км/год.
Однак Коллінз не заспокоївся.
1968 року замість прожектора він
використав сфокусований лазерний промінь. Розміри сканувального пристрою стали набагато меншими, зменшилось і маркування,
що навело Коллінза на думку застосовувати це не тільки на залізниці, а
й як товарний код.
У чистий четвер поспішити
Для писанок яйця зварити.
Гарно писачком розписати,
Щоб родині всій дарувати.
А далі кожній рідній людині з різним
символом, але всім на добро:
Подаруєм писанки всім красиві,
Щоб були здорові всі і щасливі!..
Вражений побаченим і почутим, голова Громадської ради Анатолій Гальчук назвав меценатами не лише тих, хто
безпосередньо займається благодійністю, а й
тих, хто має
талант творити. Показуючи усім
плоди своєї
праці, вони
доносять
до людства
вічні духовні цінності.
У писанці,
яка
прийшла до нас
із глибини
тисячоліть,
— тепло рук
її творців із
покоління в
покоління.
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Рецепт

Катерина ЗУРМА

Серце хоче...
КІВІ
ДЖЕРЕЛО: Medikforum.ru
ісля дослідження впливу
антиоксидантних продуктів на організм людини (зокрема, курця) норвезькі
вчені дійшли цікавого висновку.
Виявляється,
систематичне
вживання ківі (тричі на день) значно знижує артеріальний тиск у
курців-чоловіків, а також служить
відмінним профілактичним засобом від серцево-судинних захворювань.
У дослідженні взяли участь більше ста активних курців-чоловіків у
віці від 45 до 75 років. Усіх розділили на три групи: «Ківі» (з’їдали
по три ківі в день), «Антиоксиданти» (харчувалися різноманітними
антиоксидантними продуктами)
і «Контрольна група» (меню не
змінилось). Наприкінці експерименту всім вимірили систолічний
артеріальний тиск. Виявилося, що
у представників першої групи він
знизився від вихідного рівня на
10 мм рт. ст., групи антиоксидантів — на 2 мм, контрольної — підвищився на 2 мм. Таким чином
ківі підтвердило свою значимість
серцево-судинного живильного
засобу, користь якого перевищує
навіть авторитетні у цьому сенсі
продукти раціону.

П

Спосіб життя

2012

рік
всеукраїнських
змагань з кікбоксингу
розпочався в Чернігові, де з 22 по 25
березня тривав чемпіонат України з
кікбоксингу серед чоловіків, жінок та
молоді. Чернігівська обласна федерація ГО «Український Союз Кікбоксінгу» за підтримки Чернігівської міської
ради мали актуальну мету — відібрати
спортсменів для участі у чемпіонаті
світу у м. Салоніки (Греція).
Вишгородський міський клуб кікбоксингу «Кшатрій» завзято готувався до
змагань. Тому і боролися хлопці за перемогу до кінця. Результат: 17 медалей, серед яких чотири — золоті, дві — срібні та
11 — бронзових.
Золото вибороли:
Ігор Кашка (дві золоті медалі в різних
видах кікбоксингу серед юнаків)
Володимир Синиця (юнаки)
Микола Юхнов (дорослі)
Срібні нагороди здобули:
Олександр Борщовський (дорослі)
Володимир Синиця (юнаки)
Бронзові нагороди завоювали:
Сахаров Федір (дорослі)
Денис Коровай (дві бронзи серед дорослих)
Борис Ільченко (дорослі)
Олександр Завізіон (дорослі)
Андрій Гиренко (дві бронзи серед
юнаків)
Богдан Гурієнко (юнаки)
Єлизавета Зубченко (жінки)
Микита Чорногородський (юнаки)
31 березня вишгородські кікбоксери на чолі з тренером Сергієм Шпаком

Благодійний футбольний турнір
За підтримки Вишгородського міського голови Віктора РЕШЕТНЯКА

Ф

утболісти-аматори підтримують не лише гарну спортивну форму, а й медичні
заклади. Ініціативна група спортсменів організувала турнір з футболу із
вступними внесками та благодійними пожертвами під час матчів, що
будуть перераховані на спеціальний
рахунок ЦРЛ Вишгородського району, з цільовим призначенням «для
придбання вагів для немовлят»
Головний лікар Вишгородської центральної районної лікарні Віктор Павленко запевнив, що зібрані під час турніру
та перераховані на спеціальний рахунок
Вишгородської ЦРЛ кошти підуть на забезпечення лікарень, амбулаторій і
ФАПів району сучасними вагами для
немовлят.
Громадську ініціативу підтримали голова Вишгородської РДА Олександр
Приходько, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, перший заступнк
голови Вишгородської РДА — заступник
голови В’ячеслав Савенок, директор

ТОВ «Карат-Ліфткомплект» Сергій Горішний, голова профкому Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС Олександр Цимбалюк,
директор ТОВ «Чіпси Люкс» Олександр
Кудрик, директор ТОВ «Хенкель-баутехнік» Володимир Соха, директор КП
«УФКС Вишгородської міськради» Василь Колобов.
У благодійному турнірі візьмуть участь
12 спортивних колективів у чотирьох групах.
Група А
1. «Міська рада-1»
2. «Каскад»
3. «Лютіж»
Група В
1. «Чіпси Люкс»
2. «Беркут»
3. «Міська рада-2»
Група С
«Карат»
«Дніпро»
«Козаровичі»
Група D
ФК «Вишгород»

Вишгород

зустрілися з міським головою Віктором
Решетняком. Віктор Олександрович подякував молодим спортсменам за їхні
спортивні досягнення та обговорив питання щодо розвитку кікбоксингу у місті
та Україні.
Вітаємо усіх, хто став на шлях перемоги над собою. Нині триває підготовка
до чемпіонату України серед студентів
(м. Харків, з 26 по 29 квітня ц. р.). Після
цього збірна команда України готуватиметься до чемпіонату світу, що відбудеться в Греції у липні цього року.
Клуб «Кшатрій» щиро вдячний людям,
не байдужим до розвитку спорту, зокрема Антону Гарбуту та директорові кафе
«Кирпулька» Світлані Свистун.

Шлях перемоги

«Кшатрій» їде у Грецію

«Ми не байдужі»
«Хенкель Баутехнік Україна»
«СНД»
Офіційне відкриття турніру 8 квітня
о 10:00 на стадіоні «Енергетик».
1 тур (08.04.12)
10-15 «Чіпси Люкс» — «Беркут»
11-30 «Міська рада» — «Каскад»
12-45 «Карат» — «Дніпро»
14-00 ФК «Вишгород» — «Хенкель Баутехнік Україна»
2 тур (22 квітня)
10:00 «Каскад» — «Лютіж»
11:15 «Беркут» — «Міська рада-2»
12:30 «Дніпро» — «Козаровичі»
13:45 «Хенкель Баутехнік Україна» —
«СНД»
3 тур (29 квітня)
10:00 «Міська рада-1» — «Лютіж»
11:15 «Чіпси Люкс» — «Міська рада-2»
12:30 «Карат» — «Козаровичі»
13:45 «СНД» — ФК «Вишгород»
Півфінальна та фінальна частина
змагань (02.05.2012)
10:00 Півфінал: переможець групи D

— переможець групи А
11:15 Півфінал: переможець групи В
— переможець групи С
12:30 Матч за третє місце
13:45 Фінал
Під час проведення ігор турніру, на
стадіоні «Енергетик» будуть встановлені
скриньки для збору коштів на спецрахунок Вишгородської ЦРЛ.
Усіх охочих підтримати улюблені команди та благодійний турнір запрошуємо о 10: 00 на стадіон «Енергетик»08, 22
і 29 квітня та 2 травня.
Ініціативна група:
Костянтин УЗУН (ФК «Лютіж»), Олег
ПАНЧЕНКО (ТОВ «Карат – Ліфткомплект»), Андрій СТЕПОВИЙ (ФК «Козаровичі»), Олександр ВОЛКОТРУБ («Міськрада»), Василь КОЛОБОВ (КП «УФКС
Вишгородської міськради»), Валерій
ЗОЛОТУХІН (Вишгородська районна
КДЮСШ), Сергій КАЙМАЧНІКОВ (ТОВ
«Хенкель Баутехнік Україна»), Олег
ОСАДЧИЙ (ФК «Вишгород»), Людмила
КУЛІНІЧ («Чіпси Люкс»)

Пряме попадання
Півфінал обласного чемпіонату з баскетболу
БК «Грін-Тім» (Ірпінь) — МБК «Вишгород»
106 : 98 (1 квітня, м. Українка)
Олег КОВТУН,
президент федерації баскетболу Вишгородського району

С

Атаки на кільце

уперник був сильний, але ми мали можливість його перемогти.
Цього разу ми програли.
У першій половині матчу Ірпінь випереджав нас на 20 очок,
і їм уже здавалося, що з нашого боку боротьба закінчилася. Після великої перерви ми змінили стратегію у захисті (персональний захист), що
ускладнювало розвиток атаки на наше кільце.
Підбори під кільцем і швидкі передачі дали результат, ми скоротили
розрив у рахунку. Останні хвилини зустрічі були драматичні, суперник доклав максимум сил для взяття нашого кільця. При цьому не обійшлося без
травм — двоє гравців з Ірпеня вийшли з гри.
Перемога далася їм нелегко. Ми — гідні суперники. 8 квітня у Білій
Церкві боротимемось за третє місце з БК «Українка» .
Статистика очок МБК «Вишгород»: Микола Білоус (61), Іван Балин
(25), Віталий Радзивелюк (6), Віктор Біляєвський (2), Олександр Гуцул (2),
Дмитро Комлик (2).
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Вишгород
Почім нині свято

Великодній шопінг
вдарить по кишені

Вікторія ШМИГОРА

У

містах та селах готуються до світлого
свята — Воскресіння Христового. Прибирають вулиці, подвір’я, оселі. Досить гамірно у ці сонячні весняні дні на ринках
та в супермаркетах, адже кожна господиня
хоче гарно і з достатком «затарити» свій Великодній кошик.
За прогнозами експертів, у ажіотажний тиждень перед Великоднем найбільше подорожчають
свинина, свіжі огірки та помідори, а також яйця.
Ціна на борошно не підстрибне, бо, навіть попри
поганий стан озимих після зими, існуючі запаси не
дозволяють говорити ні про дефіцит, ні про будьяке подорожчання.
Яловичина, твердий сир та вино не зростуть в
ціні, бо вони вже давно досягли межі купівельної
спроможності українців. Загалом у цьому році пасхальний кошик коштуватиме, як і минулорічний. У
скільки ж обійдеться він нашим сім’ям цього року?
Отож, корзинку в руки – і на передвеликодній
шопінг. Домашні яйця можна придбати від 14 до
16 гривень за десяток, магазинні (дешевші) по 93 і
97 копійок за штуку. Паска коштує від 7 (маленька)
до 12-15 гривень (більша). За домашній сир на
так звану плесканку сільські газдині правлять по
25-30 гривень за кілограм. Хрін можна купити за
2,5-3 гривні. Ціна на масло коливається від 21 до
54 гривень за кілограм.
Та найбільша частка витрат припадає на м’ясні
вироби. Якщо хочете, аби все було у найкращих
традиціях, і на столі красувалась домашня ковбаска, – доведеться не поскупитись.
Кільце домашньої святкової ковбаси (56 грн/
кг) обходиться в 15-17 гривень, рубленої (60 грн/
кг) —у 25-28, а «Дрогобицької» (67 грн/кг) — у 3035 гривень. Шинка продається в основному по 60
грн/кг, а копчена на дровах із димком — на 20 гривень дорожча. Якщо ж хтось хоче власноруч закоптити шмат свіжини, то, скажімо, свина підчеревина

І

Посміхніться

У

деяких країнах немає
готельних
номерів,
поверхів чи будинків
під номером 13. Неоднозначне ставлення до цієї цифри
почалося давно…
…Майя й ацтеки вважали 13
священною цифрою
…В античному світі давньогрецький поет Гесіод попереджав селян не розпочинати посів
тринадцятого числа
…Ісус був тринадцятим учасником тайної вечері з 12-ма
апостолами. Ім’я Ісуса Христа
грецькою нараховує 13 літер
… За східними віруваннями,13 йде одразу після 12 — числа Божественної гармонії — починає новий цикл і таким чином
порушує досягнуту рівновагу
…У Біблії перераховуються
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На дозвіллі

Кросворд «Здоров’я»

на ринку реалізується по 30 грн/кг, вирізка — по
45-47 грн/кг, яловичина — по 45 грн./кг.
Якщо ж взяти середню паску, 10 яєць, хрін, 200300 г масла, середнє кільце ковбаси, півкілограма
домашнього сиру і 300-400 г шинки, то такий не
багатий Великодній кошик можна наповнити за
100-150 гривень. А якщо додасте ще й овочів та
фруктів, то вартість перевалить за 200 грн.
Господині, яка забажає оновити накидку на кошик, цьогоріч пропонується як ручна вишивка, так
і красиво оформлені серветки-рушнички з тюлевої
чи атласної тканини. Невеличкі вишиті рушнички
по 65-100 грн (хоча можна придбати й за 35 грн.),
а спеціальні з тканини з різними прикрасами – дешевші: 15, 20 і 25 грн. Пропонують і стрічку навколо кошика. Вона коштує в середньому 15 грн. Самі
ж кошики продають по 40-50 грн великі і по 20-30
грн дитячі.
Але смаколики смаколиками, головне, аби за
обіднім столом зібралися найближчі та найрідніші
для вас люди. Адже саме у цьому вся краса родинного свята – Великодня.

«Пасхальний кошик» у Лаврі
з 10 по 17 квітня на території Києво-Печерського
заповідника відбудеться
другий благодійний ярмарок
«Пасхальний кошик», який
допоможе зібрати кошти на
лікування двох важкохворих
підлітків – Владислава Стефанишина та Олександра Семенихіна. Операції, яких вони
потребують, коштують 40 тисяч євро.
Фестиваль і ярмарок цього року особливі. Центральну
площу заповідника цілий тиждень прикрашатиме гігантська,

7 квітня

заввишки 2,5 метри, писанка з
живих троянд. Її створять кращі
флористи столиці з 7500 квіток.
А на відкриття фестивалю 10
квітня до Лаври приїдуть відомі
артисти і співаки, політики, депутати.
Пасхальний кошик може придбати кожний. Особливість його
у тому, що всі продукти – «від
паски до ковбаски» – приготували лаврські монахи у господарстві Києво-Печерської Лаври – в
селі Воронькові Київської області. Кошики ці треба буде лише
освятити у день Світлого Хрис-

Столиця — поряд

това Воскресіння.
Кожного дня від 10 квітня у
Лаврі можна вчитися створювати фігурки янголів і пасхальні
свічки, колективно прикрашати
Пасхальне дерево. У велику суботу ввечері очікується головна
подія – зустріч Благодатного
вогню зі Святої Землі.
Минулого року Пасхальний
ярмарок пройшов у Лаврі вперше. Тоді зібрали кошти для шести онкохворих дітей. Щодня ярмарок відвідувало від 15 до 20
тисяч людей. Цього разу очікується ще більше народу.

13 знаків уваги
13 важливих якостей Бога
…Символіка числа 13 присутня на багатьох рисунках долара,
в усіх елементах герба США
…На Близькому Сході і в Китаї 13 (число смерті) дотепер
сприймається як вторгнення до
замкненої астрологічної системи з 12 знаків зодіаку
…Король Франції Людовик
(до речі, тринадцятий) вважав
це число щасливим та одружився з Анною Австрійською, коли їй
виповнилося 13 років
…Кабала каже про тринадцять небесних фонтанів, воріт
милосердя, річок бальзаму, котрі благочестивий знайде у раю
…У християнстві 13 — символ зради — приносить нещастя, коли припадає на п’ятницю,
день розп’яття Христа

…Існує повір’я, що перший,
хто підніметься з-за столу, за
яким сидять 13 осіб, помре
впродовж року
…У багатьох країнах існують
«Клуби тринадцяти». Тринадцять членів кожного такого клубу
збираються 13-го числа щомісяця в кімнаті № 13 і влаштовують
обіди на 13 персон — і поки що з
жодним нічого надзвичайного не
сталося
…Люди бояться числа 13 так
само, як вони бояться усього
нового — просто ліньки міняти
свої звички. Та, за статистикою,
у повсякденному житті у цей
день все так само, як і завжди:
і доброго, і поганого — навпіл.
Хіба що приготували 12 котлет, а
прийшло 13 гостей. Ну, тоді вже
точно неприємність.

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. Запалення суглобів інфекційного
походження. 6. Трав’яниста рослина - … жовтий (парило), трава якого – потогінний і сечогінний засіб. 8. Теплова процедура у вигляді сухого тепла за допомогою синьої
лампи … . 10. Нервово-психічне захворювання з психічним
перенапруженням. 11. Трав’янистий багаторічник родини
плакунових, квітки і корені якого – в’яжучий, ранозагоювальний і кровоспинний засіб. 12. Трав’янистий багаторічник (мати-й-мачуха), листки якого – відхаркувальний і
протизапальний засіб. 17. Венеричне захворювання. 18.
Їстівний гриб родини дощовиків з широким булавовидним
наземним плодовим тілом. 19. Зовнішній шар епідермісу, утворений роговими пластинками. 21. Патогенні …
— збудники інфекційних шкірних хвороб. 26. Дерматологія — вчення про … хвороби. 28. Неїстівний гриб родини
болетових з напівкулястою шапкою. 29. Межа, що розділяє території держав. 30. Уродженець однієї з ким-небудь
місцевості. 31. Недокрів’я у дівчат в період з 14 до 16 років.
32. Пошкодження тканин тіла від дії високої температури.
По вертикалі: 1. Запалення суглобів неінфекційного
походження. 2. Венерична хвороба. 3. Запалення слизової
оболонки бронхів. 4. Трав’яниста рослина (яглиця), кореневища з коренями якого – сечогінний і шлунковий засіб.
7. Кущ або невелике дерево родини миртових з їстівним
плодом – жовтуватою ягодою. 9. Велика трав’яниста рослина (дурзілля), листя якої застосовують при бронхіальній астмі. 13. Безпорожнинний утвір, що виступає над
рівнем навкружної шкіри – елемент шкірних хвороб. 14.
Трав’яниста кореневищна рослина родини барвінкових з
плодом листівкою. 15. Кущ або невелике дерево, плоди
якого – проносний і блювотний засіб. 16. Інфекційна хвороба з частими проносами. 20. Порушений … речовин –
внутрішня причина шкірних хвороб. 22. Кущ родини маслинових з ліловими квітами, листки якого використовують
для загоювання ран і для лікування грибкових захворювань
шкіри. 23. Потовщення й ущільнення кровоносних судин у
людей зрілого віку. 24. Пустула – елемент шкірних хвороб.
25. Симптом захворювань дихальних шляхів. 27. Теплова
процедура у вигляді сухого тепла за допомогою лампи…

Відповіді на кросворд «Приказка»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Галіпот. 8. Багатий. 11. Півслова.
12. Достаток. 13. Дорога. 14. Усе. 15. Слухач. 16. Варт. 18.
Слід. 19. Бори. 21. Муза. 23. Ковтне. 26. Ашк. 28. Собака.
30. Пізнають. 31. Зроблено. 32. Міліція. 33. Учитель.
По вертикалі: 1. Залізо. 2. Півслова. 3. Голова. 4. Рамсес. 5. Балакучі. 6. Сирота. 9. Дагу. 10.’Одне. 17. Три. 18.
Сам. 20. Останній. 22. Заболить. 24. Осіріс. 25. Елювій. 26.
Альє. 27. Коза. 28. Стояча. 29. Канали.
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Вишгород

На «Берізках»

Житло від забудовника
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ М. ВИШГОРОДА!
Розпочато будівництво другого житлового будинку в мікрорайоні «Берізки». Дозвіл Держархбудінспекції № 13/04-03/07 від
07.02.2008 р. Будівельні роботи — ТОВ «БК
«Укрбудмонтаж».
Щодо перебігу будівництва та придбання
житла ви можете звертатися до ПрАТ «Київсоцбуд» за телефонами:
(044) 287-87-01 (приймальня)
(044) 579-20-92
(виконроб Лазоренко Микола Миколайович)
(044) 248-98-08 (відділ продажу)

Під надійним
контролем МТМ

Марина КОЧЕЛІСОВА

Ц

е підприємство у Вишгороді
— вже два з половиною роки.
Добре зарекомендувало себе.
І, як зазначив Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк, вирішальними у підтримці міською радою саме їх
проекту були надійність, відповідальність та професійність виконавців.
За цей час фахівці МТМ побудували
оптоволоконну мережу, що відповідає
всім сучасним вимогам щодо надання
високошвидкісного доступу до Інтернету. МТМ-мережа забезпечує у Вишгороді
повне покриття багатоквартирних будинків, а також великої кількості промислових і адміністративних будівель.
Щільність покриття дозволяє використовувати його для диспетчеризації
міських комунальних підприємств, створення мережі відеоспостереження та
інших сервісів. Тож, сподіваємося, що

скоро на вулицях і перехрестях будуть встановлені надійні
системи відеоспостереження,
що допомагатимуть зберігати
у Вишгороді спокій і безпеку.
За рахунок вдалого вибору мережевого обладнання
та його налаштувань, а також
створення надійного програмного забезпечення колективу
МТМ вдалося забезпечити високу надійность у наданні доступу до Інтернету. Висококваліфіковані фахівці технічної
підтримки оперативно реагують на звернення користувачів.
Звісно, що й клієнтська база відчутно
зросла, а приміщення на просп. І. Мазепи, 7 — замале. Новий обслуговуючий
центр МТМ на просп. І. Мазепи, 5 сприятиме підвищенню якості послуг для вишгородців.
Сьогодні МТМ — єдиний провайдер
такого рівня, зареєстрований у Вишгороді. І, відповідно, перераховує податки до
місцевого бюджету.
А ще — підтримує баскетбольний клуб
«Вишгород», який успішно грає на обласному рівні. А також — школи: до оптоволоконної мережі МТМ підключені міські
середні навчальні заклади, яким надано
безкоштовний доступ до Інтернету.
ТОВ «Муніципальні Телекомунікаційні
Мережі»:
www.mtm.kiev.ua
Skype: mtm.kiev.ua
Mail: snfo@mtm.kiev.ua
Тел: (04596) 53-950, (093) 355-55-37

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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