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Стежка життя Григорія Стаценка

П’ята висота
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12 місяців здоров’я

> 6, 11
ФутГОЛ!

Благодійні
плюси

«Енергетика» > 14
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Довкілля
починається з двору > 3, 4

Які ми — такі й умови
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Великодні вітання

Божого благословення
Дорогі друзі! Сердечно вітаю
вас із Христовим Воскресінням!
Щороку це свято нагадує нам
про всепереможну силу добра,
дарує віру у диво, вселяє надію на
краще майбутнє. Великдень вчить
нас бути чуйними і милосердними,
прощати і допомагати ближнім,
жити в мирі та злагоді з оточуючими.
Вірю, що в ці святкові дні здійснюються ваші найсвітліші
помисли і сподівання, примножується здоров’я, світлішає
душа. Щиро бажаю вам родинного щастя, любові та поваги,
достатку і добробуту.
Будьмо гідні Божого благословення та благодаті!
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
депутат Київської обласної ради

Зі святом!
Весняної пори, коли відцвітає верба,
приходить світлий ВЕЛИКДЕНЬ — з дитячим сміхом і кольоровими крашанками, з випеченою дбайливими маминими
руками високою паскою і прикритим вишивкою святковим лозовим кошиком.
Це свято — невід’ємна часточка українства. Воно єднає людей, дає їм нагоду
пробачити сказані зопалу слова та прикрі вчинки.
Коли вдарять над Україною Великодні дзвони, нехай воскресне у душах усе найкраще — непохитна віра, щира відданість і вічна любов. Миру вашим оселям, здоров’я рідним, а дітям – великої світлої долі.
Христос Воскрес!
Олександр ПРИХОДЬКО,
голова Вишгородської райдержадміністрації

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Із Великим Днем!
Великдень – свято особливо
шановане та величне, бо воно є
символом перемоги життя над
смертю, добра над злом, світла
над пітьмою, віри – над безнадією.
Цей день приносить в наші
оселі добру надію і щиру радість.
Це час піклування й уваги не лише
до рідних і близьких, а й до тих,
хто потребує допомоги, захисту і
милосердя. Будь-яка справа, зроблена однією людиною на користь іншої, з часом обов’язково воздасться сторицею.
Зі святом вас, шановні вишгородці! Нехай цей Великий
День дарує всім вам щастя, здоров’я, любов та непохитну віру
в кращий завтрашній день!
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Григорій Стаценко Обірвалася стежка

Х

Н

тось із великих сказав: «Коли помирає люа 66-му році обідина, світ стає біднішим, бо втрачає те, чим
рвалася стежка
вона жила, як сприймала все, що її оточужиття Григорія
вало, чим багатою і щедрою була її душа». Боляче,
Стаценка. Вона вивела
невимовно боляче говорити і писати ці слова про
його з рідного села ЄлиГригорія Афанасійовича Стаценка — особистість
заветівка
Бутурліновнеординарну, яскраву, талановиту. Жорстока, неського району Воровблаганна смерть забирає кращих — тих, котрі монезької області спочатку
гли ще багато зробити, принести чимало користі
у сусіднє місто Калач,
справі, якій присвятили своє життя, людям, Україпотім — у далекі Чувані. Григорій Афанасійович був саме таким.
шію й Удмуртію. Школа,
У нашій пам’яті він назавжди залишиться людиною,
залізничне
училище,
яка переживає не лише за себе і свою родину. ГригоІжевський механічний інрій Афанасійович був завжди готовий простягнути руку
ститут, армія, робота — у
допомоги, коли ми того потребували. Залюблений у
Карелії, на космодромі
життя, він спішив жити, спішив творити добро. Був над«Байконур», в оборонзвичайно сильною особистістю, неодноразово переній промисловості та на
магав смерть, виходив переможцем із найскладніших
об’єктах Олімпіади-80 у
перипетій.
столиці СРСР — Москві.
Володів надзвичайною харизмою, мав безліч таланДо Вишгорода Гритів. Людина залізної волі, душа будь-якої компанії і,
горій Афанасійович приводночас, глибокий, тонкий романтик. Краплини болю Вічна пам’ять
їхав уже досвідченим
душевного виливались поетичними рядками і сіялись
фахівцем. В Україну був
між друзями. Обожнював онуків, дбав про свою сім’ю, прагнув увесь
направлений Міністерством енергетики
свій багаточисельний рід огорнути теплом своєї душі.
СРСР начальником Київського спецуправВідійшов у вічність гарний сім’янин, уважний чоловік, дбайливий
ління
«Південенергомонтажвентиляція»
батько і люблячий дідусь, добра та щира людина. У ці скорботні дні по(очолював у 1983-1989 рр.) — монтувати та
діляємо невимовний сум і тугу його близьких та рідних, яких невбланалагоджувати системи вентиляції на атомганна доля назавжди позбавила найдорожчої, найближчої для них люних станціях — Чорнобильській, Рівненській,
дини.
Південно-Українській.
Світлий, добрий спомин про Григорія Стаценка назавжди залишитьІз 5 травня 1986-го — на ліквідації Чорся в серцях тих, хто його знав, любив та поважав, хто жив та працював
нобильської катастрофи. Величезний обсяг
поруч.
робіт із демонтажу, дезактивації систем венЛюдина живе доти, поки про неї пам’ятають …Світла пам’ять про
тиляції на 1-3 блоках, корпусі ХОЯТ... За цю
Григорія Афанасійовича вічно житиме в наших серцях.
самовіддану працю Григорій Стаценко нагоІнна ШУБКО, Надія КИСЛЯК, Людмила БОНДАРЧУК,
роджений орденом «Знак пошани» та медалОксана БОУТЕНОК,
лю «За участь у ліквідації наслідків аварії на
Валентина ОВЕРЧЕНКО
ЧАЕС». Рішенням виконкому Вишгородської

ДТП

Обійшлось без жертв

Т

ретього квітня близько сьомої години ранку водій мікроавтобуса
Mercedes-Benz, що рухався за
маршрутом «Київ – Іванків», не
впорався з керуванням – автомобіль вилетів на зустрічну смугу
і перекинувся на узбіччі. У результаті ДТП вісім пасажирів отримали
травми різних ступенів тяжкості.
На щастя, обійшлось без жертв.
***
Із початку 2012 року на Виш-

городщині трапилось 132 дорожньо-транспортні пригоди. У
десяти ДТП постраждало 12 осіб
(травми різних ступенів тяжкості).
Загинуло троє.
За словами інспекторів дорожньо-патрульної служби, кількість ДТП у порівнянні з минулим
роком зменшилась. Працівники
ДАІ закликають неухильно дотримуватись правил дорожнього
руху і сідати за кермо тільки тверезими.

Таке недовге життя…

Польоти
не уві сні,
а наяву
Власн. інф.

У

міської ради — нагороджений нагрудним
знаком «За заслуги перед містом».
За кілька років його «нагородив» сам Чорнобиль — інвалідністю ІІ групи.
Та Григорій Афанасійович не здався: організував і очолив фірму «Рось» — працював
сам і давав заробіток іншим.
Після Чорнобиля прожив чверть століття.
Заражав своєю енергією тих, хто був поруч
— вірну дружину, дочок, онуків.
За будівництво церков має чимало відзнак, зокрема орден Рівноапостольного князя Володимира.
Про себе, наче наперед, Григорій Стаценко сказав іще 18 років тому, 24.04.94:
«Второй инфаркт,
А только сорок семь.
И если честно —
Жить не надоело.
Видать, судьба
Благоволит не всем,
Кто жил, трудясь,
И честно делал дело…
... Финал далек? —
Нет, близок мой финал.
Мне чудится,
Что я уже не с вами.
Простите,
Если что не так сказал.
Вы про меня
Поймете все с годами…»
Прийміть щире співчуття, рідні і близькі
Григорія Афанасійовича.
Пам’ятатимемо його завжди.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

сі, хто близько 16-ї години 10
квітня ц. р. знаходився біля
багатоповерхівки
«Ольжин
град», що на проспекті Т. Шевченка,
2-г, бачили, як з вікна 12-го поверху зірвався вниз чоловік і залишився нерухомим на землі. Хтось викликав «швидку». Але 36-річному С. М. медики вже
не могли нічим допомогти – вони лише
зафіксували смерть.
Як вдалося з’ясувати, причиною її
стала чергова сімейна сварка. Молоде
подружжя орендувало квартиру, жили
у громадянському шлюбі, часто сварилися. С. М. неодноразово погрожував
викинутися з вікна – таких намагань
його дружина назвала чотири. П’яте
стало смертельним.
Міліція опитала свідків, зняла відбитки пальців із шибок вікна, від якого
відштовхнувся чоловік….
У нього попереду було ціле життя,
а він так безглуздо скоротив його, завдавши душевного болю своїм рідним.

Незареєстрованим водіям

До Києво-Святошинського РЕР
Олександр ЗАМОРСЬКИЙ,
начальник відділення РЕР ДАІ
з обслуговування Вишгородського району
та м. Вишгорода

З

а інструкцією «Про порядок приймання іспитів для отримання права
керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія» (затверджено
наказом МВС України від 07.12.2009 року №
515), особи, які зареєстровані на території

інших районів Київщини, можуть:
— складати іспити для отримання права
керування транспортними засобами;
— отримувати чи обмінювати посвідчення і дублікати посвідчень водія також і
у відділі PEP ДАІ з обслуговування КиєвоСвятошинського району при УДАІ ГУ МВС
України в Київській області за адресою: Київська область, Софіївська Борщагівка, вул.
Л. Толстого, буд. 2, тел: (044) 274-55-08,
274-55-02.

Коротко про різне

Вагомий аргумент

Зібрали до бюджету 77 млрд

За паркування можна не платити

За даними казначейства, доходи держбюджету за січень-березень перевищили минулорічний показник на 16,2 %. Таким чином,
тільки за перший квартал до бюджету вдалось
зібрати понад 77 млрд грн. Ці мільярди дають
можливість не тільки стримати інфляцію, а й
виконати передвиборчі зобов’язання з покращення життя українців.

Із 1 квітня водії мають право не оплачувати
паркування, якщо відсутній паркомат. Тільки 5
% місць для паркування обладнані відповідними паркоматами по всій Україні.

Для переробки
ядерних відходів
Україна отримала від США 67,5 млн доларів на створення установки для переробки
ядерних відходів при Харківському фізикотехнічному інституті — в обмін за відмову використовувати високозбагачений уран. Президент Віктор Янукович пообіцяв передати
весь збагачений уран у російські сховища до
2012 року.

Комунальні борги зростають
У лютому борги населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшилися у порівнянні з минулим роком на 8,14 % — до 13 725
млрд грн. Заборгованість зросла у всіх регіонах України. Середній рахунок за послуги ЖКГ
у лютому склав 581 грн.
Верховна Рада відмовилась відміняти
пеню за прострочення оплати житлокомпослуг.

Міс Україна — харків’янка
Переможниця конкурсу «Міс Україна-2012»
(у ньому взяли участь 27 дівчат) — жагуча брюнетка з Харкова, 21-річна Карина Жиронкіна,
19 серпня візьме участь у конкурсі «Міс Всесвіт-2012» у Китаї.

Знецінену тисячу
повернуть улітку
Другого квітня Державний Ощадбанк
України розпочав актуалізацію реєстру даних вкладників Ощадбанку СРСР. Ця процедура проводитиметься для тих, хто не отримав компенсаційні виплати у 2008 році і дані
про яких внесені до реєстру до 1 січня 2012
року.
Громадяни 80 років і старші можуть обновити персональну інформацію в реєстрі з
2 по 29 квітня; 70-79 років – із 21 квітня по 20
травня; 60-69 років – із 21 травня по 20 червня; 50-59 років – із 21 червня по 20 липня; до
50 років – із 21 липня 2012 року. Разом із тим,
вони зможуть обновити персональну інформацію в реєстрі і у будь-який інший час у відділеннях Ощадбанку.

Кожній
дитині —
родину

11

квітня у великому залі засідань
адмінбудинку панувала тепла, сімейна
атмосфера: сімейний клуб
«Щаслива родина» зібрав
вишгородські прийомні родини.
Разом із батьками прийшли і усиновлені діти.
Вони із задоволенням співали, грали на музичних
інструментах, розповідали
про свої перемоги. Голова
Вишгородської РДА Олександр Приходько та голова
районної ради Олександр
Носаль поспілкувалися із
родинами та вручили дітям
подарунки.
Докладніше —
у наступному номері

Наше місто

У побратимів

Диво віри
ДЖЕРЕЛО: http://newsone.ua

К

ількість прихожан македонської православної церкви
у центрі Скоп’є невпинно
зростає. Ікони стали випромінювати світло та змінювати колір у
Вербну неділю.
Більшість ікон у церкві Святого Димитрія дуже тьмяні через свій вік і
дим від свічок. Окремим іконам — понад 300 років. Контури святих на них
розібрати майже неможливо.
Подібне явище тут трапляється
уперше.
Церква Святого Димитрія була зведена у далекому 1727 році і пережила
потужний землетрус 1963 року.
Тоді підземні поштовхи зруйнували майже увесь центр македонської
столиці, однак церква встояла, а ікони майже не постраждали. А тепер
вони ще й світяться. Чим не справжнє
диво напередодні Великодня?

ПЕРЕДПЛАТА
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. Шевченка, 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.
ціною. Індекс у
Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Марина КОЧЕЛІСОВА

У

Колонка редактора

передвеликодню пору зазвичай йдеться про
високе. Тим паче у Вишгороді, на святій землі,
творчий дух якої сягає корінням тисячоліть.
Не випадково саме тут князі Київської Русі приймали іноземних послів. Не випадково ікона, вивезена з
Вишгорода, стала найціннішою святинею Росії, а перші
давньоруські святі Борис і Гліб — покровителями нашого
міста.
Саме їм — стараннями й Президента України Віктора Януковича — встановлено пам’ятник у центрі Вишгорода. Часті гості тут голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк, його
перший заступник Ярослав Москаленко. Це й їхніми зусиллями реконструйовано магістральний автошлях, що прямує
до Чернігівщини, розчищено Бегемотики – улюблене місце
відпочинку вишгородців, а минулого літа Вишгород приймав гостей і спортсменів з усього світу на водних змаганнях
«Формули-1».
Та сьогодні — про те, що зачіпає кожного. Місто чепуриться перед Паскою. Подвір’я і вулиці наче вмили свої обличчя у віночку із зелених газонів. І стараннями лише міських
комунальників навряд чи вдалося б усе це зробити так швидко й якісно. Без району не виконали б і половини.
Саме район допоміг спеціальною технікою (якої так
бракує Вишгороду), автотранспортом
— вивезли тонни сміття, піску з узбіч, торішнього листя, обрізаного гілля, розчищених чагарників… Можна довго перераховувати. Та не піддається підрахунку
головне — місто і район завжди готові
до співпраці, у якій досвід і практика доповнюють особливий настрой душі, який
називається небайдужість.
Вишгород — наче живий організм
для міського голови Віктора Решетняка. І
люди вже звикли, сприймають таке ставлення мера до міста, як належне. А от район… За час існування його очолювало з
десяток керівників. Про кожного можна
сказати добре слово. Та про Олександра
Приходька — особливо.
Він знає проблеми нашого міста не
зі слів, сам живе у Вишгороді, поважає
і цінує міське керівництво. Тому що має
в генах передані батьками відповідальність і виховану у простій сільській родині
шану до людей праці.

14 квітня

2012 року

3

На оперативних нарадах Вишгородської РДА та на робочих зустрічах у міськраді порушуються, окрім виробничих, і
питання про соціальне житло і розвиток культури, проблеми
освітян і спортивні об’єкти, правопорядок і благоустрій. У керівників району й міста — чималий депутатський досвід, напрацьовані роками контакти на всіх теренах.
«Ми не ділимо Вишгород на місто і район», — каже голова РДА. На нього рівняються всі районні структури: виходять
прибирати місто, як і на власне подвір’я. А міськрада прибирає територію і навколо районних закладів (НА ФОТО 1).
Піднімають громаду на суботники на своїх округах міські
депутати (чит. стор. 4). Та й самі мешканці не чекають на організаторів. Ось знову проходжу повз буд. 5 на вул. В. Симоненка і бачу, як білять дерева, саджають квіти біля під’їздів.
Приємно!
Люди роблять все по-хазяйськи, дбають про довкілля.
Так, днями зателефонували з вул. Н. Шолуденка, повідомили, що за автошколою палять покришки. Нагадуємо: так робити не можна, після аварії на ЧАЕС спалювати заборонено
навіть торішнє листя.
Великодню передує страсний тиждень — час, коли чистимо світ навколо і самих себе теж: оцінюємо свої вчинки і навіть думки. Не ділімося на своїх і чужих, на чистих і нечистих,
сприймаймо один одного рівними і гідними поваги. В цьому
нам є з кого брати приклад.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород

Великоднє

1

Прибирання узбіч, вивезення сміття, побілка бордюрів, розчищення чагарників, розпушування землі та підсівання газонів травою —
у загальноміській толоці взяли участь усі районні установи та організації. На фото: — просп. Т. Шевченка прибирає міськрада

Які ми — такі й умови

Платний туалет удома

Світлана ПОГОДІНА,
начальник відділу збуту МКП «Водоканал»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

5

квітня міське комунальне підприємство «Водоканал»
відключало від каналізації боржників по вул. Ю.
Кургузова — в буд. 4 (кв. 4, 5, 48) і 6 (кв. 12).
Споживачів завчасно попереджали про відключення,
пропонували оплатити 50 % та реструктуризувати решту
боргу, проте більшість з них проігнорували такі пропозиції.
Злісні неплатники мешкають на вул. Київській, 8 і Набережній, 2. За останньою адресою їх — 11, а борги — від 1
293 до 10 901 грн.
Відключатимуть від каналізації поквартирно — за борг
від 1000 грн, і для цього вже не треба блокувати цілий
стояк, як раніше, коли могли постраждати й інші люди.
Підключатимуть боржників за додаткову плату.
МКП «Водоканал» закликає всіх мешканців міста вчасно
сплачувати рахунки, аби уникнути подібних незручностей.

День Увага!
відкритих дверей
20 квітня з 15 до 17 години на вул.
Шкільній, 1 на водонасосній станції (ВНС)
— День відкритих дверей.
З нагоди 50-річчя підприємства ВМКП
«Водоканал» запрошує на екскурсію всіх
охочих — на власні очі побачити, як у нашому місті здобувають воду, спробувати її
на смак та дізнатися, якою мережею вона
надходить до квартир і офісів, медичних
закладів і спортзалів, дитсадків і шкіл, виробництв і закладів культури.
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14 квітня

Лист у номер

100 сюрпризів
від Володимира
Лісогора

2012 року

Депутатські вихідні

Вишгород

Довкілля починається з двору

Валентина
КОБРЕНЮК,
голова первинної
ветеранської
організації по вулиці
Б. Хмельницького

О

тримувати
подарунки завжди
приємно. Чи то від
рідних, чи то від знайомих. І не тому, що
нам важко прожити
від пенсії до пенсії, а
тому, що подарунок
— це завжди несподіванка,
сюрприз,
який поліпшує настрій, робить наше
життя наповненим
змісту. Тим більш,
якщо про це дбає не
рідна людина, а, наприклад,
депутат.
На нашому виборчому окрузі змінилось їх
чимало. Але жоден так
не піклувався про своїх виборців, як Володимир Лісогор. Мені
здається, що він кожного знає в обличчя. А
особливо шанує одиноких, інвалідів, ветеранів. До Нового року
100 мешканцям округу він вручив солодощі
із шампанським, до
Міжнародного жіночого дня відзначив 100
жінок-ветеранів, а до
Великодня порадував
100 виборців продуктовими наборами, в
яких є все, щоб із радістю зустріти світле
Воскресіння Христове. Причому рознесли
їх по квартирах помічники депутата і волонтери.
Ми щиро дякуємо
своєму депутату за
увагу і готові сприяти
йому у всьому, щоб на
виборчому окрузі все
було гаразд.

Максим МАКАРЕНКО,
депутат міськради
ФОТОкадри — ТРК «Више Град»

Н

а вул. Н. Шолуденка, 6, 3, 5 і
Набережній, 2 мешканці дуже
активні — не критиканством, а
готові й раді докласти власних рук до благоустрою міста та збереження довкілля.
Починають із власного двору.
От і в суботу, 7 квітня ц. р., я вчергове був
вражений свідомим ставленням виборців до

Червонохресні новини
Таміла ОРЕЛ,
голова районної організації
Червоного Хреста України

М

инулого року делегація з німецького міста-побратима
була у Вишгороді на змаганнях «Формула-1 на воді» та Дні міста
і, зокрема, відвідала районний центр
медико-соціальної допомоги Червоного Хреста (м. Вишгород, вул. В. Симоненка, 5).
9 квітня ц. р. у нас знову відбулась міжнародна зустріч — робоча. Волонтер Німецького Червоного Хреста з м. Льорраха
Удо Пфіснер, його 11-річна донька — во-

свого двору зокрема і довкілля взагалі. Здавалося б — Благовіщення, а вони не давали
собі і мені спокою: «Ходімо прибирати!». КПЖ
і КГ потурбувалося про мішки, рукавиці та інвентар. Люди з вдячністю розібрали граблі і
лопати. На всіх не вистачило, довелося ще й
мені підвезти рукавиць і пакетів.
Прибирали навколобудинкову територію,
згрібали сміття і торішнє листя, зрізали кущі
(чагарник), виносили негабаритне сміття з-за
будинків — щоб міські комунальники повивозили.

Найбільш активною, як завжди, була Валентина Атягіна (вул. Набережна, 2). Окрема
вдячність двірникам (Костянтин Володимиров: вул. Набережна, 2 — вул. Н. Шолуденка,
6; Георгій Мельников: вул. Н. Шолуденка, 3,
5), які працювали у свої законні вихідні разом
із жителями цих будинків.
У мешканців буд. 3 і 5 на вул. Н. Шолуденка
знайшовся час і для розмови — і, повірте, для
мене спілкування було корисним: пропозиції
мешканців — це ж готовий план роботи депутата на найближчий час і на перспективу.

«Кирпулька» виручає
лонтер молодіжної ланки цієї організації,
заступник голови Київської обласної організації ЧХ України В. Москалюк і наші
працівники обговорили виконання програми «Гаряче харчування» та навчальної
програми для населення «Надання першої
допомоги».
Льораська організація Німецького Червоного Хреста фінансує у Вишгороді гаряче харчування 40 одиноких пенсіонерів та
інвалідів упродовж 12 років — із 2000-го і
по сьогодні перераховують до 35 тис. грн.
Спочатку обіди надавав «Харчопродторг»,
через ріст цін кількість осіб, які їх отримували, зменшилася, а з 2008 року наша районна організація, щоб продовжити про-

граму, вимушена була звертатися до всіх
харчових підприємств міста.
Відгукнулася тільки «Кирпулька». Директор кафе, днпутат міської ради Світлана
Свистун, запропонувала за власні кошти
лежачим хворим та одиноким інвалідам 20
обідів. Їх доставляють молодші сестри ЧХ,
соціальні працівники та волонтери.
Тож останні п’ять років за кошти льораського відділення Німецького Червоного Хреста Київська обласна організація Червоного Хреста України формує 40
продуктових наборів (вартістю до 65 грн
кожний) і щомісяця передає для наших
малозабезпечених підопічних і хворих на
туберкульоз.

Без комунальників не обійтися
Ольга МЕЛЬНИК,
депутат міськради

Н

а Київській, 5, 9, 11 пройшла чиста п’ятниця. Шостого квітня, попри те, що
прибудинкова територія зазвичай
чиста (працює двірник), а люди підтримують лад у під’їздах (на Київській, 5 для цього зібрали кошти),
після роботи люди вийшли поприбирати напередодні Благовіщення.
Територія перед цими трьома будинками — під ЛЕП. І люди зайняли її
городами. Обгородили, хто чим зміг,
попід тинами — сухі бур’яни. Вид, звісно, неестетичний. Ще й собак вигулюють із усього міста (а, власне, де законне місце для вигулу тварин?)
Минулого року міський голова дав
завдання прибрати городи. За міською
програмою благоустрою тут має бути
сквер: низкорослі дерева, зелені газони з гарною огорожею, лавочки для
відпочинку, дитячий і спортивний майданчики.
Віктор Решетняк і я зустрічалися з

людьми — вони не проти, та поки що
не хочуть, щоб земля дурно гуляла. Перед буд. 5 — гарні палісадники, фруктові дерева, а за буд. 9 — занедбаний
дитячий майданчик, зарослий хащами.
Комунальники обіцяли вирізати чагарники. Та є іще одна проблема.
Ця частина вул. Київської — либонь,
найтемніша точка Вишгорода: зовнішнього освітлення немає, лампочки світяться тільки біля під’їздів. Між тим,
додому йдуть школярі з другої зміни,
батьки ведуть дітей із дитсадків та гуртків. Проїжджа частина від міжшкільного
навчально-виробничого комбінату до
перехрестя з вул. Ю. Кургузова — не
відремонтована, немає тротуару і жодного знаку!
Приватний сектор зносить своє
сміття та зрізане гілля під багатоповерхівки. Мають бути контейнери, за
користування якими, а також за вивезення сміття з вулиць (і лісу) мешканцям приватних будинків треба платити.
Гаражно-будівельний кооператив
«Металевий» вийшов на спільну толоку 7 квітня, а мешканці буд. 12 на вул.

Короткий перепочинок, фото на пам’ять — і знову до роботи!
Київській — 12 квітня, у Чистий четвер.
Щиро вдячна всім, хто доклав своїх

рук і сил до прибирання, та без міських
комунальників нам усе ж не обійтися.

Вишгород

Почесні громадяни міста
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П’ята висота

Школярка Людмила
з батьками і братом
Марта КВІТКА

Презентація книги Л. Кутаф’євої у ДНЗ «Золотий ключик»

Київська студентка

ФОТО — сімейний альбом Кутаф’євих

У

кожної людини є своя висота. Людмила Кузьмівна Кутафьєва п’ять разів переставляла планку все вище і вище.
СЬОГОДНІ — ТУТ, ЗАВТРА — ТАМ
Народилася вона у родині військовослужбовця. Батько Кузьма Іванович
був полковником артилерії. Полк дислокувався в Білорусі. Коли розпочалась Велика Вітчизняна війна, сім’ю евакуювали
у Чернігівську область, у таку глухомань
на річці Удай, куди загарбники не сунули
свого носа, боялись партизанів: з усіх
боків до села Гнатівка стіною підступав
ліс, і за кожним деревом фашистам бачилися народні месники. Там і перебула
мама з двома дітьми окупацію.
А батько воював. Після тяжкої контузії
він опинився у госпіталі в Кутаїсі (Грузія).
Потім були Україна, Німеччина, Прибалтика. У Ризі Людмила закінчила середню
школу. Про Латвію іноді нагадує подружка, теж педагог — Валентина Озоліня,
каже, що все там тепер не так, як було.
Поки не вийшла заміж, сім’я переїжджала з одного міста до іншого. Казенні квартири, суворий армійський побут
привчили до мобільності – це знадобилось в особистому житті, коли Людмила
побралася з лейтенантом — випускником військового училища В’ячеславом
Кутафьєвим. Перше направлення після
училища — Німеччина, де відслужили 6
років. Потім – Україна: Лубни, Алчевськ,
Лисичанськ…
Людмила всюди за чоловіком, як нитка за голкою. Ці мандри не завадили їй
успішно закінчити Київський державний
університет ім. Т. Г. Шевченка з дипломом викладача математики.
У Вишгороді — останньому місці
служби підполковника Кутафьєва —
Людмила жила вже з двома дітьми, працювала у школі №1. Перша у місті вона
заснувала математичний клас.
Серед її колишніх випускників є кандидати технічних наук, викладачі інститутів та університетів. Людмила Кузьмівна
так викладала математику, що ця наука
стала улюбленою для багатьох — ось де
вирішальну роль грав приклад вчителя,
його принципи й уподобання, особиста
думка, ставлення до оточуючих.
Весь час вона була класним керівником. І моїх двох дітей теж. Пам’ятаю
випадок, як син-підліток звідкись притягнув додому снаряд — він був важкий,
довгий, блискучий, наче тільки-но з заводу (це ми вже оцінили потім), заховав
під ліжком. У школі похвалився хлопцям.
А через якийсь час до нас прибігла схвильована Людмила Кузьмівна.
Снаряд на той час син переховав під
будинком. Пішли шукати разом. Мене
вразила поведінка вчительки — завжди
спокійна, врівноважена, вона була, мов
натягнута струна. Проте не лаяла сина, а
казала, якими можуть бути наслідки.
Прийшов її чоловік із військомату.
Снаряд виявився бойовим. Пролежав

у землі стільки років і не втратив своєї
смертоносної сили. Сапери підірвали
його за містом.
А я подумала про те, що якби не Людмила Кузьмівна, хтозна — чим закінчилась би ця історія. Звідки вона дізналась
про снаряд? Відповідь очевидна – діти
довіряли улюбленій вчительці такі таємниці, про які не знали навіть батьки.
А вона любила дітей, як своїх власних, не шкодувала для них ні сил, ні часу.
Де тільки не побувала із своїм класом?! Крім театрів, музеїв і виставок,
мандрували Закарпаттям, Донбасом, а

Із чоловіком і двома синами
в 1994 році відвідали музей Великої Вітчизняної війни «Дукля» у Словакії. Кілька місяців вчила дітей математиці й на
Кубі – якраз у той час, коли тріщав по
швах Радянський Союз. Враження про
цю центральноамериканську країну —
яскраві, незабутні й донині.
ЇЇ ДІТИЩА — ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ
«КПІ» М. ВИШГОРОДА ТА «ШКОЛА
КУТАФ’ЄВИХ»
Ідею – відкрити у місті філію Київського політехнічного університету – Людмилі
Кутаф’євій підказали там же, де вона, як і
інші вчителі вищої кваліфікації, приймала
вступні іспити. А чому б ні? — Людмила
Кузьмівна поділилась своїми думками з
місцевою владою. Схвалили.
Знайшлося приміщення у колишньому відомчому дитсадочку заводу «Карат», який все одно пустував. Філія готувала абітурієнтів, причому такої високої
якості, що утворилась черга на право
вчитися у ліцеї.
Враховуючи заслуги педагога перед
містом, депутати на сесії міськради присвоїли їй звання «Почесний громадянин
Вишгорода» — як першому директору
навчального закладу нового типу. На тій
же сесії цього звання був удостоєний
і В’ячеслав Чорновіл (у 1960-х роках —
секретар комітету комсомолу Всесоюзної ударної будови, Київської комсомольської ГЕС).
Першою у районі Людмила Кузьмівна
отримала й звання заслуженого вчителя
України і довго залишалась єдиною з таким статусом. 14 років вона очолювала
методичне об’єднання вчителів-мате-

матиків району. А за результатами експерименту з геометрії Погорєлова стала
відмінником освіти України.
МАМА І СИНИ
У родині Кутаф’євих — два сини, Олег
і Віталій. Старший Олег – «технар», закінчив політехнічний інститут у столиці,
інженер.
Віталій — як і мама, вчитель математики з дипломом Київського педагогічного університету імені Драгоманова.
У той час, коли мама була директором
ліцею, Віталій працював спочатку у Міністерстві освіти України, а згодом очолив відділ освіти міської
ради.
Разом із мамою відкрили у Вишгороді першу приватну школу. Вона
ж у цій школі вчила дітей
логіці та математиці,
причому за власно розробленою методикою,
була і її директором.
Саме школа підштовхнула Людмилу Кузьмівну і її сина до створення
оригінальних посібників
з математики. Віддруковано вже два навчальні
посібники для початкової школи «Цікава метаматика», схвалені Міністерством освіти та науки України.
Мати і син працюють зараз над третім. Крім того, Віталій займається науковою роботою – пише кандидатську дисертацію. Має й громадський обов’язок
– обраний депутатом міської ради шостого скликання.
Суттєву допомогу у випуску посібників з математики Кутаф’євим надає
Вишгородський міський голова Віктор
Решетняк. Навчальні посібники «Цікава
математика» роздали вихованцям вишгородських дитячих садочків та школи
для дітей з обмеженими можливостями
«Надія». 40 примірників свого підручника Людмила Кузьмівна безкоштовно передала районному відділу освіти — для
шкіл району.
Що ж до приватної школи Кутаф’євих,
то нещодавно секція у дитсадку «Золотий ключик», яку вона займала, відійшла
старим господарям. Школа ж чекає на
нове приміщення.
На запитання — якою бачить сучасну
школу — Людмила Кузьмівна відповідає:
— Приватною. Саме у такій школі забезпечено індивідуальний підхід до кожного учня, глибоке вивчення предметів,
свідоме ставлення учнів до навчання. І,
звичайно, з глибоким математичним нахилом.
І Кутаф’єва знає, як це зробити. Є
такий чудовий вислів: «Цифри не керують світом — вони лише свідчать про те,
яким чином існує цей світ за законами
логіки та математики».
Улюблену справу Людмила Кузьмівна передала синові. А прийняла від

своєї бабусі Марії — вчительки початкових класів. Чи підуть її шляхом троє онуків? Утім, у кожного — власне майбутнє.
Старший онук Влад (Олегів син) закінчив
Київський політехнічний, онука Вікторія
– закінчує автодорожний університет.
Тетяна (донька Віталія) — навчається у
школі.
Численна родина Людмили Кузьмівни обожнює науку. В ній — чотири кандидати технічних наук, два доктори наук.
Рідний брат Людмили Кузьмівни Леонід
— кандидат історичних наук, працює у
Політехнічному університеті.
Але ким би не стали онуки за професією, в житті взірцем для них завжди будуть батьки, батьки батьків — люди із залізною волею, сильним характером, які
не бояться труднощів і ставлять планку
все вище й вище для того, щоб підкорити ще одну висоту.

Директор Технічного ліцею

Педагогічний колектив,
учні Технічного ліцею, батьки,
випускники 2000-2011 років
вітають із ювілеєм
першого директора ліцею,
заслуженого вчителя України
Людмилу Кузьмівну КУТАФ’ЄВУ!
Ваші роки – Ваше багатство. А іще
Ваш скарб – Ваші діти й онуки, Ваші
учні, Ваші випускники, навчальні заклади, створені Вами і невичерпне джерело оптимізму й енергії у Вашому серці.
Ви — багата і щедра Людина. Чуйна і
мудра Матуся і Бабуся, кохана і віддана
Дружина. Безмежно люблячий дітей і
вимогливий Вчитель.
Летять літа, мов швидкі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам вже більш, ніж 35.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік:
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.
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14 квітня

2012 року

12 місяців здоров’я

Вишгород

Безкоштовні операції

Медогляд

Для ліквідаторів і ветеранів

Запрошуємо

Київська обласна клінічна лікарня (ОКЛ) № 2 проводить БЕЗКОШТОВНІ оперативні втручання:
лор-, урологічні, гінекологічні та на черевній порожнині —
як планові, так і невідкладні.
Увага! До поліклініки (м. Київ, пров. Нестерівський, 13/19 телефон реєстратури: (044) 272-63-05)
та стаціонару (вул. Північно-Сирецька, 49, телефон приймального відділення: (044) 443-59-67)
можуть звертатися:
* ліквідатори І, ІІ, ІІІ категорій,
* евакуйовані із зоні ЧАЕС,
* інваліди Великої Вітчизняної війни,
* учасники бойових дій.
За здорове місто

Традиційно щороку навесні — до 9 Травня — медичні заклади району проводять
медогляд ветеранів війни, ліквідаторів аварії ЧАЕС, учасників бойових дій, інвалідів,
дітей війни та всіх охочих перевірити своє
здоров’я.
Запрошуємо відвідати дільничних терапевтів, які, за необхідністю, направлять вас
до інших фахівців.
Телефон реєстратури Вишгородської поліклініки: (04596) 54-364.
Адміністрація Вишгородської ЦРЛ

Травичку замурували
Володимир
СТЕФАНІВСЬКИЙ,
секретар адміністративної
комісії
виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
На вул. В. Симоненка у
Вишгороді, поряд із буд. 2
(дев’ятиповерхівка) впродовж
10 років лежать бетонні блоки. А на вул. Київській, 18, біля
електропідстанції — так само

роками складовано бетонні
плити перекриття.
Вимагаємо негайно прибрати із зеленої зони ці будівельні матеріали. Інакше їх
перевезуть на склад КПЖ і КГ,
а власники сплатять за транспортування та ще й штраф до
1340 грн за порушення правил
благоустрою території міста.
Термін прибирання — до
20.04.2012 року.
Тел: (04506) 54-203.

Люди кажуть

В «кареті»… із запахом валідолу

З

а опитуванням, більше половини вишгородців при легких симптомах нездужання поспішають до аптеки, а не до лікарів. Щоправда,
купуючи ліки, уважно перечитують інструкцію препарату. Під легкими недугами маю на увазі застуду, головний біль, харчове отруєння, нежить.
При постійній нестачі часу найактивніші члени суспільства, власне працюючий електорат — відкладають профілактичний візит до лікаря. А в підОлександр Володимирович, старший
тренер футбольного клубу «Чайка»:

— Довіряю на 50 %...
…Проходжу раз у рік, бо цього вимагає інструкція…
…Нетрадиційну медицину не приймаю. Найкраще попереджати хвороби. Дякувати Богу, із хворобами на
«ви»…
…Займаюсь зарядкою. Не лінуйтеся
— тренуйте своє тіло, щоб попередити
недуги. Адже у здоровому тілі — здоровий дух. На вранішню фіззарядку — півгодини і вечірню пробіжку (за 2-3 години до сну) треба знаходити час.
Часто батьки надають перевагу не
спорту, а інтелектуальному розвиткові, забувають, що найголовніше — це
здоров’я. У команди «Чайка» набираємо дітей із 6-7 років і до випускного класу. У зв’язку з низькою народжуваністю
укомплектованість груп у футбольному
клубі недостатня, особливо випускних.
Коли дитина фізично здорова, батьки
вважають, що цього досить, і віддають
перевагу грі інтелектуальним гуртком.
Ми акцентуємо увагу не на вихованні майбутніх Пеле, Роналдіньйо чи Шевченків, а на тому, аби прищепити дітям
любов до спорту, виховати відповідальність за команду, за свої вчинки. Сила
волі й терпіння — це все знадобиться у
повсякденному житті.
На жаль, держава мало приділяє
уваги фізичному вихованню. Левова
частка витрат — на плечах батьків, не
кожен може собі це дозволити.
Олексій, 23 роки, надає перевагу
активному відпочинку:
— Із 100 відсотків довіряю на 30. Су-

сумку потрапляють до нього вже на кареті швидкої допомоги, тільки навряд
чи їм там посміхнеться доля Попелюшки. Замість кришталевих туфельок,
принца й замку — процедури, медсестри й лікарняна палата…
У телевізійній рекламі молода родина замість якісної і корисної вечері
вживає локшину швидкого приготування, а дружина-«лікар» пропонує недужому чоловіку чудодійний сиропчик. Так формуються стеоретипи ставлення до власного здоров’я і, що найгірше, – до здоров’я дітей.

— Довіряю відсотків на 60. Якщо
часна медицина зацікавлена не щоб виспеціаліст хороший — діагноз посталікувати, а заробити…
…Не обстежуюсь не проходжу. вить відразу. А трапляється, що обстеЗвертаюсь до лікарів, коли прихопить. ження зводиться до кількох запитань…
Яка тут може бути довіра?..
Бракує часу, шкода і грошей.
…Повне обстеження не проходила
…Взагалі, я проти нетрадиційних
методів лікування, але бачу, на прикла- жодного разу. Звертаюсь, коли захводі інших, що вони діють. Хворію рідко. рію. І то стараюсь звертатись до знайоЖиву на позитиві, і якщо мене оточують мих або через знайомих…
…До нетрадиційної медицини не
так саме налаштовані люди, броня продоводилось звертатись. Якщо ж, нати вірусів забезпечена…
…Великим мінусом вважаю відсут- приклад, нежить чи кашель — лікуюсь
трав’яними
зборами,
ність медичного стра— На скільки відсотків доінгаляціями…
хування. Адже краще віряєте лікарям?
…Домашня їжа, вітаплатити певну суму
— Як часто обстежуєтесь?
щомісяця — і бути
— Ваше ставлення до са- міни, свіже повітря.
впевненим, — коли молікування і нетрадиційної Ольга Бутина, 45 років, освітянка:
звертається до ме- медицини.
— Медицині довідичною закладу, що
— Що робите, аби залиряю відсотків на 20 %.
допомога буде вчас- шатись здоровим?
Ставитися до лікування
ною та ефективною.
Валентина Костянтинівна, 69 років, треба комплексно. Тут, як у механізмі, — ламається деталька — збій усієї
енергійна працююча пенсіонерка:
системи. Призначення лікарів виконую
— Медицині не довіряю…
…Обстежувалась у молодості. Є не повністю, надто, якщо це стосується
моїх дітей. Адже ніщо не минає безслідзнайомі лікарі — звертаємось до них…
…Якщо не шкодить, то можна спро- но, і ліки можуть зашкодити, тим паче,
бувати й альтернативні методи, але якщо ковтати пігулки жменями.
…Зверталась до нетрадиційної метільки ззовні, всередину нічого не придицини — допомагає, але тимчасово,
ймаю…
…Весь час рухаюсь. Рух — це життя. через деякий час хвороба повертається.
Андрій, 25 років, менеджер:
…Гадаю, найкращі ліки — активний
— Довіряю на 50 %.
…У школі обстежувався, а зараз — відпочинок і філософське ставлення до
життя.
нічого не болить, і слава Богу…
…До нетрадиційної медицини став- Катя, 20 років, студентка:
Моя довіра і недовіра — 50 на 50.
люсь прийнятно.
…Стараюсь одягатись по погоді, бе- Вітчизняна медицина, як російська рулетка. Обстежуюсь щороку. …До сарегти себе.
молікування ставлюсь неоднозначно
Аліна Петрівна, 44 роки, бухгалтер:

— залежно від хвороби. Нетрадиційна
медицина?
... Здоров’я — це спокій і здоровий
сон, яких, на жаль, так не вистачає…
Оксана, 18 років, працююча студентка:
— Часто стикаюсь із відфутболванням з одного кабінету в інший, а в
результаті — вірного діагнозу немає.
Найбільше недовіри до молодих «спеціалістів». Адже страшно лікуватись у
фахівця з купленим дипломом… Медицині довіряю на відсотків 60. Найбільше
дратують черги, і те, що «по знайомству» приймають поза чергою. А оскільки я дівчина скромна —сижу під кабінетами по півдня. Після цього — настрій
нульовий. Відчуваю, скоро моє терпіння лусне…
…Обстежуюсь щороку…
…До нетрадиційної медицини ставлюсь нормально, якщо це — перевірені
методи…
…Не зловживаю алкоголем, не
курю, харчуюсь домашньою їжею, намагаюсь якомога частіше перебувати
на свіжому повітрі.
Таня, 17 років:
— На 75 % довіряю — медицина у
нас, на жаль, кульгає.
…У рамках навчання проходжу щорічне медичне обстеження…
…Самолікування — не для мене...
…Роблю зарядку щоранку, стараюсь дотримуватися режиму дня, хоча
із навантаженнями в університеті навіть такі елементарні речі вдаються
складними. Хворію рідко. Здебільшого
— застуда. Відразу звертаюсь до медиків.

Телепрограма

Вишгород

14 квітня

2012 року
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2+2
06:10 Скарби цариці Олени
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00 Підсумки тижня
09:40 Доки батьки сплять
10:05 Життя неповторний
сюжет
11:50 Шеф-кухар країни
12:50 Вікно в Америку
13:25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
14:55 Ювілейний вечір
Андрія Демиденка
17:45 Наше Євро
18:10, 19:15, 20:15
Футбольний код
18:25 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Зоря» (Луганськ) «Шахтар» (Донецьк)
20:30 Сільрада
20:45 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:50 Світ спорту
21:00 Підсумки дня
21:10 Плюс-мінус
21:20 Привітання від дуету
«Кролики»
22:20 Жарт
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:05 Святковий концерт
00:15 Скарбничка

06:00, 12:15, 23:55
Х/ф «Зроблено у
СРСР»
19:30 ТСН
20:15 Принци бажають
познайомитися
21:25 Х/ф «Лицар дня»
23:30 Вечірній Ургант

Хочеш, щоб
хлопець бігав за
тобою? ... Забери його паспорт
і біжи ... Біжи,
біжи куди очі
бачуть!
***
Не можу знайти кінець у
скотчу.... Напевне, самка
попалася...

ПРОФІЛАКТИКА

06:25 Середовище
існування. Той ще
06:00 Світ за тиждень
фрукт
06:25 Мультфільми
07:20 Х/ф «Самотнім
надається
07:00 Ф-стиль
гуртожиток»
07:25 Будь у курсі!
09:05 Т/с «Скринька
Пандори»
15:00 Невідома
12:45 Х/ф «Титанік»
планета
14:40 Х/ф «Не можу
сказати «Прощавай»
16:00 Країна порад
16:30 Жди мене
17:00 Алло, лікарю!
18:10 Т/с
17:55 Подорожі
«Кровинушка»
19:00 Х/ф «Серце
тварин
підкаже»
19:05 Світ квітів
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
20:10 Їжа і природа
Подробицях
21:15 Карнавал долі
20:30 Вечірній
квартал
Ірини Муравйової
22:25 Т/с «Правила
22:25 Х/ф «Артистка з
викрадення»
Грибова»
00:35 Х/ф «Піп»

05:55 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
06:45 Х/ф
«Поліцейська
академія-6: Блокада
міста»
08:30 Х/ф
«Поліцейська
академія-7. Місія у
Москві»
10:00 Х/ф «Бетмен.
Початок»
12:50 Х/ф «Бетмен.
Темний лицар»
15:55 Х/ф «Утікач»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
20:10 Т/с «Бригада»
22:20 Х/ф «Служителі
закону»

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 10:15 СТН.
Спорт. Тижневик
13:10 Концерт С.
Ротару «Квіти»
15:40 Х/ф «Біль
кохання»
17:45 Шоу
продовжується
20:00 Т/с «Руда»
21:00, 23:00, 0:45,
1:35 СТН
21:25 Гаряча лінія
«102»
22:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
23:20, 2:00, 5:25
Дивіться, хто прийшов
23:45 Громадська
приймальня
1:10 У центрі уваги

05:25 Танцюють всі!
Повернення героїв
08:05, 18:00
Неймовірна правда
про зірок
09:05 Х/ф «За
сімейними
обставинами»
12:10 Х/ф «Наречена
мого друга»
14:40 Т/с «Без строку
давнини. Здійснення
бажань»
15:45 Битва
екстрасенсів. Війна
титанів
19:35 Т/с «Без строку
давнини. Гріхи
молодості»
20:40 Куб
22:05 Детектор брехні
23:05 Т/с «Лікар Хаус»
00:05 Т/с «Комісар
Рекс»

06:35 Х/ф

06:00 Срібний
апельсин
06:30 Події тижня
07:00 Х/ф «Карусель»
09:00 Х/ф «Снігурка
для дорослого сина»
11:00 Х/ф «Коли цвіте
бузок»
12:50 Нехай говорять.
Хрестини АллиВікторії
13:50 Т/с «Інтерни»
16:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00 Т/с «Слід»
(детектив)
22:00 Х/ф «Мумія-3:
Гробниця Імператора
Дракона»
00:00 Т/с «Травма»

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 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 «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Чесний
понеділок
23:25 Школа
лихослів’я
00:10 Головна дорога

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, 04:05 Модний
вирок
12:20, 03:05 Т/с
«Банди»
13:25, 02:35
Кримінальні хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Поле чудес
16:15 Право на захист
17:00 Що гірше гіркої
редьки?
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Літо вовків»
22:40 Перший клас
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Познер

05:50 Х/ф «Закоханий
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06:05, 07:00, 08:00, 12:00
Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:20 Православний календар
06:25, 23:50 Експерт на зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:15 Про головне
09:40 Світло
10:05 Легко бути жінкою
11:00 У гостях у Д. Гордона
11:50, 15:20 Euronews
12:10, 15:15, 18:40, 21:15
Діловий світ
12:50 Хай щастить
13:05 Темний силует
13:35 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
16:00 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
18:55 221. Екстрений виклик.
Тиждень
19:50 Весняний жарт
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 Соціальне шоу Адреналін
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, 00:10
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Х/ф «Лицар дня»
12:00 Шість кадрів
12:25 Зніміть це
негайно
13:25 Цілковите
перевтілення
14:15 Давай
одружимось
16:10 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами-2
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Х/ф «На морі»
21:40 Футбол. Ліга
чемпіонів. Півфінал.
«Баварія» (Німеччина)
- «Реал Мадрид»
(Іспанія)
23:45 Вечірній Ургант

06:10, 07:35 Ділові

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30, 13:05
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Подорожі
тварин
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:55 Їжа і природа
15:15 Ехо та інші
слони Амбоселі
17:50 Лінія поведінки
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
21:35 Картинки дикої
природи
22:40 Х/ф «Товстуни»

05:25, 22:30 Т/с
«Правила викрадення»
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 Фільм «Титанік»
11:05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Т/с «Детективи»
13:20 Слідство вели... з
Леонідом Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-11»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Т/с «Одну тебе
кохаю»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Дихай зі
мною. Щастя у борг»
00:40 Х/ф «Не можу
сказати «Прощавай»

«Нескінченна
історія-2: наступна
глава»
08:00 Х/ф «Ліззі
Макгуайр»
09:55 Х/ф «Геніальні
немовлята»
11:50 Х/ф «Річчібагатій»
13:50 Х/ф «Агент на
призвисько Спот»
15:50 Х/ф «На грі»
17:45 Х/ф «На грі:
Новий рівень»
19:40 Піран’ї
20:00 Т/с «Геймери»
21:00 Т/с «Вороніни»
22:00 Аферисти
23:05 Україна чудес
00:10 Спортрепортер

за власним
бажанням»
07:15 Х/ф «Виховання
жорстокості у жінок і
собак»
09:00 Щастя
підвалило
09:30 Х/ф «День
катастрофи»
13:20 Х/ф «Убити
лицедія»
15:00 Т/с «Хімік»
23:00 Х/ф «У пеклі»

ТЕЛЕРЕМОНТ
ПРОКАТ
(067) 713-12-12

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, 13:2, 14:20 5 елемент
10:30, 11:10. 12:15 РесПубліка
з Анною Безулик
15:15 Інтелект.ua
16:15 Мотор
17:25 В кабінетах
18:15 Територія закону
19:30. 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:25 Crime news

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
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
09:45 Чортиці у спідницях
10:15 Т/с «Усі жінки — відьми»
11:05 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:55 Твою маму!
12:20, 19:30 Одна за всіх
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50, 17:05, 19:55 Т/с
«Універ»
15:15 Т/с «Ранетки»
16:10 У ТЕТа мама!
16:35 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
21:50 Т/с «Реальні пацани»
22:45 Дурнєв + 1
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч, мужики

серії

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 15:00 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:05 Репортер
09:00 Т/с «Не родись
вродлива»
09:55 Т/с «Татусеві
дочки»
14:05 М/с «Бетмен»
14:35 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, 21:00 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піран’ї
20:00 Т/с «Геймери»
22:00 Шури-амури
23:05 Україна чудес

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

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50, 21:00
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Я —
охоронець. Кілер до
ювілею»
11:00, 23:00 Т/с
«Мент у законі-5»
12:00 Нехай говорять.
Пісня року Євгена
Меньшова
13:00 Т/с «Зрадник»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
22:00 Т/с «Подружжя»
23:50 Т/с «Травма»

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 «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Х/ф «Справа
честі»
00:30 Квартирне
питання

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 «Літо
вовків»
16:15 Право на захист
17:00 Середовище
проживання. Фатальні
яйця
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:40 Апокаліпсис2012. Коли настане
судний день
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини
ПРОФІЛАКТИКА

06:10 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00, 15:35 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, 14:35, 19:30
Т/с «Літєйний»
13:40 «Кримінальні
справи»
17:10 Х/ф «Віват,
гардемарини!»
18:30 Речовий доказ.
Прищівці. Історія
занепаду
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Т/с «Детективи»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного» (1)
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:20, 15:15 Т/с
«Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:05 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:55 Твою маму!
12:20 Богиня шопінгу
12:50, 19:30 Одна за всіх
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50, 17:05, 20:25 Т/с
«Універ»
16:10 У ТЕТа мама!
16:35 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
19:55 Т/с «Діффчатка»
22:15 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч,
мужики

19:20 Спорт
06:30, 15:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
07:45 Стоп-10
08:45 Факти
09:30, 19:25, 00:55
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
«Убивча сила»
12:45 Факти. День
13:00, 20:10 Т/с
«Бригада»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок
22:55 Т/с «Вікінг». 1-2

07:20 Х/ф «Снігова
королева»
09:25 Т/с «Банкірши»
17:20 КВН
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Міс
Україна-2011
00:40 Х/ф «Теорія
хаосу»

06:00 Десять
заповідей. Закони
Бога
07:00 Десять
заповідей. Закони
людини
08:00 Поховані
секрети Біблії
10:00 Руйнівники
міфів
11:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Відьми.
Таємниці
чаклунського життя
17:00 Гості з космосу
17:50 Зцілення вірою
18:50 Загадка Великої
Княжни
19:50 Диво-іконостас
20:50 Слідами
чудотворної ікони
21:40 Хрещення
Володимира
22:30 Титанік: загадку
розгадано
00:30 Шпигуни

10:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
11:00 «Кулагін та
партнери»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:00, 16:00, 19:00
Вісті.
13:30, 16:30 Місцевий
час. Вісті-Москва
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 «МУР»
21:45 Т/с «Лектор»
22:40 Городок
23:40 Вісті+
00:00 Профілактика

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
06:10 Документальний
детектив
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
08:35 ВусоЛапоХвіст
09:45 Історії великого
міста
11:50 Х/ф «Ми дивно
зустрілися»
13:45 Т/с «Без строку
давнини. Гріхи молодості»
14:45 Нез’ясовно, але
факт
15:50 Битва екстрасенсів
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:10 Неймовірна правда
про зірок
19:05 Т/с «Без строку
давнини. Побачення в
Срібному бору»
20:10 Руслана.
Приборкання норовливої
21:10 Світлана
Пермякова. Самотня жінка
бажає познайомитися
22:40 Анастасія Стоцька.
А мені не боляче...
00:00 Т/с «Лікар Хаус»

06:20, 09:25, 12:55,

05:45 Ранок на К-1

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

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:45, 1:35 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20, 2:00,
5:25 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Гаряча лінія
«102»
16:10 У центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
17:45, 22:00 Т/с
«Інспектор Деррік»
19:25, 1:10 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Київські історії

факти

06:00 Мультфільми
06:30 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Страховики»
09:00 Ульотне відео поросійськи
11:00 М/ф «Титан. Після
загибелі Землі»
12:50 Х/ф «Джек Хантер:
Прокляття гробниці
Ехнатона»
14:50 Х/ф «Фантастична
четвірка»
16:50 Футбол. 27 тур
Чемпіонату України.
«Карпати - Волинь»
(пряма трансляція)
19:00 Х/ф «Шанхайські
лицарі»
21:10 Х/ф «Атомний
потяг»
22:35 Х/ф «Горгулі.
Помста»
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2+2

06:00 М/с

05:45 Ранок на К-1

«Галактичний футбол» 08:20 Міс
06:30 М/с «Бен-10»
Україна-2011
08:00 Т/с
«Страховики»
09:00 Т/с «Втеча»
16:00 Т/с
«Солдати-10»
18:00 Злочини часів

10:00 Х/ф «Хлопчинамільйонер»
11:55 Х/ф «Земля:
Життя без людей»
13:35 «Титанік»

соціалізму

зсередини

19:00 Т/с «Лісник»)

15:35 Х/ф «Павутина

21:00 Новини 2+2

Шарлоти»

21:17, 00:25

17:30 Х/ф «Залізна

ПроСпорт

людина»

21:20 Х/ф «Болотна

20:00 Велика різниця

акула»

22:00 Три сестри

23:10 Ульотне
відео по-російськи.
Небезпечні професії
23:35 Про Лігу
чемпіонів Огляд
ігрового дня

06:00 Торнадо
06:50 НЛО. Вторгнення в
Іллінойс
07:40 Титанік: загадку
розгадано
09:30 Невідома Європа
10:30 Машина часу
11:30 Нові Помпеї
12:30 Руйнівники міфів
13:20 Top Gear
14:20 Епіцентр вибуху
15:10 Золото і смерть
16:10 Динозавр — друг
людини?
17:10 Арбат
18:00 Дуель двох
адміралів
18:50 Місто-невидимка
19:50 Прокляття від
автора «Людининевидимки»
20:40 Любов і смерть
21:40 Ритуальна чаша
царя скіфів
22:30 Невідома Австралія
23:30 Сила Сонця
00:30 Жорстокі таємниці
Лондона

23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»
00:50 Т/с «4400»

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 «МУР»
21:45 Спеціальний
кореспондент
22:45 Шпигунські
пристрасті. Що лишилося
за кадром.
23:40 Вісті+
00:00 Профілактика
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14 квітня

Телепрограма

2012 року

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00
Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15
Спорт
06:20 Православний календар
06:25, 23:50 Експерт на зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
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, 18:40, 21:25
Діловий світ
12:30 Рекорд Гіннеса
13:35, 15:45 Х/ф «Михайло
Ломоносов» .
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:55 Мелодія двох сердець
20:20 Смішний та ще
смішніший
20:45 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс-мінус
21:35 Світ спорту
21:45 Весняний жарт
22:15 Крок до зірок. Нам
15 років
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05 ТСН: Телевізійна
служба новин
06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 00:10 ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
07:15 М/с «Чорний плащ»
09:55 Х/ф «На морі»
11:55 Шість кадрів
12:25 Зніміть це негайно
13:20 Цілковите
перевтілення
14:15 Давай одружимось
16:10 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами-2
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Х/ф «На зраді»
21:40 Футбол. Ліга
чемпіонів. Півфінал.
«Челсі» (Лондон Англія) «Барселона» (Іспанія)
23:45 Вечірній Ургант

06:10, 07:35 Ділові
факти
06:20, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:30, 15:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25, 00:55
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
«Убивча сила»
12:45 Факти. День
13:00, 20:10 Т/с
«Бригада»
18:45 Факти. Вечір
21:20 Т/с «Чорні
вовки»
22:25 Факти. Підсумок
22:55 Т/с «Вікінг». 1-2
серії

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:45, 1:35 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20, 2:00,
5:25 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Київські історії
16:10 У центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
17:45, 22:00 Т/с
«Інспектор Деррік»
19:25, 1:10 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Зроблено в
Києві

06:30 Документальний
детектив
07:00, 00:25 Т/с
«Комісар Рекс»
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст
11:45 Х/ф «Від тюрми
та від суми»
13:50, 19:05 Т/с «Без
строку давнини»
14:50 Нез’ясовно, але
факт
15:55 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Кохана, ми
вбиваємо дітей
22:20 Хата на тата
23:20 Т/с «Лікар Хаус»

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 15:00 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:10 Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55 Т/с «Татусеві
дочки»
14:05 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Аладдін»
15:30, 16:50 Teen Tіme
15:35 Пекельне
побачення
16:00 Т/с «Заколотний
шлях»
17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
19:35 Піран’ї
20:00 Т/с «Геймери»
22:00 Ревізор
23:15 Україна чудес

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, 13:2, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30. 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 Crime news

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:35
Соціальний пульс
06:30, 13:05
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
«Капітанські діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:55, 21:35 Картинки
дикої природи
15:15 Ехо та інші
слони Амбоселі
17:50 Лінія поведінки
22:40 Х/ф «Особливі
стосунки»

05:25, 22:30 Т/с «Правила
викрадення»
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 Т/с «Дихай зі мною.
Щастя у борг»
11:05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Т/с «Детективи»
13:20 Слідство вели... з
Леонідом Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-11»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Т/с «Одну тебе
кохаю»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Дихай зі мною.
Щастя у борг»
00:40 Парк
автомобільного періоду

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50, 21:00 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Я —
охоронець. Кілер до
ювілею»
11:00, 23:00 Т/с «Мент у
законі-5»
12:00 Нехай говорять.
Уральські олені
13:00 Т/с «Зрадник»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить Україна
20:00 Т/с «Катіна любов»
22:00 Т/с «Подружжя»
23:50 Т/с «Травма»
00:45 Х/ф
«Американський пиріг:
Книга кохання»

Профілактика!!!
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»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Братани»
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
«Челсі» (Англія) «Барселона» (Іспанія).
Півфінал. Пряма
трансляція
23:40 Т/с «Мент у
законі»

02:00 - 09:00 профілактика
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
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 «Літо
вовків»
16:15 Право на захист
17:00 Невидимий
ворог
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:40 Сласті-мордасті
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

06:10 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00, 15:35 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, 14:35, 19:30
Т/с «Літєйний»
13:40 Кримінальні
справи
17:10 Х/ф «Віват,
гардемарини!»
18:30 Чоловічі іграшки
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:20, 15:15 Т/с
«Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:05 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:55 Твою маму!
12:20 Богиня шопінгу
12:50, 19:30 Одна за всіх
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50, 17:05. 20:25 Т/с
«Універ»
16:10 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
19:55 Т/с «Діффчатка»
22:15 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч,
мужики

Передплачуйте газету «Вишгород».
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06:00 М/с «Галактичний

05:45 Ранок на К-1

футбол»

08:15 Панаєхало

06:30 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Страховики»

08:45 Жіноча ліга

09:00, 21:00 Новини 2+2

09:15, 16:05 Халі-Галі

09:20, 21:17 ПроСпорт

10:00 Т/с «Солдати»

09:25 ДАІ. Дорожні війни
09:40 Т/с «Кордон.

14:05, 19:00 У

Тайговий роман»

пошуках пригод

14:00 Т/с «Лісник»

15:05 Розкішне життя

16:00 Т/с «Солдати-10»

16:50, 22:00 Три

18:00 Злочини часів
соціалізму

сестри

19:00 Т/с «Лісник»

18:00 Ще не вечір.

21:20 Х/ф «Червона

Позаземні контакти

спека»
23:25 Ульотне відео

20:00 Велика різниця

по-російськи. Небезпечні

23:00 Т/с

професії

«Відчайдушні

23:35 Про Лігу чемпіонів.

домогосподарки»

Огляд ігрового дня
00:30 Х/ф «Болотна

00:00 Т/с «Медіум»
00:50 Т/с «4400»

акула»

06:00 Нові Помпеї
06:50 Еіцентр вибуху
07:40 Загадка Великої
Княжни
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Льодовикові
періоди
10:30 Загадки планети.
Великий каньйон
11:30 Торнадо
13:20 Top Gear
14:20 НЛО. Вторгнення в
Іллінойс
15:10 Магія музики
16:10 Прокляття
американських
президентів
17:10 Російські міражі
18:00 Книжковий хробак
Івана Грозного
18:50 Полювання на
живого мамонта
19:50 Оживлення людей
20:40 Машини-вбивці
21:40 Дуель двох
адміралів
22:30 Невідома Європа
23:30 Машина часу
00:30 Жорстокі таємниці
Лондона

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 «МУР»
21:45 Історичний процес
23:25 Вісті+
23:45 Профілактика
00:55 Х/ф «Ошуканці»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00
Новини
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:20 Православний календар
06:25, 23:50 Експерт на зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:20 Про головне
09:45 Книга.ua
10:05 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, 16:55 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
16:25 Секрети успіху із
Наталією Городенською
19:00 Мелодія двох сердець
20:40 Світ спорту
20:45 Плюс-мінус
20:50 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05 ТСН: Телевізійна
служба новин
06:05, 07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:30, 00:10 ТСН
06:45, 07:10, 07:40, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
07:15 М/с «Чорний плащ»
09:55 Комедія «На зраді»
11:40 Шість кадрів
12:30 Зніміть це негайно
13:25 Цілковите
перевтілення
14:20 Давай одружимось
16:10 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами-2
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Я люблю Україну-2
21:40 Т/с «Вісімдесяті»
23:05 Вечірній Ургант
23:55 Т/с «Закон і
порядок-3»
00:55 Бойовик «Вогняний
шторм»

06:10, 07:35 Ділові
факти
06:20, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:30, 15:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
07:40 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25, 00:55
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
«Убивча сила»
12:45 Факти. День
13:00, 20:10 Т/с
«Бригада»
14:05. 20:10 Т/с «Чорні
вовки»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок
22:50 Т/с «Бій із тінню»

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:45, 1:35 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20, 2:00,
5:25 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 У центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
17:45, 22:00 Т/с
«Інспектор Деррік»
19:25, 1:10 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Прогулянки
містом

06:30 Документальний
детектив
07:00 Т/с «Комісар
Рекс»
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст
11:30 Х/ф «Мандрівка
у закоханість»
13:45, 19:05 Т/с «Без
без строку давнини»
14:50 Нез’ясовно, але
факт
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10, 22:40
Холостяк-2
23:55 Холостяк-2. Як
вийти заміж
00:55 Т/с «Лікар Хаус»

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 15:00 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:05 Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55 Т/с «Татусеві
дочки»
14:05 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Аладдін»
15:30, 16:50 Teen Tіme
15:35 Пекельне
побачення
16:00 Т/с «Заколотний
шлях»
17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Піран’ї
20:00 Т/с «Геймери»
22:00 Кухня на двох
23:05 Україна чудес

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 Трансмісія-новини
09:20, 13:20, 14:20, 15:15
5 елемент
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвест-час
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 Т/с
«Страховики»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 21:17
ПроСпорт
09:25 ДАІ. Дорожні
війни
09:40 Т/с «Кордон.
Тайговий роман»
14:00 Т/с «Лісник»
16:00 Т/с
«Солдати-10»
18:00 Злочини часів
соціалізму
19:00 Т/с «Лісник»
21:20 Убойне відео
21:45 Про Лігу Європи
21:55 Ліга Європи
УЄФА. «Спортінг»
- «Атлетік» (пряма
трансляція)
00:30 «Атлетіко» «Валенсія»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30, 13:05
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
«Капітанські діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:55, 21:35 Картинки
дикої природи
15:15 Ехо та інші
слони Амбоселі
17:50 Лінія поведінки
22:40 Х/ф «На
початку»

07:00, 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 у борг»
11:05 Т/с «Маршрут
Милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Т/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Терміново
у номер-3»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Т/с «Одну тебе
кохаю»
20:00 Подробиці
22:25 Т/с «Правила
викрадення»
00:40 Розбір польотів

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50, 21:00 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
11:10 Т/с «Мент у
законі-5»
12:00 Нехай говорять.
Люди з обмеженими
можливостями
13:00 Т/с «Зрадник»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить Україна
20:00 Т/с «Катіна любов»
22:00 Т/с «Подружжя»
23:00 Т/с «Мент у
законі-5»
23:50 Т/с «Травма»
00:45 Х/ф
«Американський пиріг:
Паніка в гуртожитку»

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 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
18:40 Т/с «Братани»
21:50 Футбол.
Ліга Європи
УЄФА. «Спортінг»
(Португалія) «Атлетік» (Іспанія).
Півфінал. Пряма
трансляція.
00:00 Т/с «Мент у
законі»

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 «Літо
вовків»
16:15 Право на захист
17:00 Що в
консервній банці?
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:40 Людина і закон
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

06:05 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00, 15:35 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, 14:35, 19:30
Т/с «Літєйний»
13:40 Кримінальні
справи
17:15 Х/ф «Екіпаж
машини бойової»
18:30 Легенди
карного розшуку.
Операція
«Гросмейстер»
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:20, 15:15 Т/с
«Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки відьми»
11:05 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:55 Твою маму!
12:20 Богиня шопінгу
12:50, 19:30 Одна за всіх
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50, 17:05, 20:25 Т/с
«Універ»
16:10 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
19:55, 21:50 Т/с
«Діффчатка»
22:15 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч,
мужики

06:00 Льодовики
06:50 НЛО. Перший
контакт
07:40 Золото степовиків
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Невідома Австралія
10:30 Сила Сонця
11:30 Глобальне
похолодання
13:20 Top Gear
14:20 Правда про
Розвелл
15:10 Формула щастя
16:10 Народжені у
безодні
17:10 Динозавр — друг
людини?
18:00 Ритуальна чаша
царя скіфів
18:50 Лицарі Троянди та
Хреста
19:50 Оракул від Чорного
павука
20:40 Зцілення вірою
21:40 Книжковий хробак
Івана Грозного
22:30 Льодовикові
періоди
23:30 Великий каньйон
00:30 Жорстокі таємниці
Лондона

05:45 Ранок на К-1
08:15 Панаєхало
08:45 Жіноча ліга
09:15, 16:05 Халі-Галі
10:00 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:05 Ще не вечір.
Позаземні контакти
16:50, 22:00 Три
сестри
18:00 Ще не вечір.
Зірковий ремонт
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Велика різниця
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом!
08:40 Про найголовніше.
Ток-шоу.
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 «МУР»
21:45 Двобій
23:25 Вісті+
23:45 Профілактика
00:55 Х/ф
«Спостережливий
незнайомець»

Телепрограма
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2+2
06:10, 07:05, 08:05 Спорт
06:40 Заголовки
06:45 Невідоме від відомих
06:50 Глас народу
06:55 Православний календар
07:30 Ера бізнесу
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 Скарбничка
09:00 Підсумки дня
09:30 Таємниці київського
замку. Загублене місто
09:55 Легко бути жінкою
10:55 Ток-шоу Віра. Надія.
Любов
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:20 Euronews
12:10, 15:15, 21:20 Діловий
світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
13:00 Околиця
13:40, 16:00 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:40 Шляхами України
19:00 Наша пісня
19:45 Зірки гумору
20:35 After Lіve (За лаштунками
Шустер-Lіve)
20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс-мінус
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі
00:00 Підсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:10
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 «Вісімдесяті»
11:35 Шість кадрів
12:25 Зніміть це
негайно
13:20 Цілковите
перевтілення-3
14:15 Давай
одружимось
16:10 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами-2
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Х/ф
«Провокатор»
00:05 Х/ф «Межа»

06:10, 07:35 Ділові

06:00, 18:30, 15:00,
21:00 Соціальний
пульс
06:30, 13:05
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
«Капітанські діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака» 4
серія (1)
13:55 Картинки дикої
природи
15:15 Ехо та інші
слони Амбоселі
17:50 Лінія поведінки
21:35 Комета-вбивця
23:45 Х/ф «Перед
загибеллю»

05:25 Т/с «Правила
викрадення»
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 Т/с «Дихай зі мною.
Щастя у борг»
11:05 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Т/с «Детективи»
13:20 Слідство вели... з
Леонідом Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Терміново у
номер-3»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Т/с «Одну тебе
кохаю»
20:00 Подробиці
20:30 Вечірній Київ
22:30 Велика політика з
Євгенієм Кисельовим

22:55 Т/с «Бій з тінню»

06:30, 18:40, 00:00
06:15 Х/ф «Валентин і 06:00 М/с
6:00, 8:45, 11:05
Київський час
«Джуманджи»
Мультляндія
06:45, 08:25, 18:50, 23:35
Валентина»
06:35 Kіds Tіme
7:25, 2:25 Київ.
Час спорту
06:40, 07:05, 07:40,
Музика
06:50, 08:40, 23:45 Огляд
07:55 Х/ф «Від тюрми 08:40 Підйом
8:00, 15:00, 17:00,
преси
06:45,
14:55
М/с
«Боб
19:00, 21:00, 23:00,
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
та від суми»
Губко»
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
0:45, 1:35 СТН
07:30, 08:30, 19:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
10:15 Повнота радості 10:00 Х/ф «Коли
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
00:2 Репортер
життя
Час новин
09:00, 16:55 Т/с «Не
розтанув сніг»
13:20, 23:45
07:10, 08:15, 09:20, 13:20,
родись вродлива»
Громадська
14:20 5 елемент
18:00, 22:00 Вікна09:55 Т/с «Татусеві
приймальня
07:20 Автопілот-новини
дочки»
07:30 Ранок із зіркою
15:10, 23:20, 2:00,
Новини
14:00 М/с «Бетмен»
07:55, 08:35 Трансмісія5:25 Дивіться, хто
14:35 М/с «Аладдін»
новини
18:10 Х/ф «Кавказька
прийшов
15:30, 16:50 Teen Tіme 09:10, 19:20 Інвест-час
15:40 Прогулянки
15:35 Пекельне
10:30, 11:10, 12:15,
полонянка, або Нові
містом
19:30, 20:10, 21:10 Час.
побачення
16:10 У центрі уваги
15:55 Т/с «Заколотний Підсумки дня
пригоди Шурика»
15:15 Сканер
16:50, 19:20, 20:50
шлях»
20:00, 22:40 Танцюють 17:55 Т/с «Вороніни» 16:15 Лісовий патруль
Міська варта
17:25 Не перший погляд
17:45, 22:00 Т/с
19:15 Спортрепортер 18:10 Вікно в Європу
всі! Повернення героїв 19:35 Х/ф «Мишаче
«Інспектор Деррік»
21:40 Час-Тайм
полювання»
19:25, 1:10 Столиця
22:00 Вікно в Європу
23:55 Х/ф «Мандрівка
21:40 Пакуй валізи
20:00 Т/с «Руда»
22:25, 23:20 Бізнес-час
23:25 Crime news
23:25 Україна чудес
21:25 Нова адреса
у закоханість»

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00 Огляд матчів
Ліги Європи УЄФА
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 21:15, 23:00
ПроСпорт
09:25 ДАІ. Дорожні
війни
10:00 Т/с «Пригоди
Мерліна-3»
14:00, 19:00 Т/с
«Лісник»
16:00 Т/с «Солдати10»
18:00 Злочини часів
соціалізму
21:20 Ульотне відео
по-російськи
21:55 Убойне відео
23:05 Х/ф
«Екзистенція»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:50 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
10:10 Т/с «Мент у
законі-5»
11:00, 13:00 Т/с
«Зрадник»
12:00 Нехай говорять.
Шила у мішку не
сховаєш
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00 Т/с
«Охоронець-4»

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.
Аліка Смєхова
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Братани»
20:35 Х/ф
«Професіонали»
з циклу «Слідчий
комітет»
22:30 Х/ф «Снайпер»
00:25 Х/ф «Хрестовий
похід у джинсах»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:20 Т/с «Ранетки»
10:15 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:05 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:55 Твою маму!
12:20 Богиня шопінгу
12:50, 19:30 Одна за всіх
13:20 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:50 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:50, 17:05, 20:25 Т/с
«Універ»
15:45 Чортиці в спідницях
16:10 У ТЕТа тато!
16:35 FAQ. Як зняти
дівчину і т.д.
19:00 БарДак
19:55 Т/с «Діффчатка»
22:15 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч,
мужики

06:00 Глобальне
похолодання
06:50 Правда про
Розвелл
07:40 Полювання на
живого мамонта
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Підкорення Європи
10:30 Небезпека з глибин
11:30 Льодовики
13:20 Top Gear
14:20 НЛО. Перший
контакт
15:10 Любов та смерть
16:10 Арбат
17:10 Прокляття
американських
президентів
18:00 Спасіння
імператора. Таємний
шлях
18:50 Нова батьківщина
людства
19:40 Ясновидіння
20:30 Привиди. Загадки
сутінкового світу
21:20 Формула щастя
22:10 Х/ф «Архангел»

факти
06:20, 09:25, 12:55,
19:20 Спорт
06:30, 15:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25, 00:55
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
«Убивча сила»
12:45 Факти. День
13:00, 20:10 Т/с «Чорні
вовки»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок
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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, 03:50 Т/с
«Банди»
13:25 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Літо вовків»
16:15 Право на захист
17:00 Чекай на мене
18:35 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 «Дві зірки».
Фінал
23:20 Х/ф «Райські
птахи»

06:10 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00 Х/ф «Війна»
08:35, 19:00 Свідок
09:00 Т/с «Російські
ліки»
11:05 Т/с «CSI: ЛасВегас-11»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 14:40 Т/с
«Літєйний»
13:40 Кримінальні
справи
15:40 Х/ф «Відбиття»
17:40 Х/ф «Дій за
обставинами!»
19:30 Х/ф «Перший
після Бога»
21:50 Х/ф «Смугастий
рейс»
23:45 Х/ф «Воїн»

06:30, 18:40, 22:40, 00:00
Київський час
06:45, 07:55, 08:20, 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 Клуб 700
07:30, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:55, 08:35, 11:10 Трансмісіяновини
08:30 Світська кухня
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 15:15 Інтелект.ua
10:15 Здорові історії
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:15 Драйв
14:10 Історія успіху
14:25 Гра долі
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Час інтерв’ю
19:20, 23:45 Тема тижня
19:30 Машина часу
20:10 Портрети із Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 В кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич

2+2

06:20 Мультфільм

06:15 Х/ф «Зіткнення з
безоднею»
«Смурфи»
08:30 Бережись
07:15 Т/с «Справжні
автомобіля
лікарі-2»
08:55 Зірки YouTube
08:05 Світське життя 09:20 Люди, коні,
кролики… і домашні
09:05 Квартирна
ролики
лотерея «Хто там?»
10:00 ЄвроФуд-2012
10:10 М/с
10:25 Квартирне
«Русалонька»
питання
11:20 Стоп-10
10:35 М/с «Тімон і
12:20 Провокатор
Пумба»
13:15 Спорт
11:00 Світ навиворіт-3 13:20, 21:50 Наша
12:00 Велика різниця Russіa
13:55 Максимум в
по-українському
Україні
12:50 Х/ф «Знайда»
14:55, 19:00 Т/с «Бій
14:50 Х/ф «Знайда-2» із тінню»
18:35, 20:00 Х/ф
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
«Знайда-3»
22:45 Х/ф «На лінії
19:30 ТСН: Телевізійна
вогню»
служба новин
01:20 Х/ф «Дочка
23:00 Провокатор
генерала»

6:00, 8:30, 11:30,
13:25, 14:50, 16:20
Мультляндія
7:25, 2:55 Київ.
Музика
8:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00 Зроблено в
Києві
10:30 Прогулянки
містом
11:00 Ново адреса
11:50 Актуальна тема
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:50 Дивіться, хто
прийшов
19:00, 23:45 Х/ф
«Втеча з джунглів»
21:00, 23:15, 1:30,
2:25 СТН. Тижневик
21:30 Х/ф
«Несподіваний удар»
2:00 Столиця

05:00 Наші улюблені
мультфільми
06:10 Х/ф «Садко»
07:45 Караоке на
Майдані
08:45 Сніданок із
Юлією Висоцькою
09:00 Їмо вдома
10:05 Руслана.
Приборкання
норовливої
11:10 Кохана, ми
вбиваємо дітей
13:00 Неймовірна
правда про зірок
14:15 Холостяк-2
17:50 Холостяк-2. Як
вийти заміж
19:00 Україна має
талант!-4
21:55 Хата на тата
23:00 Україна має
талант!-4. Підсумки
голосування
23:30 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»

05:40 Т/с «Вероніка

06:00 Країна порад
06:45, 08:45, 15:30
Мультфільми
06:55 Ф-стиль
07:20 Будь в курсі!
07:50, 15:10 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
09:00 Комета-вбивця
11:10 Х/ф «Опудало»
13:50 За сім морів
16:10 Щоденник для
батьків
16:35 Концерт Христини
Орбакайте
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 Софіко Чіаурелі.
Життя прекрасне
21:35 Прощавай!
Пробач... XX століття!
22:50 Х/ф «Бентежна
Анна»

08:25 Городок

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея «Золотий
ключ»
07:45 Академія краси
08:20 Готуємо з Олексієм
Зиміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний двобій
11:00 Квартирне питання
12:20 Своя гра
13:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:20 Слідство вели....
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
18:25 Професія —
репортер
18:55 Максимум.
Розслідування, які
стосуються кожного
20:00 Російські сенсації
20:55 Ти не повіриш!
21:55 Валерія. 20 років
на сцені
00:00 Т/с «Час Волкова»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:10 Х/ф «Це було в
Пенькові»
07:50 Грай, гармонь
улюблена!
08:35 Смішарики. Пін-код
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Квартет «І». Про що
мовчать чоловіки
12:15 Лазарєв і
Немоляєва. Ще раз про
любов
13:20 Х/ф «Гараж»
15:15 Павло Луспекаєв.
Граната не тієї системи
16:15 Х/ф «Біле сонце
пустелі»
18:15 Велика різниця
19:25 Легенда. Людмила
Гурченко
21:00 Час
21:20 Жорстокі ігри.
Новий сезон
23:10 Х/ф «Ромовий
щоденник»

05:55 Легенди

06:00, 23:00 Острів

бандитського Києва

апокаліпсиса

06:00 Срібний
апельсин

10:00 Україно,

07:00, 19:00 Події

вставай!

07:15 Х/ф «Коротке

10:45 Вирваний з

замикання-2»

натовпу
11:20 Х/ф «Три плюс
два»
13:15 Х/ф

09:30 Журнал УЄФА
ЄВРО-2012
10:00 Таємниці зірок
11:00 Т/с «Дорожній

«Джентльмени удачі»
патруль-10»
15:10 Юрмала-2010
17:00 Вечірній Київ
19:00 Розсміши
коміка
20:00 Подробиці

14:00 Т/с «Колір
полум’я»
17:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»

20:30 Д/ф «Кличко»

19:20 Т/с «Чотири

23:00 Велика різниця

пори літа»

00:10 Х/ф «Чоловіча

21:15 Х/ф «Перша

інтуїція»

спроба»

08:15 Панаєхало
08:45 Жіноча ліга
09:15, 16:05 Халі-Галі
10:00 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:05 Ще не вечір.
Зірковий ремонт
16:50, 20:00 Три
сестри
18:00 Ще не вечір.
Зіркова рідня
19:00 У пошуках
пригод
21:00 КВН
00:20 Т/с «Медіум»

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.
Олена Майорова
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 Вечірній квартал
21:25 Х/ф «Сильна слабка
жінка»
23:20 Х/ф «Червоні перли
кохання»
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:30 Світ православ’я
07:10 Ера здоров’я
07:40 Корисні поради
08:00 Шустер-Lіve
09:00 Школа юного
суперагента
09:15 Шустер-Lіve
11:45 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
12:05 Адреналін
13:30 Х/ф «Батальйони
просять вогню»
14:50 Зелений коридор
15:10 У гостях у
Д.Гордона
16:05 Наше Євро
16:40, 17:45, 18:45
Футбольний код
16:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) «Таврія» (Сімферополь)
19:00 Золотий гусак
19:30 10+10. Україна Грузія
20:50 Мегалот
20:55 Зворотній зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:40 Кабмін: подія тижня
21:50 Зірки гумору
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

09:00 Орел і решка

05:45 Ранок на К-1

Марс»
07:00 Х/ф «Канікули у
Вегасі»
09:00 М/с «Боб Губко»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Стороннім в...
13:00 Новий погляд
14:05 Кухня на двох
15:05 Дайош
молодьож!
16:00 Х/ф «Громобой»
17:55 Х/ф «Мишаче
полювання»
19:55 Х/ф «Турист»
22:00 Хто зверху?
23:40 Х/ф «Секс
дружбі не перешкода»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
07:10 Т/с «Суто
Кумедного»
07:05, 09:00 Мультик з
англійські вбивства»
Лунтіком
09:10 Х/ф «Перший
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
після Бога»
08:30 Байдиківка
11:30 Речовий доказ.
09:40 М/с «Білка та
Прищівці. Історія
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
занепаду
09:50 М/с «Пукка»
12:00 Головний свідок 10:25 Єралаш
12:45 Х/ф «Смугастий 10:55, 15:50 Одна за всіх
11:20 Т/с «Хто у домі
рейс»
господар?»
12:15 Т/с «Моя прекрасна
14:40 Т/с «Журов»
няня»
19:00 Т/с «Таємниці
13:15 Х/ф «До біса
слідства-9»
кохання»
14:55 Лялечка-2
23:00 Резервісти
16:20, 20:10 Т/с «Універ»
00:00 Х/ф «Остін
18:15 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
Пауерс: людина21:35 Т/с «Діффчатка»
загадка міжнародного
22:30 Чортиці у спідницях
масштабу»
23:00 Х/ф «Омен»

08:00 Мультфільми
08:40 М/с «Бен10. Інопланетна
надсила-2»
10:00 ПроСпорт
10:05 Убойне відео
11:10 Х/ф «Джек
Хантер: Небесна
зірка «
13:10 Х/ф
«Шанхайські лицарі»
15:20 Чемпіонат
України з футболу.
28 тур. «Дніпро» «Оболонь», «Кривбас»
- «Металург Д» (пряма
трансляція)
17:30 Х/ф «Місія на
Марс»
19:30 Т/с «Втеча»
21:30 Х/ф
«Термінатор-2»
00:35 Т/с «На краю
Всесвіту»

05:45 Ранок на К-1
08:00 У пошуках
пригод
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Пригоди Остіна
Стівенса
11:00 Дика Амазонка
12:05 Х/ф
«Протистояння»
13:50 Т/с «Подарунок
долі»
20:45 Х/ф «Ігри
дорослих дівчат»
23:30 Х/ф «Щасливий
кінець»

03:55 Х/ф «Хто стукає в
мої двері...»
05:35 Сільський ранок

08:00 Глянець

06:05 Діалоги про тварин

09:00 НЛО

07:00, 10:00, 13:00 Вісті

10:00 Руйнівники

07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. Вісті-

міфів
13:00 Top Gear

Москва
07:20 Військова програма

16:00 Російські міражі 07:50 Суботник
16:50 Технології

08:30 Городок. Дайджест
09:05 Таємниці фронтової

древніх богів

розвідки

17:40 Народжені у

10:20 Вісті. Чергова

безодні
18:30 Магія музики

частина
10:55 Чесний детектив
11:25, 13:30 Т/с «Завжди

19:20 Машини-вбивці говори «завжди»
20:10 Люди-зомбі

16:00 Суботній вечір
18:00 Десять мільйонів

21:00 Новий

19:00 Вісті в суботу

Нострадамус

19:45 Х/ф «Гюльчатай»

23:00 Острів
апокаліпсиса

23:30 Дівчата
00:10 Х/ф «Залюднений
острів»

10

14 квітня

Телепрограма

2012 року

Вишгород

НЕДІЛЯ 22 КВІТНЯ 2012 РОКУ

2+2
06:10 Мультфільм
06:25 Крок до зірок
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто у домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Кумири і кумирчики
11:00 Як це?
11:25 Ближче до народу. Д.
Колдун
11:55 Караоке для дорослих
12:50 Атака магії. Мистецтво
за брамою
13:30 Королева України
14:05 Маю честь запросити
15:05 Золотий гусак
15:35 Шеф-кухар країни
16:25 Трембітар української
душі. І. Попович
18:00 Діловий світ. Тиждень
18:40 Ювілейний вечір Клари
Новикової
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Ера бізнесу. Підсумки
23:35 Свої. Родіон Нахапєтов
00:15 Скарбничка

06:20 М/ф «Маленький

06:00 Мультфільми
06:20 Квартирне
питання
07:05 Пекельна кухня-2
07:15 ЄвроФуд-2012
08:00 Ремонт +
07:40 Анекдоти по08:40 Мультфільм
українськи
09:05 Лотерея «Лото08:15 Море по коліно
забава»
08:40 Х/ф «Токійський
10:10 М/с «Русалонька»
розклад»
10:35 М/с «Тімон і Пумба» 10:45 Зірковий тест11:00 Я так живу
драйв
11:30 Принци бажають
11:30 Козирне життя
познайомитися
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:45 Х/ф «Знайда-3»
12:25 Х/ф «Зіткнення з
16:25 Т/с «Вісімдесяті»
безоднею»
17:30 Х/ф «Іван
15:00 Х/ф «Бій із
Васильович змінює
тінню-2. Реванш»
професію»
17:50 Наша Russіa
19:30 ТСН-тиждень
18:45 Факти тижня з
20:15 Голос країни-2:
Оксаною Соколовою
нова історія
19:45 Х/ф «Бій із
22:45 Світське життя
тінню-3. Останній
23:15 Голос країни-2:
раунд»
нова історія. Голосування 22:45 Х/ф «Дочка
генер
23:50 ТСН-тиждень

6:00, 8:30, 14:20,
15:55 Мультляндія
7:25, 11:20, 3:00 Київ.
Музика
8:00, 23:10, 1:00 СТН.
Тижневик
9:40 Корисна розмова
9:50 Вчися з нами
10:00 Київські історії
10:35 Прогулянки
містом
12:55 Блага звістка
16:20 Х/ф
«Несподіваний удар»
18:05 Рекорд Гіннесса
19:15 Х/ф «Інша жінка»
21:00, 0:40 СТН.
Спорт. Тижневик
21:25, 1:30 Х/ф
«Недослівана
колискова»
23:40 Громадська
приймальня

06:35 Х/ф «Стережися
автомобіля»
08:35 Сніданок із
Юлією Висоцькою
08:50 Їмо вдома
10:40 Неймовірні
історії кохання
11:40 Караоке на
Майдані
12:40 Світлана
Пермякова. Самотня
жінка бажає
познайомитися
13:45 «Куб-2»
15:15 Україна має
талант!-4
19:00 Битва
екстрасенсів. Війна
титанів
21:15 Х/ф «Терміново!
Шукаю чоловіка»
23:20 Х/ф
«Психопатка»

06:15 Х/ф «Громобой»
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Дайош
молодьож!
09:00 М/с «Боб Губко»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Топ-100
11:15 Хто зверху?
13:10 Шури-амури
14:05 Пакуй валізи
16:00 Файна Юкрайна
16:35 М/ф «Астерікс
завойовує Америку»
18:05 Х/ф «Турист»
20:10 Х/ф «Кенгуру
Джек»
22:00 Піран’ї.
Дайджест
23:00 Х/ф «Чоловік за
викликом-2»
00:45 Спортрепортер

06:00 Диваки
06:20 Мультфільми
07:35, 23:10 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:45 Мультфільми
09:00 Невідома планета
10:00 Ронін. Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:45 Ф-стиль
11:10 Софіко Чіаурелі.
Життя прекрасне
12:15 Х/ф «Васса»
15:05 За сім морів
15:55, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:00 Прощавай!
Пробач... XX століття!
17:55 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:55 Т/с «Служба 21,
або Мислити треба
позитивно»
20:10 Кумири
20:20 Світ квітів
21:05 Х/ф «Молоко
скорботи»
23:30 Будь в курсі!
23:50 Невідома планета

06:00 Х/ф «Три плюс
два»
07:35 Велика різниця
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»
15:10 Д/ф «Кличко»
17:55 Х/ф «На
роздоріжжі»
20:00 Подробиці
тижня
20:55 Х/ф «8 перших
побачень
23:00 Що? Де? Коли?
00:20 Х/ф
«Джентльмени удачі»

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 поросійськи
11:00 Дачна відповідь
12:20 Своя гра
13:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:20 Слідство вели....
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:50 Центральне
телебачення
21:00 Таємний шоубізнес
22:00 НТВшники. Арена
гострих дискусій
23:05 Х/ф «Фокусник»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Родина
Іванових»
07:50 Смак
08:25 Армійський магазин
08:55 Смішарики. Пін-код
09:10 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:25 Фазенда
12:15 Золотий грамофон.
Краще
18:30 КВН. Вища ліга
21:00 Недільний Час
22:00
ПрожекторПерісХілтон
22:40 Громадянин Гордон
23:50 Х/ф «Змієлов»
01:30 Х/ф «Серафім
Напівбіс та інші жителі
Землі»

05:50 Легенди

Мук»

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Альпініст»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:10 Т/с «Дорожній
патруль-10»
13:10 Т/с «Дорожній
патруль-11»
14:10 Т/с «Колір
полум’я»
16:00 Т/с «Чотири
пори літа»
18:00, 19:30 Т/с «Хто,
якщо не я?»
19:00 Події тижня
20:30 Т/с «Інтерни»
22:30 Футбольний
вік-енд
23:30 Т/с «Час
Волкова»

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

На роботу потрібен торговий представник (з власним автомобілем), по Вишгороду та
Вишгородському району. Вимоги: чол. 22-30
років, з ДР від 1 року. Умови: офіційне оформлення, на готову базу клієнтів.
Тел: (067) 265-45-43 Олександр,
резюме — e-mail: AleksCool@ukr.net
Вишгородський районний суд Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади секретаря судових засідань. Вимоги до кандидата: вища освіта за спеціальністю
«Правознавство» з освітньо-кваліфікаційним
рівнем не нижче молодшого спеціаліста. Додаткова інформація за телефоном (04596) 22-710

Прийшов час
жити надійно!
ПрАТ «Українська пожежнострахова компанія»
20 років на ринку України
і 10 років – на ринку
Вишгородського району
Пропонуємо всі види страхування:
— майно юридичних та фізичних осіб
— тварини
— цивільно-правова відповідальність
власників транспортних засобів
— автострахування
— цивільна відповідальність власників зброї
— від нещасних випадків
— виїжджаючі за кордон
— вантажі
В усіх областях України –
понад 250 представництв компанії.
Представництво у Вишгороді:
пр. І. Мазепи, 11, тел: (04596) 22-701
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!

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

06:30, 18:40, 22:40, 00:00
Київський час
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 Клуб 700
07:30, 08:10, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:55, 08:20, 18:50, 23:35
Час спорту
08:30 Феєрія мандрів
09:10, 19:20 Інвест-час
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, 23:40 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

06:00 Дізнайся — як
06:15 Їж та худни
бандитського Києва
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:20 Т/с «Журов»
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
11:30 Легенди
07:35 Малята-твійнята
карного розшуку.
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
Операція
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
«Гросмейстер»
сімейка»
09:40 М/ф «Дюймовочка»
12:00 Агенти впливу
11:05 Х/ф «Листи до
13:00 Х/ф «Солдат
Джульєтти»
13:00 Єралаш
Іван Бровкін»
13:10 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:00 Т/с «Таємниці
14:10 Чортиці в спідницях
слідства-9»
14:40 Т/с «Універ»
16:05 БарДак
19:00 Х/ф «Під укіс»
17:05 Богиня шопінгу
21:00 Х/ф «Напролом» 18:00 Лялечка-2
18:55 Т/с «Універ»
23:00 Х/ф
21:20 Т/с «Діффчатка»
22:15 Х/ф «Меченосець»
«Акулозавр»
00:10 Валєра TV

Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Леоніда Івановича ЛУКАШУКА!
Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.

Технічний ліцей
НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради
Вишгородського району Київської області
м. Вишгород
вул. В. Симоненка, 3-а
тел: (04596) 22-341
(067) 4461296
електронна адреса:www.liceumkpi.at.ua
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
УЧНІВ до 8, 9 та 10 КЛАСІВ
ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ (8, 9) КЛАСІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ;
ДО 10 КЛАСУ – ІНФОРМАЦІЙНО- ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОФІЛЮ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ.
КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ :
28 ТРАВНЯ — ДО 8, 9 КЛАСІВ;
31 ТРАВНЯ – 6 ЧЕРВНЯ – ДО 10 КЛ.
За наявності вільних місць можливий
додатковий конкурсний прийом 20, 21 серпня
Заяви приймаються з 9.00. до 16.00 щодня, крім неділі,
у приміщенні Технічного ліцею.

Співчуваємо
УПЦ Святого Володимира висловлює
щире співчуття багатодітній родині старости церкви
Валентини Клименко з приводу передчасної смерті її
чоловіка АНАТОЛІЯ. Хай душа його упокоїться з миром.

08:00 Журнал Ліги
чемпіонів
08:30 М/с «Бен10. Інопланетна
надсила-2»
10:50 Х/ф «Ронін»
13:20 Девід Бекхем:
стійкість
14:20 Криштіану
Роналду:
португальський геній
15:20 Чемпіонат
України з футболу.
28 тур. «Арсенал
- Карпати» (пряма
трансляція)
17:30 «Волинь Динамо» (пряма
трансляція)
19:30 Т/с «Втеча»
21:30 ПроФутбол
22:30 Х/ф «Червона
спека»
00:35 Х/ф
«Екзистенція»

05:45 Ранок на К-1
07:15 Пригоди Остіна
Стівенса
08:00 Дика Амазонка
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Х/ф
«Протистояння»
11:45 Х/ф
«Командний дух»
13:25 Х/ф «Ігри
дорослих дівчат»
16:15 Три сестри
17:15 Розкішне життя
18:10 М/ф «Планета
51»
20:00 Х/ф «Залізна
людина-2»
22:35 Х/ф
«Достукатись до
небес»
00:10 Х/ф «Я
залишаюсь»

06:00 Новий
Нострадамус
08:00 Скарби
тамплієрів: Україна
09:00 Втрачені
скарби: Друга світова
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Спасіння
імператора. Таємний
шлях
17:00 Нова
батьківщина людства
18:00 Чорний принц
18:30 Оракул від
Чорного павука
19:20 Нострадамус.
Передбачення
здійснюються
20:10 Війни
майбутнього
21:00 Д/ф
«Сибірський
апокаліпсис»
22:00 Х/ф «Архангел»

06:20 Вся 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, 13:30 Т/с
«Повернення додому»
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
14:55 Сміятися
дозволяється
17:10 Фактор А
19:00 Вісті тижня
20:05 Х/ф
«Гюльчатай»
23:35 Х/ф
«Залюднений острів.
Сутичка»

Безкоштовні не оголошення

ПРОДАМ
Свою 1 квартиру
Погріб (цегла, шир. Телевізор 51ТЦ1,40/дов. 2,10). 311Д, б/в, відмінний 35/22/7 — 1/5, вул.
Симоненка. 52 000 у. о.
Кооператив «Весна».
стан.
Тел: (066) 660-80-80
Тел: (097) 433-06-45
Тел: 5-22-75
Плиту газову «Гефест».
1 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28

Гуму б/в «Brilliant», 175/90, R 14.
Тел: (04596) 53-8-53,
(098) 249-87-32, (063) 571-83-14

ІНШЕ
Ремонт/встановлення/
Сантехнічні, зварювальні
перетяжка дверей,
роботи, електрика, лінолеум,
безпіщанка, відкоси, шпалери.
вагонка.
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40
Візьму кредит.
Тел: (098) 249-87-32,
(063) 571-83-14,
(04596) 53-8-53

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

Домашній
майстер
Тел: (063)
100-90-08

ЗДАМ

НАЙМУ

ОБМІНЯЮ

Ліжко-місця.
Тел: 5-12-77

Доглядачку. Оплата за
домовленістю. 5-17-15

1 квартиру, на 2-3, вул. Симоненка.
Доплата. Тел: (066) 660-80-80

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.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
14.04.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Вишгород
Лист у номер
Громадська організація «АпТаун»

С

кейт-парк на набережній Київського «моря» після довгої
зими розпочав весняний сезон. Після шкільних уроків і у вихідні тут
чимало вишгородців, киян і «екстремалів» з інших міст України.
Від усіх нас – щире «спасибі» всім, хто
долучився до організації цього молодіжного куточка у Вишгороді. А тепер кілька пропозицій.
1) На зиму рампи краще загортати водонепроникною плівкою, щоб кучугури снігу і дощові калюжі не пошкоджували стиків.
2) Можна було б замовити чотири металеві щогли і напнути тент, який захищати-

12 місяців здоров’я

ме покриття від прямого дощу і снігу.
3) Скейт-парк має бути освітлений. Про
це неодноразово говорилося і на міському, і на районному рівні.
4) А найголовніше — скейт-парк логічно
було б розбудувати — додати фігури.
А тепер помріємо: про два закритих
парки — для скейтерів і беміксерів; про
льодовий палац і ще один міський басейн;
про критий футбольний стадіон із секторами для баскетболу та інш.
Мрії, кажуть, збуваються. А перші чотири пункти — владі на замітку.
Коментар директора КП «УФКС
Вишгородської міськради»
Василя Колобова:

Н

а початку квітня в рамках чемпіонату з футболу Київської області серед дітей 1999-2000 рр.
народження зустрілися вишгородська
«Чайка» та футболісти ДЮСШ (м. Фастів). Гра мала принципове значення,
оскільки обидві команди — на першому та другому місцях у своїй підгрупі.
Чайчата перемогли з рахунком 2:0 і відірвались від основних конкурентів на
шість очок.
А у цей час в Криму команди футболістів
1998 року народження зустрічалися із своїми суперниками у товариських матчах на
учбово-тренувальних зборах у с. Фрунзе
Сакського району і серед восьми команд
Росії й України посіли п’яте місце.
Триває підготовка спортсменів до чемпіонату Києва, в якому стартують:

* у Вищій лізі — три наші команди: молодіжна (дублери основної дорослої команди) та футболісти 1998 і 2000 рр. народження;
* у Першій лізі — теж три: доросла, 1999
і 2001 рр. н.
Анонс ігор
14.04 «Атлет» — «Чайка» (молодіжна)
22.04 «Атлет» — «Чайка» (2000 р. н.); «Атлет» — «Чайка» (1998 р. н.)
Основна команда грає з 21.04 «Чайка» —
КП «УФКС» — «Адвокат — Захист»
***
У березні відбулись тренувальні збори в Криму, і наші команди взяли участь у
міжнародному турнірі «Кримський пролісок-2012».
У товариських іграх (команда 2000 р. н.)
рахунок був такий:
«Чайка» — «Рубін» ( м. Петергоф, Росія)
— 1:1;
«Чайка» — «Атлет» (м. Київ) — 2:2.

— Поки рампи на гарантії, можливі заміни деяких частин ми можемо обговорювати з виробником. Дещо (наприклад,
гідроізоляцію стиків та металеву пластину
вгорі замість побитої велосипедами фанери) могли б зробити і самі — були б кошти.
Значно більших коштів потребує прозоре
покриття над усім майданчиком — поки що
це місту не під силу. А от про освітлення
обов’язково звертатимусь і до міськради,
і до керівництва ГЕС. Влітку день довгий, а
от восені і навесні освітлення потрібне. Це
ж, насамперед, безпека.
До мрій молоді приєднуюсь. У планах
— чимало. Вже цього року будуть зміни на
стадіоні «Енергетик». (Про це докладніше у
наступному номері.)

ФізкультУРА

Результати інших матчів:
Команда 2000 р. н.
«Чайка» — «Барс» (Казахстан) — 1:4;
ФК «4» — «Звезла» (м. Люберці, Московська обл., Росія) — 2:2;
«Чайка» — ДЮСШ-80 (м. Москва, Росія)
— 4:1;
ФК «4» — «Царське село» (Ленінградська
обл., Росія) — 2:2.
Команда 1999 р. н.
«Чайка» — «Барс» (Казахстан) — 1:2
ФК «4» — ДЮСШ-80 (м. Москва, Росія)
— 1:2
ФК «4» — «Звезла» ( м. Люберці, Московська обл., Росія) — 3:1
ФК «4» — «Царське село» — 0:2;
«Чайка»’2000 — «Чайка»’1999 — 0:2 (тренери Валерій Сидорчук та Сергій Калінін).
Варто зазначити, що в кожну з наших
команд прибули новачки – три футболісти
з Фастова, два — з Ніжина, один — з ФК
«Десна» (м. Чернігів).

ШоК!

Кожен десятий не доживає до 35
За даними Держстату
2011 році населення нашої
країни скоротилося на 162 тис.
осіб, а всього за роки незалежності нас стало менше на 6 мільйонів.
На 1 січня 2012 року чисельність населення України становила 45,6 млн
осіб. Згідно з даними Держстату, в той
час, як народжуваність в нашій країні
– 11 осіб на 1000, смертність досягає
14,5 (в країнах ЄС – 6,7 на 1000 населення).
Від чого помирають українці
440 352 осіб — хвороби системи кровообігу
88889 — новоутворення (в основному онкологія)
25241 — хвороби органів травлення
17774 — хвороби органів дихання
8952 — самогубства
6972 — туберкульоз
6121 — хвороби нервової системи
5791 — ДТП
5561 — хвороби, зумовлені ВІЛ
3882 — випадкові отруєння алкоголем
2943 — хвороби сечостатевої системи
2597 — утоплення
2070 — випадкові отруєння
1759 — пожежі
Слабка сильна половина
За тривалістю життя нас випередили
не лише країни ЄС, але і Сінгапур, Гонконг,
сектор Газа і майже всі колишні республіки
СРСР.
За даними Комітету Верховної Ради з
питань охорони здоров’я, українці живуть
на 10 років менше, ніж жителі Європейського Союзу та багатьох країн СНД. Зокрема, Україна займає 150 місце серед
223 країн світу за показником середньої
тривалості життя.

У

Середня тривалість життя в Україні – 69
років, у країнах ЄС — 74 роки, а в країнах
СНД: в Грузії — 76,7, у Молдові — 70,8, в
Білорусі — 70,63, Узбекистані — 71,9 і т . д.
Кожен десятий українець не доживає
до 35-ти, а кожен четвертий — до 60-ти
років.
Таку ситуацію із смертністю експерти
пояснюють кількома факторами. Перший
і основний — чоловіки займаються більш
небезпечними і стресовими видами робіт
(шахтарі, міліціонери, пожежники, монтажники тощо). Другий важливий фактор — чоловіки частіше за жінок вживають
спиртні напої та палять. До речі, щороку
100 тис. українців вмирають від куріння, з
них близько 10% — пасивні курці. І це лише
офіційні дані.
У більшості випадків причини смерті
– інфаркт, інсульт, онкозахворювання. Як
правило, сильна половина переживає все
всередині себе, їхні організми швидше
«зношуються».
Дитяче питання
За даними МОЗ, в перинатальному періоді (з 22-го тижня вагітності до 168 годин
після пологів) в Україні минулого року померли 5111 дітей, у віці до року в нашій
країні вмирає кожен сотий народжений.
Рівень дитячої смертності в 2,5 рази
перевищує європейські показники. Проте,
за останні 20 років кількість дитячих смертей (від 1 року до 5 років) в Україні зменшилася майже на 10%. Втім, можливо, це
пов’язано із зменшенням народжуваності
в нашій країні (зараз на 10 жінок в Україні
припадає 15 дітей).
Однак, привід для побоювань є — за 20
років в Україні збільшилися випадки дитячої смертності внаслідок захворювань
дихальної та серцево-судинної систем,

2012 року
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Бліц-опитування

Мрії та реалії

Старт трьох команд до Вищої ліги
Михайло КРАСНИЙ,
голова ФК «Чайка»

14 квітня

вроджених порушень розвитку системи
кровообігу, інфекційних захворювань і хвороб нервової системи.
Вражають і цифри з онкозахворювань
серед немовлят. Минулого року померло
27 малюків. Для порівняння: від хвороб
органів травлення померли 24 дитини, від
захворювань, обумовлених ВІЛ, — 16, від
туберкульозу — 2.
Хвороби століття
В Україні один з найвищих у світі показників смертності від серцево-судинних
захворювань: 64% в структурі загальної
смертності — це близько 500 000 осіб на
рік.
Про неефективність вітчизняної системи охорони здоров’я свідчать прості
цифри: зокрема в Україні кількість ліжкомісць удвічі більша, ніж у країнах Європи,
але тривалість життя на 10 років менше. На
одне лікарняне ліжко, тобто на одного хворого, виділяється 83 копійки на добу.

Здоров’я
та відпочинок
Анна МАРТИНЕНКО,
учениця 7-В класу
гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики
міського ЦТ «Джерело»
— Ви віддаєте перевагу активному відпочинку чи перегляду телепрограм?
Тетяна,
домогосподарка:
— Активному відпочинку. Багато рухаюсь,
люблю дихати свіжим повітрям, прогулюючись вулицями міста, коли на них
немає або мало машин.
Можу й побігати на стадіоні.
Петро, робітник:
— Увесь день важко
працюю, тож коли приходжу додому, в мене немає ні бажання, ні сил для
занять спортом. І я зручно
вмощуюсь на дивані перед телевізором.
— Чи займаєтеся ви
спортом?
Олексій Іванович,
пенсіонер:
— Хоча мені чимало
років, але кожен ранок
розпочинаю із зарядки, а
потім тричі оббігаю свій
будинок. Вам також зичу
тримати себе у спортивній формі.
Олена,
має свій бізнес:
— Люблю спорт, займаюсь у тренажерному залі
щодня. Але буває, що не
хочеться нічого, просто
ліньки.
Олеся, продавець:
— Соромно сказати,
але активно спортом не
займаюсь. І все ж, якщо
треба втекти від небезпеки чи піднятися в гори, то
я зможу.
— Ви піклуєтесь про
своє здоров’я?
Олександр, інженер:
— Звичайно. Бо воно у
кожного — одне.
Іван, водій:
— Скажу чесно: інколи
роблю те, що точно не
сприяє здоров’ю.
Оксана,
директор компанії:
— Часто ходжу пішки,
їжджу на велосипеді, а
також зневажаю чіпси та
іншу «хімію».
Ольга Дмитрівна,
пенсіонерка:
— Віддаю перевагу натуральним
продуктам,
змушую себе іноді робити
фізичні вправи.
— Ви лікуєтесь самі чи
звертаєтесь до лікаря?
Анастасія, кухар:
— Звертаюсь до медиків.
Самолікування
вважаю шкідливим для
здоров’я.
Василь, інженер:
— Я не довіряю лікарям,
тож при легких симптомах нездужання звертаюсь за порадою до провізорів в аптеках, а не до
медиків.
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Вітання

Із Воскресінням
Христовим!
Шановні вишгородці!
З нагоди Воскресіння
Христового прийміть мої
найкращі вітання!
Великодні дні зазвичай
спонукають усіх по-новому
побачити й відчути себе в
світі, оцінити чистоту своїх
помислів і вчинків, а ще —
бути добрішими, милосерднішими, терплячішими, благороднішими один
до одного, зміцнюють нас
духовно.
Сердечно бажаю, щоб
переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжував вас і ваші
родини, давав силу, енергію, наснагу для добрих і
корисних справ задля добробуту і процвітання нашого міста.
Хай вам Христос із небес
Ласку дарує й опіку.
В щасті живіть увесь вік,
Здоров’я і літ без ліку!
Хай будуть щасливими
рід ваш і дім.
А з вами — і вся Україна.
Христос Воскрес!
Максим МАКАРЕНКО,
депутат міськради

Дата

2012 року

Вишгород

Влада не має права знущатися над народом
Степан ЩЕРБА

ПОЛІТбюро

С

I

оціологи фіксують послаблення
протестних настроїв в Україні.
Якщо торік 40 відсотків громадян були готові брати участь у вуличних
акціях, відстоюючи свої права, то нині –
36. При цьому кількість радикально налаштованих людей зменшилася з 17 до 13
відсотків.
Чим пояснити таку тенденцію? Очевидно, тільки апатією та неповагою до себе. Хіба
наше життя поліпшилося? Ні! За два роки
правління Януковича бідних в Україні стало
вдвічі більше. Зате олігархи від Партії регіонів
щороку потроюють свої капітали. Уперше в
рейтингу найбагатших людей країни з`явився
лікар-стоматолог — Олександр Янукович.
Радники порекомендували Президентові
напередодні виборів задобрити найзлиденніші верстви населення — пенсіонерів, інвалідів. Тоді, мовляв, вони знову проголосують
за Партію регіонів. Тож із 1-го квітня пенсії
зростуть на 21 гривню — наші старі зможуть
щомісяця з’їсти ще кілька скибок ковбаси!
Наступного підвищення пенсій, очевидно,
слід очікувати в 2015 році — перед президентськими виборами.
Янукович продовжує звинувачувати попередників, які передали йому розбалансовану
країну. Але пора вже брати відповідальність
на себе. Численні «реформи» останніх двох
років призвели до одного — Президент підпорядкував собі абсолютно всіх: парламент,
міністрів, суддів, місцевих чиновників. Він
один управляє країною, як середньовічний
феодал. Захотів — підвищив тариф на елек-

Календар

троенергію; захотів — посадив до в’язниці
неугодного політика!
З благословення влади триває тотальний
наступ на середній клас. Рейдери під прикриттям міліції і судів незаконно захоплюють
чужий бізнес. Прикладів — хоч греблю гати!
Підприємці змушені тікати за кордон, аби
не опинитися за ґратами. Силовикам ніхто
не вірить — їх бояться більше, ніж бандитів.
Митники й податківці без хабара просто не
працюють. Усе пронизано корупцією — фінансові потоки справно ходять по владній
вертикалі.
Здається, в Україні вже настав кінець світу. Щодня ЗМІ повідомляють про численні
грабежі, вбивства, зґвалтування. Надто розперезалися чинуші, скоробагатьки та їхні дітки, яких у народі називають «мажорами».
Для них закон не писаний, а людське життя
— нічого не варте. Вони стріляють у людей,
б’ють їх і давлять «мерседесами» — «мажорам» все сходить із рук.
Візитна картка нинішньої влади — аморальність і цинізм. Дійшло вже до того, що
високопосадовці крадуть картини з державних музеїв. Але то дрібниці: вони за безцінь
«приватизують» заводи й фабрики, вони за
бюджетні кошти прокладають дороги до родинних маєтків і будують власні вертолітні
майданчики. Тепер націлились забрати у селян землю, аби зробити їх батраками. Влада
працює лише на одурювання народу й викачування грошей із України. Тому в багатій
ресурсами країні прості люди ледве зводять
кінці з кінцями, а купка наближених до «сім`ї»
олігархів жирує.
Команда «проффесіоналів» цупко вхо-

Вулиці імені героїв

Великодня ліра

Цей день в історії Космонавт Павло Попович
14 квітня — День ДАІ МВС
України
1894 —Томас Едісон вперше
продемонстрував роботу свого
нового винаходу — пристрою для
перегляду фільмів під назвою «кінетоскоп»
1863 — в Маріїнському театрі
відбулася прем’єра першої української опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
1929 — у Монте-Карло проведено перший Гран-прі Монако
Іменини: Юхим, Валерій, Степан, Олег
15 квітня — День працівників
кримінального розшуку;
Міжнародний день культури
1923 — розпочато масове виробництво інсуліну для лікування
діабету
1951 — у Лондоні вперше пройшов конкурс «Міс Всесвіт»
1924 — у США вийшов перший
атлас автомобільних доріг
Народились:
1936 — Олег Чорногуз —
український письменник, журналіст, головний редактор
журналів “Перець” та “Вус”,
автор численних книжок гумору та сатири
Іменини:
Федір,
Максим,
Олексій, Олег
16 квітня — Всесвітній день
продовольства
1632 — засновано Києво-Могилянську академію
1710 — Пилипа Орлика обрано
гетьманом України
1912 — англійка Гаррієт Квімбі
стала першою жінкою, яка перелетіла Ла-Манш літаком
1934 — радянський уряд заснував найвищу відзнаку — звання
Героя Радянського Союзу
1947 — Бернард Барух ввів
термін «Холодна війна» для позначення відносин між СРСР і
США
Іменини: Йосип, Дмитро, Едуард, Федір
17 квітня — Всесвітній день
гемофілії
1964 — американка Джеррі Мок
стала першою жінкою, яка облеті-

пилася за владу й не збирається від неї відмовлятися. У хід пускають увесь арсенал диктаторів — від нищення преси до політичних
репресій проти опонентів. Щоправда, про
всяк випадок усі члени правлячої команди готують собі запасні аеродроми за кордоном:
вони за вкрадені в Україні гроші купують там
вілли, яхти і літаки, відкривають мільйонні рахунки в банках. Сподіваються, що встигнуть
утекти.
Водночас через диктаторські замашки
української влади прості громадяни ризикують залишитися осторонь європейської цивілізації. ЄС не хоче брати українців у свою
родину, бо в нас немає демократії і верховенства права. А це означає, що ми не зможемо
продавати свої товари в Європі, отримувати
високі зарплати, вільно подорожувати, навчатися за кордоном.
Ми втрачаємо не лише європейські перспективи, а й право жити у вільній країні —
нас очікує доля лукашенківської Білорусі, яку
в Європі вважають ізгоєм.
Ніхто вже не заперечує, що такого занепаду, як нині, в Україні ще не було. Іноземці
дивуються, чому ми мовчимо, чому не вкажемо владі на її місце. А й правда, невже ми
живемо краще, ніж греки, італійці чи іспанці?
Вони виходять на демонстрації, влаштовують
загальнодержавні страйки, висловлюючи невдоволення діями урядів. У такому разі влада
змушена рахуватися з народом, а то і йти у
відставку.
Як же мають притиснути нас, щоб ми стали на захист своїх прав? Проте всякому терпінню приходить край. Нинішня влада вже
давно будить Україну. І скоро розбудить!

ла навколо Земної кулі
1968 — уперше вийшла в ефір
телепрограма «У світі тварин»
1970 — у Києві відкрито палац
«Україна»
1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла закон про
реабілітацію жертв політичних
репресій
Народилися:
1935 — Віктор Турянчик,
український футболіст, центральний захисник київського
«Динамо», заслужений майстер спорту. Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, двічі
вигравав Кубок СРСР, був капітаном киян
Іменини: Адріан, Микита, Іван,
Георгій, Фома
18 квітня — День пам’яток
історії та культури; Всесвітній
день радіолюбителя
1846 — американець Роял Гаусс запатентував телеграфний
апарат
1902 — Данія стала першою
країною, у якій відбитки пальців
використовувалися для встановлення особи злочинців
1934 — американець Кентрелл
відкрив першу пральню-автомат
1946 — у зв’язку зі створенням
ООН у Женеві оголошено про
розпуск Ліги Націй
Іменини: Яків, Остап, Сергій,
Костянтин
19 квітня
1563 — у Москві почала працювати друкарня Івана Федорова
2000 — у Центральній Румунії
відкрито найбільше в Європі родовище золота
Іменини: Мефодій, Адольф,
Володимир, Едуард
20 квітня — Міжнародний
день секретаря
1865 — Вперше оголошено про
появу безпечних сірників
1902 — Подружжя Кюрі вперше
одержало чистий радій
1940 — У США продемонстрований перший електронний мікроскоп
Іменини: Данило, Георгій,
Єгор, Юрій

Ірина ЯКОВЕНКО,
Анна МАРТИНЕНКО,
Вікторія ТИМОШЕНКО,
юні журналісти міського
Центру творчості
«Джерело»,
учениці гімназії «Інтелект»

З

а районним центром
творчості «Дивосвіт»
проходить вулиця, яку
колись називали Топильна. У
1960-х її перейменували на
Поповича, а наприкінці 1990-х
— Космонавта Поповича.
Про космонавта Павла Поповича, окрім як в Інтернеті,
можна дізнатись у Вишгородській центральній районній бібліотеці. Принаймні, нам було
цікаво все — його дитинство і юність, те, як готувався до польотів
у космос, що відчував у Всесвіті. Вразило, що завдяки Павлу Поповичу в космосі вперше пролунала українська мова — це коли він
заспівав на орбіті «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю»…
А чи знають про космонавта Поповича ті, хто мешкають на вулиці, що носить його ім’я? І чи взагалі люди знають, що у Вишгороді
є така вулиця? Ми поцікавились...
Олександр, 30 р.:— Знаю, що космонавт Попович літав у космос на ракеті «Восток-4».
Олеся, 20 р.: — Я корінна вишгородчанка, але не чула про вулицю Поповича.
Софійка, 6 р.: — Мені розповідав батько, що ця вулиця названа
іменем космонавта.
Марія Юхимівна, пенсіонерка: — Попович, як і всі космонавти — герой. Адже кожен з них міг не повернутися на Землю. Тоді із
завмиранням серця ми слідкували за польотами. Але все це тепер
забувається…
Дмитрик, 8 р.: — Космонавтом бути — круто! Якщо я полечу в
космос, то хочу, щоб на мою честь назвали не тільки вулицю, а ще
якусь відому будівлю чи ракету.
Чесно кажучи, ми сподівалися на більш конкретні відповіді. Але,
якщо вже самі знаємо чимало про Павла Поповича, то розповімо
й іншим.
Читайте у наступному номері

Олена РОГОВЕНКО, 08.04.2012

Шлях до Любові
Верба цвіте і зеленіє, і дзвін лунає, —
Господь свій шлях в думках скорботних
розпочинає!
Іде повз нас, Святий, Безгрішний, —
і добре знає, —
«Осанна» — зараз, а потім — Хрест..!
Та Він прощає!
І з року в рік, впродовж віків —
шлях до Голгофи!
Несе Він Хрест... МОЇХ гріхів
в сльозах скорботи!
В Його очах — сама Любов, без нарікання...
Гріхи змиває Ісуса кров, Його страждання!!!
Христос Воскрес! І Віра ця мене тримає!
І срібний дзвін аж до небес нехай злітає!..
Верба цвіте, і зеленіє, і є Надія, —
До Бога шлях в серцях людей
ЛЮБОВ відкриє...

Я Ангела
побачив уві сні...
Я Ангела побачив уві сні,
До мене промовляв він тихо-тихо.
Дивився в очі я його ясні,
І зрозумів, що відверне він лихо.
Мій сон тривав, здається, мить одну,
Але слова у пам’яті лишились...
Вже ранок за вікном, немає сну,
А на папері ці рядки з’явились:
— Я — Ангел твій! Господь мене послав,
Щоб я життя зберіг Йому на славу!
Щоб я про дух зневірений подбав,
Надію дав на добру Божу справу!
Я поруч, — тільки руку простягни,
Я біль потишу і душі, і тіла.
Любов Господню серцем осягни,
Хоч тіло і душа твоя зболіла.
Поклич мене, хоч криком, хоч в думках —
Я біль і смуток донесу до Бога!
Бо всіх, хто йде, самотній, по стежках,
Чекає світла, праведна дорога.
Я — Ангел твій! Тримайся за крило,
Важкий тягар якщо нести несила,
Дозволь утерти сльози і чоло,
І Віруй, щоб Любов тебе зцілила!

До 80-річчя вчительки

В ім’я життя
Віктор КУЧЕРУК
Меланії Іванівні Білько —
з повагою та шаною
На схилі віку швидкоплинно
Горять веселі та сумні

Не дні нестримні, а хвилини
В життя безжальному вогні.
Згорають радощі й печалі
Недавніх днів і мрій, і дум,
А Ви йдете все далі й далі,
В душі маскуючи свій сум.
Та я, повірте, дещо знаю
Про шлях до вісімдесяти —
Тому й бажаю Вам до раю

Не духом – тілом увійти.
Хай небо тьохкає піснями,
І плине шлях у далину,
Туди, де сонце перед Вами
Од сну розбуджує весну.
Хай вічну молодість і силу,
Її з красою пополам,
Вітри несуть на пружних крилах
Завжди лише назустріч Вам.

Знай наших!

Вишгород
Ювілеї

14 квітня

13

Українка з Узбекистану

Інна ШУБКО,
директор гімназії «Інтелект»

Д

е вже той Узбекистан, де
народилась Валентина Георгіївна кілька десятиліть
тому? Де той Чирчик з ариками, що
збігають з гір і течуть у долини під
розкидистими кронами арчі?
Навіть відвідати його сьогодні проблематично. Інша країна, інші правила
перетину кордону. А в дитинстві все це
називалось Радянський Союз. І її батько спокійно подолав тисячі кілометрів,
щоб перевезти родину на свою історичну батьківщину — Сумщину.
Голова колгоспу, трьох доньок і сина
він виховував у кращих традиціях своїх
прабатьків, добре усвідомлюючи, що
лише наполеглива праця здатна змінити людину. Діти весь час були зайняті

роботою у власному господарстві.
Це не заважало їм добре навчатися. Коли Валентина закінчила школу, і
постало питання — ким бути — батько
схвалив її рішення вчителювати. Щоправда, обрала вона спеціальність не
зовсім жіночу — фізика та астрономія.
На практиці в одній із шкіл Сумщини Валентина й познайомилась із своїм майбутнім чоловіком Володимиром і
його славною родиною. Свекор на той
час був заслуженим вчителем Української РСР, директором школи. А його
син (її чоловік) вивчився на інженерарадіоелектронника.
Між іншим, сім’я народилася міцна. Понад 40 років Валентина Георгіївна і Володимир Михайлович — разом.
Виростили двох чудових дітей. Дочка
— Наталія, як і мама, працює у гімназії
«Інтелект», — вчить дітей біології та гео-

Володимир Михайлович, Валентина Георгіївна,
їх онука Марія та її чоловік Андрій

Зустріч випускників із своєю вчителькою
графії. Син Михайло після закінчення
гімназії обрав спеціальність, пов’язану
з фізкультурою і спортом.
Дві онуки тішать серце подружжя.
Старша Марія закінчує університет імені Т.Г. Шевченка, матиме диплом генетика-геронтолога, а молодшій Мирославі тільки два з половиною роки.
Валентина Кравченко вчить старшокласників і вчиться сама. Успішно закінчила курси «Інтел», отримала сертифікат. Адже, щоб викладати фізику в 11-х
класах, треба знати більше, ніж сьогодні
знають її учні. А відтак — постійно вдосконалювати свої знання.
І як би не була зайнята власними
справами, на навчання Валентина Георгіївна знаходить час.
Кілька років тому вона тривалий час

Перший диск — пропуск на ВЕЛИКУ сцену
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — архів родини Халашів
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маленькій кімнаті, де уміщуються піаніно, столик і
пара стільців, тісно від дівочих голосів. А коли до них приєднується педагог, так і хочеться
навстіж відкрити вікно, аби співам
вистачило простору…
Академік, почесний громадянин
Вишгорода, письменник, поет Іван
Бурдак, пісні на слова якого виконує
заслужена артистка України Тетяна
Халаш, вважає її кращою вокалісткою
України. І небезпідставно. У Тетяни —
сильний оксамитовий голос, за її плечима 30-річна творча біографія, участь
у міжнародних фестивалях, конкурсах,
у гурті «Золоті ворота» (де вона солістка). Цей колектив — лауреат 24-го Всеукраїнського телевізійного фестивалю
сучасної естрадної пісні «Пісенний вернісаж-2011».
Учениця народної артистки України
Раїси Кириченко, Тетяна Халаш і сьогодні тримає високу «планку», що поставила перед нею велика співачка.
Вже п’ятий рік у Вишгородському
міському Центрі творчості «Джерело»
Тетяна Миколаївна навчає дітей і молодь естрадного співу. І уроки її вчителя щодня стають у нагоді в роботі з
вихованцями студії «Полузір’я».
— Відразу стараюся побачити образ, роль, яку дитина може відтворити
у пісні. Так вчила мене Раїса Кириченко, а її — Людмила Зикіна. Розкрити
голосові можливості, закладені предками від народження, — тут потрібен
лише індивідуальний підхід.
Я дуже вимоглива до себе. Щоб не
втрачати форму, час від часу працюю
в концертах. Прагну бути вимогливою і
до своїх учнів. Якщо вони розуміють —
щоб навчитися співу, потрібно докладати зусиль, — то все у них виходить.
Аби діти утверджувались, були роз-

кутими перед публікою, разом із київським музикантом Олександром Шевченком готуємо проект: незабаром на
великій сцені вихованці «Джерела» виступатимуть разом із відомими вокалістами і колективами.
А поки що вони готуються до Дня
Перемоги, адже кілька років поспіль на
святковому концерті виконують пісні
воєнної пори. Співпрацюють з іншими
колективами «Джерела» — фольклорним ансамблем «Золоті ворітечка» (керівник Валентина Демочко), студією
пластичної імпровізації (Любов Савочкіна), гуртком народного танцю (Світлана Стащук).
Під час занять Тетяна Миколаївна
весь час у динаміці. Від неї не можна відірвати очей. Щоб правильно передати
не лише мелодію, а й зміст пісні, кожне
слово вона підкреслює виразними рухами.
Ця яскрава, красива жінка родом
із козацького села Маломихайлівка,
що на Дніпропетровщині. Працювала
у Полтавській філармонії з Раїсою Кириченко, у Черкаській — зі знаменитим
композитором Анатолієм Пашкевичем,
який писав для неї пісні, з народною артисткою України Ольгою Павловською,
виконув ала провідні ролі у театрі «Берегиня», підкорювала великі зали всього Радянського Союзу, Польщі і Чехії,
Німеччини і Голландії, Прибалтики і Туреччини, є дипломантом Всесоюзного
радіоконкурсу Держтелерадіо СРСР,
на якому представляла Україну з Таїсією Повалій та Сергієм Криковцовим.
— Робота з такими визначними
майстрами музики — не лише артистична школа, а й школа людяності, —
каже Тетяна Миколаївна.
Можливо, тому вона — не тільки
професіонал, який може досконало виконати твір будь-якого жанру. Їй є чого
навчити учнів. А ще — від неї заряджаєшся колосальною енергетикою, що
випромінює все її єство.

працювала методистом районного відділу освіти та водночас вчителювала.
Робота вимагала частих відряджень,
чималого нервового напруження. За
сімейними обставинами мусила перейти до школи. Роботи не поменшало, та
влаштовувало, що школа і сім’я – в одному місті.
Родина оцінила цей крок мами, бабусі, дружини — просто люблячої жінки,
такої серйозної і, здавалося, непідступної на вигляд, і такої лагідної, доброї,
ніжної, якою і знають її рідні.
Цими днями Валентина Георгіївна
відзначає ювілей. Педагогічний колектив гімназії вітає її і зичить здоров’я,
заможнього і щасливого життя у колі
рідних і близьких, завжди гарного настрою!

«Джерело»: перше п’ятиріччя

Недаремно діти тягнуться до педагога. Одна з її колишніх учениць Олеся
Федоренко — лауреат всеукраїнських
конкурсів «На хвилях Світязя», «Молода Галичина» — приїздить на репетиції
з Києва.
Зі столиці після шкільних уроків поспішає на заняття і Саша Стецюк, яка
подовгу затримується тут після репетиції. Вона мріє стати професійною вокалісткою.
— Не важко? — запитую Сашу.
— Буває, втомлююсь… Але любов
до пісні й до Тетяни Миколаївни —
сильніша.
— Саша Стецюк прийшла до гуртка
ще зовсім маленькою, з голосочком, як
у комарика, — каже Тетяна Халаш. —
Вона дуже працелюбна дівчинка. Її виступи гарно зустрічають на концертах у
Київському училищі водного транспорту, в Українській академії наук під час
творчих вечорів нашого земляка Івана
Григоровича Бурдака. У неї, а також у
Олі Соколової вимальовуються академічні голоси.
Чудові вокальні дані, багатий тембр
голосу у провідної солістки — одинадцятирічної Саші Тихан. З піснями воєнної юності старшого покоління вона
виступала у гімназії «Інтелект». А зараз
готує складний твір до ювілейного концерту нашого закладу.
Добре знають наших джерелят і підприємці Вишгородщини. Для них ми
також завжди співаємо в концертах.
Коля Заїка у нас актор, харизматична особистість.
— Мені подобається співати. Люблю пісні про Перемогу. Бо Перемога
— це свято миру, — говорить третьокласник Коля.
Він привів на гурток і свою старшу
сестричку Маргариту.
Донька Тетяни Миколаївни Олеся
також має гарний голос і з радістю допомагає «витягнути» пісню, задати тон,
особливо на першій стадії розучування

Тетяна Халаш зі своїми
вихованками
та й у концертному номері.
— Дівчаток знайомлю з усіма стилями музики і прищеплюю багатоголосся.
Вони розуміють, як тримати вокальну
партію, виконують усі пісенні нюанси,
інтонації, які торкаються серця кожного слухача, — розповідає Тетяна Миколаївна. — Сьогодні вже майже готовий
аудіодиск з їхніми двадцятьма піснями,
це наш подарунок до п’ятиріччя Центру.
Готуючись до ювілею «Джерела», вихованці студії естрадного співу
«Полузір’я» розучують також циганську
пісню (її заспівають Саша Тихан і Саша
Єремєєва) і фінальну, написану на слова місцевої поетеси Ольги Дяченко,
музика відомого композитора Леоніда
Попернацького.
У планах Тетяни Халаш — участь її
вихованців в обласному конкурсі. Звісно, налаштовані на перемогу. А ще —
на атмосферу творчих змагань, яка захоплює в полон одразу велику кількість
конкурсантів.
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ФізкультУРА

Крим: підготовка до
основних змагань
Олександр ЧЕРКАЙ, тренер

В

есняні канікули дитячі та
юнацькі футбольні команди використовують
для підготовки до офіційних
змагань. Беруть участь у турнірах різного рангу під відкритим небом. Тож і наша команда
«Чайка» (футболісти 1998 року
народження) зіграла сім ігор у
традиційному Всеукраїнському
турнірі з футболу, присвяченому пам’яті М. К. Дорохіна, — у
смт. Фрунзе (АР Крим).
Змагались ФК «Таврія», ФК
«Спартак» (1997 р. н.), ФК «Спартак» (1998 р. н.), збірна «Спартак»
(1997 р. н.) — всі команди із Сімферополя, ФК ім. Л. Яшина (1998 р.
н., м. Київ) та наша «Чайка». Турнір
проводився за такою схемою: ігри
у групі за колом, потім у стикових
матчах розігрували місця (1-2, 3-4,
5-6).
Забігаючи наперед, скажу, що
за день до відкриття турніру наша
команда у товариській зустріч з
командою клубу ім. Л. Яшина переграла земляків (4:3). Голи забили Артур Бородушко (2), Михайло
Черниш та Іван Коцюба (по 1-му).
У стартовій грі турніру ми переграли сімферопольську «Таврію»
(2:1), голи — на рахунку Артура
Бородушка. Наступна гра несподівано для нас самих стала поразкою — 1:2 від клубу ім. Л. Яшина.
Другий м’яч ми пропустили на
останній хвилині гри, захопившись
атакою. Гол на рахунку Івана Коцюби.
Третю гру виграла команда
«Спартак» 1997 р. н. (0:3): по ходу
матчу ми мали забити не менше
трьох м’ячів, та завадила «фортуна» і виконавська… «майстерність».
Наступну гру зі збірною «Спартака» (1997 р. н.) ми провели неоднозначно. Перший тайм — мляво,
а другий — ефективно. При рахунку 1:1 припустилися помилки (невпевнено на виході зіграв наш воротар) і нічию не утримали.
Останню гру з добре укомплектованою командою «Спартак»
(1998 р. н.) ми також програли —
вже у другому таймі (перший тайм
0:0 та рівна гра).
Хочу сказати, що із самого початку нас переслідували травми і хвороби, тому ігри проводили у напівоптимальному стані футболістів.
Останню стикову гру за 5-6 місце
ми зіграли з повною самовіддачею,
незважаючи на травми, і переграли збірну «Спартака»-97 (2:0). Два
голи на рахунку Михайла Черниша.
Хочу відзначити активну і впевнену гру таких гравців, як Олександр
Мельник, Артур Бородушко, Іван
Коцюба, Ігор Лущан, Кирило Пироженко. Олександр Мельник визнаний на турнірі кращим гравцем у
нашій команді.
Звичайно, навіть при невисокому
результаті турнір став для нас позитивним у ігровому плані, був корисним у якості підготовки до офіційних змагань.
Хочу подякувати спонсорам, які
внесли посильний вклад у фінансування нашої поїздки: це — Сергій Костирко («Будтехносервіс»),
Олександр Голуб (випускник, колишній гравець нашого клубу),
Едуард Багмут (ТОВ «Тера»), Юрій
Колодзян (ВАТ «Гідромеханізація»), Олександр Семенов («Віта»).

Спосіб життя

Вишгород

Бронзовий м’яч — наш!

Пряме попадання

Вперше в історії вишгородського баскетболу
команда МБК «Вишгород»
стала бронзовим призером
змагань обласного рівня
БК «Вишгород» 111: 90 «Українка»
Рахунок по періодах 31-20, 20-18, 25-26, 35-26
БК «Вишгород»: Балин (13), Біляєвський (7), Кобзистий
(38), Комлик (4), Овчаренко (39), Радзивелюк (10).
«Українка»: Єльшов (21), Кирилюк (2), Лахтадир,
Маслюченко (29), Масляник (3), Охрименко (17),
Нестеренко, Савицький (10), Усенко (8)
Віктор БІЛЯЄВСЬКИЙ, тренер команди МБК «Вишгород»
Олег КОВТУН, президент Федерації баскетболу
Вишгородського району
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квітня у Білій Церкві трибуни вщент заповнені глядачами, у перервах між матчами — спортивні конкурси… Вирують емоції — це ж вирішальні матч
чемпіонату Київської області з баскетболу! За перше місце сперечаються місцевий «Фронт змін» і «Грін Тім» (Ірпінь), а третє виборює «Українка» і БК «Вишгород».
Відсутній лідер Микола Білоус, який, до речі, у півфіналі (БК
«Вишгород» 98 : 106 «Грін Тім») набрав 61 пункт. Утім, при наявності таких майстрів, як Кобзистий та Овчаренко, що нарешті приєдналися до складу нашої команди, «Вишгород» виглядає вельми переконливо.
Швидкі атаки і підбирання у нападі, і початок матчу — за
нами. Центровий Савицький (відомий у минулому гравець)
скорочує різницю у рахунку, але у першій половині гри «Українка» так і не застосовує контрдій до позиційного нападу та
міцного захисту у трисекундній зоні і лише після великої перерви дивує п’ятьма влучними триочковими кидками поспіль.
На деякий час боротьба загострюється, та Балин (який відмінно веде другу гру поспіль) і Овчаренко діють в атаці безпомилково. Встигає скрізь дуже потужний Кобзистий.
Після двох тайм-аутів «Українка» ущільнює захист, постійно

ФутГОЛ!

змінюючи склад команди, а їхній форвард Маслюченко робить
майже неможливе у нападі. Та БК «Вишгород» до закінчення
гри контролює хід подій на майданчику, зберігаючи перевагу,
— гострі комбінації та ефектні індивідуальні дії наших гравців
збільшують різницю у рахунку.
Остання секунда матчу — і обидві команди за красивий двобій отримують гучні привітання глядачів. Перше місце у чемпіонаті Київської області виборює «Фронт змін» (Біла Церква),
здолавши «Грін Тім» (Ірпінь) 79 : 60.
Гра — незабутня. Та щоб отримати бронзу, наполегливо
тренувалися та активно змагалися із сильними суперниками
півфіналу Олександр Гуцул, Олександр Грачов, Кирило Завадовський, Антон Жубинський, Роман Стрельников, Віктор
Лук’яненко, Вадим Ковтун, Микита Ожог, Олександр Сапон,
Володимир Марущак, Дмитро Комлик, Віталій Радзивелюк,
Дмитро Шевченко, Наталія Хіра.
Керував тренуваннями та іграми, у яких брав найактивнішу
участь — директор МТМ Віктор Біляєвський. Підтримували
начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Вишгородської РДА Микола Горовий та директору районної комплексної
ДЮСШ Валерій Золотухін.
Це наш спільний бронзовий м’яч.

Благодійні плюси «Енергетика»

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

М

Команда МБК «Вишгород». Зліва направо: Віктор
Біляєвський, Олександр Овчаренко, Віталій Радзивелюк, Іван Балин, Віктор Кобзистий, Дмитро Комлик,
Віктор Лук’яненко, Олег Ковтун

инулої неділі на стадіоні «Енергетик» стартував
благодійний турнір з футболу серед команд-аматорів під гаслом «Ми не байдужі». Нагадуємо, що
вступні внески та благодійні пожертви під час матчів будуть перераховані на спеціальний рахунок ЦРЛ
Вишгородського району – «для придбання вагів для немовлят».
На церемонію відкриття завітали
перший заступник голови Вишгородської РДА В’ячеслав Савенок, заступник
голови Вишгородської районної ради
Олександр Глущенко, які наголосили на
важливості проведення подібних турнірів, начальник відділу освіти Вишгородської РДА Раїса Клименко, начальник
з питань сім’ї, молоді та спорту Вишгородської РДА Микола Горовий, директор
Вишгородської районної КДЮСШ Валерій Золотухін. Вишгородську міську раду
представляв директор КП УФКС Вишгородської міської ради Василь Колобов.
Організаторам та учасникам турніру
подякувала заступник головного лікаря
Вишгородської ЦРЛ з питань дитинства
та пологодопомоги Тамара Макаренко:

«Придбання вагів для немовлят вкрай
необхідне для лікування та діагностики
дитячої захворюваності в усіх медичних
закладах Вишгородського району».
Урочиста церемонія завершилась.
Пролунав гімн, над стадіоном замайоріли прапори. І тут розпочалось найцікавіше.
У першому турі відбулось чотири матчі: «Беркут» зіграв проти «Чіпси
Люкс», «Каскад» із «Міськрадою–1»,
«Карат – ЛіфтКомплект» із «Дніпром» та
«Хенкель Баутехнік Україна» із командою «Нормарк – Україна».
Першими розігрівали штучне покриття стадіону команди полку міліції
особливого призначення «Беркут» та
підприємства «Чіпси Люкс». З початку
матчу стало зрозуміло, що обидві команди рішуче налаштовані на перемогу. Але беркутівці продемонстрували
чудову командну гру та високий рівень
підготовки і перемогли з рахунком 3:0.
Допомогла, мабуть, і відчутна група підтримки. За перебігом гри слідкував суддя Михайло Красний (голова футбольного клубу «Чайка»).
У другому батлі зустрілись представники «Каскаду» Київських ГЕС і ГАЕС
та футболісти першої команди міської
ради на чолі з тренером Олександром

Волкотрубом. Ці команди неодноразово зустрічались на футбольному полі,
тому емоції вирували не на жарт. У результаті – два м’ячі, забиті нападником
«Каскаду» Миколою Пономаренком,
принесли перемогу гесівцям.
Третіми зіграли команди «Карат –
ЛіфтКомплект» та «Дніпро» (с. Лебедівка). Каратівці впевнено перемогли із
рахунком 5:0.
Завершили турнірний день команди
підприємств «Хенкель Баутехнік Україна» та «Нормарк – Україна». Напружена
гра закінчилася перемогою футболістів
«Нормарк – Україна». На їхньому рахунку два голи.
Перший день благодійного турніру
поповнив скриньку на 473 гривні.
Наступний тур заплановано на 22
квітня. У ньому зіграють: «Каскад»
–«Лютіж» о 10:00; «Міська рада-2» проти «Беркута» о 11:15; «Дніпро» –«Козаровичі» о 12:30 та «Хенкель Баутехнік
Україна» – «СНД» о 13:45.
Приходьте на стадіон «Енергетик»
– ви отримаєте самі плюси. По-перше,
забудете про повсякденну рутину, подруге – повболіваєте за друзів, знайомих, колег і, по-третє, долучитесь
до хорошої справи благодійництва посильними пожертвами.

Мозаїка

Вишгород

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. У народній міфології: різновид хатнього охоронця,
який «охороняє домашнє вогнище». 6. … як кабани. 9. Великдень – світла …
неділя. 10. Фарбоване куряче яйце – ритуальний елемент Великодніх свят. 12.
Як … не лютуй, а на весну брів не хмур. 13. За народним повір’ям: … (рослина) «з’явився із зубів чаклунки, коли та померла». 15. За народним повір’ям:
пси-приблуди «віщують господарям …». 16. Сигарети. 17. Нота. 22. Великдень – християнське весняне свято, свята … . 23. Старовинний пиріг « … »,
який випікають до Великодніх свят. 24. … «Смакота» — випечений виріб з тіста
до Великодніх свят. 27. В наших пращурів — … Великдень був однією з форм
ушанування культу предків. 28. Серпень страву готує, а … подає її до столу.
29. Як не тепер, то у … . 30. У церкві – підвищене місце для хору.
По вертикалі: 1. За хіромантією: чим більша … між головними лініями життя і голови на долоні, тим більше в людини рішучості, діловитості і сміливості.
2. За народним повір’ям: маківка – «… безкінечності». 3. Коли червень сухий,
купуй пчілку, а коли …, то корівку. 4. Всяка сорока від свого язика … . 7. У серпні рибку ловив, та й … загубив, – зимою нічого їсти. 8. За народним повір’ям:
… пугача «віщують смерть, іноді пожежу». 11. Українське телебачення. 14. Невеликий камінь із різьбленим зображенням. 15. Сад. 18. В античній міфології
– напій богів, що зберігає їм безсмертя. 19. Самовдоволена і обмежена людина, обиватель. 20. За ономастикою: древньоруське чоловіче ім’я … походить
від «в’яче» (більше) і «слав» (слава). 21. Червень з косою, а … з серпом. 25. …
реалізм. 26. Музичний твір, написаний у швидкому темпі.

Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ

У

50-ті роки, коли боротьба темношкірих і жінок за свої права у
США набирала обертів, а влада
в умовах загострення «холодної війни»
з СРСР вела курс на «стримування комунізму», американська молодь увірвалась у світ музики, розірвавши рамки
стандартного звучання новим стилем,
що отримав назву рок-н-ролл.
Термін рок-н-ролл (Rock and roll — англ:
гойдайся і котись) вигадав Алан Фрід — діджей однієї з американських радіостанцій.
Він успішно почав пропагувати таку музику
на своїй радіохвилі, допомагаючи молодим
виконавцям стати відомими.
Як стиль рок-н-ролл почав формуватись після того, як завзятий хлопчина Біл
Хейлі змішав ритм-н-блюз з кантрі, додавши вуличного сленгу і пришвидшивши
темп виконання пісень. Біл став першою
білою зіркою рок-н-ролу і дав поштовх для
неймовірно успішної творчості Елвіса Преслі. В свою чергу, Елвіс повністю зруйнував стереотип про те, що рок-н-ролл — це
лише музика підлітків-бунтарів і змусив
весь світ бадьоро танцювати під запальні
ритми своїх композицій.
Український рок-н-ролл зародився на
початку 1990-х років, проте досягнувши
своєрідного піку наприкінці минулого століття, впав у тимчасову сплячку. В 2003 році
рок-н-ролл-сцена позіхнула і прокинулась:
виникали нові гурти, відновлювалися старі,
і лаковані коки заплигали під музику на всіх

І

з давніх-давен жінка вважалася істотою фізично слабшою за
чоловіка, але розумною і рівною
йому. В Україні панував культ жінки. Її
права відстоювали ще закони України-Русі, які гарантували жінкам незалежність і рівноправність.
У козацьку добу українки були головою
родини, бо вирішували всі господарські
справи, адже чоловіки обороняли рідну
землю від загарбників.
Для українців прийнято: жінка — серце родини. Вона фізично й духовно підтримує родину. Вона є Берегинею роду
і домашнього вогнища. А тому має знати
обряди, звичаї, дотримуватись їх і передавати дітям.
Що ж сталося з жінкою сьогодні?
До мене, як до психолога, звертають-
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Кросворд «Великодній»

Молодіжний квартал

Наталія МАЛЬЦЕВА,
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На дозвіллі

Вибуховий «Бінго»

Батьківські університети
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концертах і олнайт вечірках (анг. all night —
ціла ніч).
А вже у 2005-му хлопчина на ім’я Олександр, заряджений драйвом групи «Mad
Heads» (яка тоді ще грала рок-н-ролл), започаткував великий східно-європейський
рок-н-рольний фестиваль «Украбілі-Вибух», який щороку наприкінці квітня збирає
на одній сцені найвідоміші українські, російські та європейські рокабілі/сайкобілібанди (банд, англ: — група. Авт.).
Олександр зробив своє хобі роботою і
тепер повністю займається лише музикою,
яка стала частиною його повсякденного
життя. Він організовує різноманітні рок-нрольні концерти, просуває на сцену вітчизняні групи, а також випускає атрибутику і
компакт-диски з запальними мелодіями гітар та контрабасів. Таким чином він заслуговує звання справжнього рок-н-рольника
нашої доби, адже його робота дійсно помітна не лише в Україні, а й за її межами.
Цього року Тварина (це творчий псевдонім Олександра) запустить 8-й фестиваль «Украбіллі-вибух», який проходитиме
28, 29 і 30 квітня у київському клубі «Бінго».
Тож, якщо ви любите танцювати під шалені ритми і на власні очі хочете побачити
вітчизняних та світових зірок рок-н-ролу,
не пропустіть нагоди завітати на цей вибуховий фестиваль і поринути в атмосферу справжньої рок-н-рольної ейфорії. Далі
буде…
Докладніше про фестиваль можна
дізнатися на сайті
http://bang.ukrabilly.com.

Відповіді на кросворд «Здоров’я»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 5. Артрит. 6. Реп’ях. 8. Мініна. 10. Невроз. 11. Плакун.
12. Підбіл. 17. Гонорея. 18. Головач. 19. Роговий. 21. Мікроби. 26. Шкірні. 28.
Гірчак. 29. Кордон. 30. Земляк. 31. Хлороз. 32. Опіки.
По вертикалі: 1. Артроз. 2. Сифіліс. 3. Бронхіт. 4. Дягель. 7. Фейхоа. 9.
Дурман. 13. Горбок. 14. Кендир. 15. Жостір. 16. Холера. 20. Обмін. 22. Бузок.
23. Склероз. 24. Гноячок. 25. Кашель. 27. Солюкс.

Створити сім’ю допоможе психологія
ся сотні осіб від 16 до 85 років різного соціального стану та різної освіти. Багатьох
хвилює проблема створення сім’ї.
Завдання психолога полягає у тому,
щоб з’ясувати, що сталося, чому саме
виникла ця проблема, як її розв’язати.
Взагалі існує кілька моделей відносин
у сім’ї. При створенні власної родини
людина на 50% копіює стосунки батька
і матері.
У критичній ситуації молодята не можуть самостійно розібратись, і їм необхідний хтось третій, хто подивиться на
проблему з іншого боку. Недарма в давнину існував третейський суд. Але суддя
має бути кваліфікованим. Це не сусідка і
не подруга.
Робота психолога частіше починається саме із з’ясування внутрішнього стану
людини, яка звертається по допомогу.
Був випадок: до мене прийшла молода
жінка, схвильована відсутністю уваги до

себе з боку чоловіка. Минуло всього три
місяці, як вони побралися. Що сталося?
Невже ж у нього хтось є?
У ході бесіди з’ясувалося, що жінка
зовсім не розуміє чоловічої психології.
Адже чоловік і жінка по-різному реагують на ситуацію. Жінка відзначила, що
чоловік приходить з роботи, через силу
видавлює з себе «нормально» на її запитання «як справи?» — замовкає, іноді до
наступного ранку.
Не треба себе мучити підозрами, що
йому нема чого сказати або він вас розлюбив. Протягом дня жінка промовляє
приблизно вісім тисяч слів, а чоловік у
два рази менше. І може статися, що наприкінці дня у нього залишилося два чи
три слова, а у жінки двісті або триста, а
може більше. Ось вам і конфлікт.
Специфіка чоловічої психології у тому,
що свою любов він доводить не словами,
а вчинками. Тільки чоловік, який кохає,

може мовчки виносити сміття, вбивати
цвяхи, ремонтувати крани. Якщо усе це
є — він вас кохає. Без сумніву.
Ще одна проблема, на яку слід звернути увагу, це — демографічна криза,
репродуктивне здоров’я населення.
Зростає вік вступу до шлюбу і, відповідно, вік народження першої дитини; кількість дітей в родині зменшується (часто
це лише одна дитина, є і свідомо бездітні
родини), збільшується кількість розлучень.
Одним із шляхів розв’язання проблеми є розвиток перинатальної культури
(культури вагітності), що допоможе ростити покоління, здібне до виношування і
народжування здорової дитини, сприяє
формуванню ставлення до народження
дитини як до радісної події у своєму житті. Отже, сприяє формуванню усвідомленого батьківства та батьківської відповідальності. Хай вам щастить!
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