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Згадай, громадо!
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ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Трагічна цифра 26…
День скорботи в Україні. 26 квітня – 26 річниця аварії на Чорнобильській АЕС.
На розі вул. Набережної та вул. Н. Шолуденка у Вишгороді зібралося чимало людей, зокрема – самі ліквідатори і родичі
жертв трагедії, керівництво області, району й міста. До підніжжя пам’ятного знаку приборкувачам атома вони поклали квіти,
подякували живим і вшанували пам’ять померлих хвилиною мовчання.
Ліра
Григорій СТАЦЕНКО
(Із ліричної добірки
«Тропою жизни»,
Видавництво
«Київська правда», 2006 —
друкується мовою
оригіналу)
***
В.Н.Корягину —
в день Чернобыля,
26.04.94 г.
Чернобыль грохнул
Восемь лет назад,
Но нам не стало
После боя тихо,
А с тех времён
Безмерный смертопад

И вширь, и вдоль
Размахивает лихо.
Та зона,
Что очерчена была,
В натуре
Расползлась по всей Европе,
А все партийцы
И чудо-технари
В парламентах сидят,
А не в глубокой ж...
И тихо
Вымирает наш народ,
Правителей и судьбы
Проклиная.
А что ещё
Чернобыль принесёт —
Теперь, поди,

Никто уже не знает...
Тогда зачем с тобой,
Глотая пыль,
Людей, себя
Мы гробили напрасно,
И вертолёты,
Как из сказки в быль,
Таскали фильтры
К блокам ежечасно?
Видать, затем,
Чтоб прохиндей-нахал
Схватил святое имя —
Ликвидатор.
А те,
Кто карлами
в Чернобыле пахал,
Сегодня не могли
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Иметь зарплаты.
Святая Русь,
Что сделали с тобой
Приверженцы свобод,
Предателей потомки?!
Они ж пошли против тебя
Войной,
Чернобыль взяв,
Как знамя на распорки.
И вой стоит —
Не вынести его:
Что мы с тобой,
А не они — виною.
Чернобыль жив,
И, может, оттого
Сердца у нас —
Нещадно ноют.

а-Фішка

І продзвенить
останній дзвоник
Третього травня з 9:30 до 11:00 на
площі Т. Шевченка, 1 у Вишгороді
(біля адмінбудинку) — загальноміське Свято прощання зі школою вишгородських випускників.
На вас чекають мелодії від оркестру
«Водограй», останній вальс, випущені у небо голуби, подяка та клятва вірності рідному місту, привітання від
міського голови Віктора Решетняка
та чимало іншого… Буде цікаво, приходьте, вишгородці!

ДИВОшоу-2012
Пятого травня о 15-й годині у ЦТ
«Дивосвіт» (просп. Т. Шевченка, 8) —
мистецьке свято «ДИВОшоу-2012» за
участю вихованців Вишгородського
районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт». Вхід вільний.
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Новий кодекс: суд втрачає каральну функцію

Верховна Рада прийняла новий
Кримінально-процесуальний кодекс.
Чотири робочі дні депутати обговорювали понад 4000 поправок. Серед
інших знову було відхилено поправку
до статті, згідно якої зараз відбуває
покарання екс-прем’єр Юлія Тимошенко.
Якщо аналітики знаходять чимало
спірних моментів у новому кодексі,
то доповідачі ПАСЕ по Україні Майліс
Репс та Марієтта де Пурне–Лундин
заявили, що він повністю відповідає
європейським стандартам.
отримання його у повному обсязі і без обмовок може стати
важливим кроком на шляху
вирішення ряду проблем у системі правосуддя України.

Д

Ініціатива нововведень належить
президенту Віктору Януковичу. А готувала документ спеціально створена робоча група під керівництвом голови Мінюсту Олександра Лавриновича. Влітку
минулого року документ був представлений до громадського обговорення і
паралельно направлений на експертизу
до Венеціанської комісії.
Основний зміст нововведень – гуманізація кримінального переслідування. Спеціалісти переконані, що завдяки
прийнятим нормам суди з «карального
органа перетворяться в систему захисту
прав людини і громадянина» і встановлюватимуть істину.
За старим кодексом: у звинувачування і захисту немає рівних прав, докази
звинувачування мають пріоритет у суді.

За новим кодексом: звинувачування і захист рівні у правах.
За старим кодексом: визнання звинувачуваним своєї вини під час досудового слідства є основним доказом у суді,
що може бути досягнуте за рахунок тиску під час розслідування.
За новим кодексом: суд бере до
уваги тільки показання, отримані під час
судового засідання. Додаткове розслідування не застосовується.
За старим кодексом: немає альтернативи утриманню під вартою.
За новим кодексом: є альтернативи – домашній арешт і грошова застава.
Перебування під вартою обмежується у
часі для тих, хто вчинив злочини незначної і середньої тяжкості – до 6 місяців,
тяжкі і особливо тяжкі – до року (сьогодні

Про все потроху

Вітання

Для випускників останній
дзвоник пролунає 3 травня

документів тих, хто складає іспити у
вузах.
21-31 липня – вступні іспити.

У поточному році у зв’язку з Євро2012 навчання закінчать не тільки випускники шкіл, а й студенти вузів.
3 травня залишать школу одинадцятикласники, 11 травня – учні 9 класів, а 1 червня їм вручать документи.
Інші школярі підуть на канікули з 25
травня. Про це повідомили у Головному управлінні освіти і науки.

Три історії про Чорнобиль

Газу беремо менше
Україна вдвічі скоротила імпорт
російського газу, середня ціна якого
в січні-лютому 2012 року складала
416,8 доларів за тисячу кубометрів
(минулого року ціна була 263,1 долара).
Перемовини з газової тематики на
рівні президентів України та Росії відбудуться у кінці травня.

30 станцій метро для Києва
По дві станції на рік будуватимуться у столиці України до 2015 року, а
всього їх буде збудовано 30. Поточного року введуть у дію станції «Іподром» і «Теремки». Раніше були здані
«Деміївська», «Голосіївська» та «Васильківська».

Календар абітурієнта
2-31 липня – прийом документів у
вузах.
17 липня – закінчення прийому документів тих, кому треба проходити
творчий конкурс.
10-31 липня – проведення творчих
конкурсів.
20 липня – закінчення прийому

26 квітня вийшов у прокат художній фільм «Земля Забуття» – сумісний
проект України, США, Франції, Німеччини і Польщі. Режисер французькоізраїльського походження – Михаль
Боганим. Головну роль зіграла американська зірка українського походження Анна Куриленко.
Фільм містить три історії: про пару
молодят, про інженера з Прип’яті і
жителя, який відмовився залишити
свою домівку після аварії. Кожного
героя катастрофа на ЧАЕС позбавила
сім’ї, близьких.

Янукович
оприлюднив доходи
Минулого року Президент України отримав 757,6 тис. грн зарплати,
155,4 тис. грн процентів за банківськими вкладами і 16,4 млн грн гонорарів за книги від донецького видавництва «Друкарня «Новий світ».
Із гонорарів було сплачено 2,8 млн
грн податків. Януковичу належать
земельна ділянка в Київській області
площею 1,7688 га, квартира у Києві
площею 239,4 кв. м і два паркомісця
загальною площею 39,9 кв. м. Витрати на утримання майна досягли 207,5
тис. грн. На банківських рахунках глави держави — 14,5 млн грн. Янукович
володіє цінними паперами на 6,8 тис.
грн.

Омбудсвумен…
зі скандалом

Омбудсвуменом стала кандидат

від парламентської більшості Валерія
Лужковська, яка раніше була уповноваженою Кабінету Міністрів України в
Європейському суді з прав людини.
Опозиція виступила категорично проти, але своєї кандидатури не запропонувала.

За графіті на стінках
штрафуватимуть
У Верховній Раді зареєстровано законопроект, у якому прописані
штрафи за нанесення зображень чи
надписів на споруди і стінки. Передбачені штрафи у розмірі від 5,1 до 8,5
тис. грн.

Українка — третя
у світовому рейтингу
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24 квітня ц. р. у Нових Петрівцях
урочиство відкрито перший столичний хлібозавод. Як повідомив почесний президент холдингу «Хлібні
інвестиції» Юрій Триндюк, — соціальне підприємство на 150 робочих
місць (тут працюють і новопетрівчани). Холдинг входить до ТОП-100
виробників України і лише за останні
п’ять років відкрив п’ять заводів: у
Луцьку, Бердичеві (Житомирщина), Севастополі, Чернівцях, ІваноФранківську.
авод у Нових Петрівцях реконструйовано у короткий термін,
вартість проекту — 15 млн доларів, сучасне обладнання — від провідних виробників. Промислова потужність — 130 т хлібобулочних виробів на

З

Зі святом Весни і Праці
Щиро вітаю всіх зі святом весни, єднання і миру на планеті й у душі!
Нехай цей чудовий день додасть нам
наснаги, оптимізму і впевненості у власних
силах, допоможе осягнути глибину високих
ідеалів добра і справедливості. Щиро бажаю вам, шановні мешканці міста, щастя,
здоров’я, благополуччя і життєвих гараздів, а також здійснення задуманого! Хай завжди праця буде для вас як свято! Миру та
чистого неба над головами!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Краща спортсменка року в Україні Вікторія Терещук виграла срібну
медаль на четвертому етапі світового
Кубка із сучасного п’ятиборства. За
підсумками чотирьох етапів Кубка світу Вікторія займає трете місце у світовому рейтингу.

Безхатнім тваринам —
австрійські клініки
В Україну з Австрії прибуло 11 автомобілів для надання допомоги безхатнім тваринам. Серед них — три
мобільні клініки для вакцинації і стерилізації собак і кішок, одна мобільна
амбулаторія для медичної допомоги
і перевезення ведмедів, а також сім
автівок для транспортування тварин.
За домовленістю між Мінприроди і
міжнародною благодійною організацією «Чотири лапи», очікується приїзд
120 фахівців із 11 країн, які працюватимуть разом із українськими ветеринарами.

Цар-хліб у Нових Петрівцях
Влас. інф.

дехто чекає на вирок у СІЗО до 6 років).
За старим кодексом: низький показник виправдувальних рішень суду.
За новим кодексом: суд втрачає
свою каральну функцію.
В Україні показник виправдувальних
вироків коливається у межах 0,2%, у той
час, як у сталінський час досягали 10%, а
в царській Росії — взагалі 40%.
Для порівняння, в Європі у середньому виноситься 25-30% виправдувальних
рішень. Саме цей показник стане маяком для судової системи, що оновлюється.
Новий УПК захищає і інтереси свідків.
Раніше, якщо людина відмовилась прийти до слідчого на допит, – її приводили
примусово; тепер – без дозволу суду це
зробити неможливо.

добу. Середня зарплата — 3000 грн. До
хлібозаводу веде заасфальтована дорога, у планах сільради й другий під’їзд
до підприємства по вул. Ворошилова.
Сюрпризом новопетрівчанам стало
акробатично-танцювальне вітання «Батонів з Бердичева». Перший заступник
голови Київської облдержадіністрації
Ярослав Москаленко як відповідальний за економіку на Київщині зазначив,
що Новопетрівський Цар-хліб — це втілення в життя державної продовольчої
програми, і побажав скоріше вийти на
проектну потужність (кількість робочих
місць збільшиться до 300).
Журналісти місцевих і національних
ЗМІ на власні очі побачили, як замішується тісто, як воно рухається спеціальним транспортером, падає у спеціальні
дихаючі форми, обгорнуті полотном,
як випікається у печах. На святковому
столі було представлено понад півсотні

Столиця – поруч

Невідомий Шишкін
у музеї російського
мистецтва
27 квітня в Київському національному
музеї російського мистецтва відкрито виставку відомого російського художника
Івана Шишкіна, 180-річчя від дня народження якого відзначається цього року.
У Києві Іван Шишкін ніколи не був, в Україні ж – тільки проїздом. У фондах музею – 17
його живописних картин і 180 графічних робіт,
більшість яких належала сім’ї відомих колекціонерів – меценатів Терещенко.
Шишкін–графік – унікальне явище у мистецтві другої половини ХІХ ст. Ніхто з пейзажистів того часу не малював так багато.
На виставці, що триватиме до 27 червня,
представлені також шишкінські офорти і відбитки на шовку.

виробів: від булочки «Столична» до вишуканого торту на замовлення. Найпопулярніші — українська паляниця-батон,
і коровай, що вже надходять у продаж.
Голова Вишгородської РДА Олек-

сандр Приходько та голова Новопетрівської сільради Радіон Старенький
зазначили, що хлібзавод — це не лише
смачна продукція, а й вагомий прибуток
до бюджету села, району та області.

У районі

Юрій Триндюк, Ярослав Москаленко, Олександр Приходько, Радіон Старенький — урочисте відкриття заводу після реконструкції

Наше місто

Вишгород
Благоустрій

28 квітня

Тепер і на нашій вулиці свято

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО –
Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Ще рік тому у
дворі на Київській, 8
була просто жахлива картина, про яку
навіть не хочеться
згадувати... Навколо — сміття, глибокі
вибоїни. Як кажуть,
ні пройти, ні проїхати.
иправити
ситуацію
взялася депутат Вишгородської
міської ради від цього
округу Ольга Мельник. Міський голова
Віктор Решетняк підтримав її почин і конкретно
допоміг. За що йому щиро вдячні всі мешканці.
Нині на прибудинковій території — асфальтне покриття, тротуар біля будинку та нові бордюри. Місце для паркування розширено. Облаштовано зону
для відпочинку, розширено заїзд у двір, що зручно
для сміттєвозів.
— У найближчій перспективі — новий дитячий
майданчик у дворі цього будинку, — говорить Ольга Василівна. — Сподіваюсь, мешканці Київської, 8

В

облаштують клумби і бережливо ставитимуться до
дотримання чистоти та порядку. Поруч іще один
будинок-ветеран (споруді понад 30 років) — Київська, 6 — із такими ж проблемами. І біля нього незабаром відремонтують асфальтне покриття, яке
зараз у жахливому стані.
Розраховую, як завжди, на підтримку міського
голови. Дякую людям за розуміння та терпіння.
Окрема подяка начальнику Автодору Олексію Білому. І ще раз звертаюсь до мешканців — збережемо те, що для нас зроблено.

2012 року
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Офіційно

Відомості про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2011 рік
Голови Вишгородської міської ради
Віктора Олександровича Решетняка:
Загальна сума сукупного доходу — 124 739 грн.
Сума доходу членів сім’ї — 31 185 грн.
Нерухоме майно: квартира (1/4) — 12,3 м2
Майно, що перебуває у власності членів сім’ї: квартира
— 12,3 м2
Утримання зазначеного майна — 24 000 грн.
Утримання майна членів сім’ї — 24 000 грн.
Заступника голови міської ради
Олексія Олександровича Данчина:
Загальна сума сукупного доходу — 740 892 грн.
Сума доходу членів сім’ї — 24 000 грн.
Нерухоме майно: земельні ділянки — 2 500 м2; квартира — 165,7 м2.
Майно, що перебуває у власності членів сім’ї: земельна ділянка — 7164 м2; житловий будинок — 468,0 м2; інше
майно — 44,5 м2
Транспортні засоби, що перебувають у власності членів сім’ї: Volkswagen Passat — 1 984 см3 , 2007 р. в.
Утримання зазначеного майна — 15 000 грн.
Утримання майна членів сім’ї — 15 000 грн.
Заступника Вишгородського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Олександра Миколайовича Ростовцева:
Загальна сума сукупного доходу — 109 511 грн.
Сума доходу членів сім’ї — 10 265 грн.
Нерухоме майно: житловий будинок — 62,8 м2; квартира — 50,3 м2.
Транспортні засоби, що перебувають у власності членів сім’ї: Honda Accord — 1 998 см3 , 2006 р. в.
Утримання зазначеного майна — 12 600 грн.

ФОТОмить
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

26 квітня Вишгородський міський голова Віктор Решетняк вручив продуктові набори інвалідам
I групи — ліквідаторам аварії на
ЧАЕС.
Вишгородська міська рада оголошує

Конкурс на право укладання
договорів оренди
нерухомого майна
Нежитлове (підвальне) приміщення загальною площею
40,50 кв. м на вул. Набережній, 4-а у місті Вишгороді (балансоутримувач – Комунальне підприємство житлового і
комунального господарства Вишгородської міської ради).
Функціональне використання об’єкта — розміщення
громадської організації.
Початковий розмір орендної плати в місяць, з урахуванням індексів інфляції — 344,90 (триста сорок чотири)
грн 50 коп., без урахування ПДВ, базовий місяць — лютий.
2012 року.
Умови конкурсу:
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми
орендної плати за місяць; переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку об’єкта оренди; щомісячна індексація орендної плати(в залежності від рівня індексу інфляції); приміщення здаються в оренду без права
викупу; і без компенсації у разі припинення або розірвання
договору компенсація за невід’ємне поліпшення орендованого майна ен виплачується; косметичний ремонт орендованого приміщення та благоустрій прилеглої території;
дотримання санітарно-екологічних і протипожежних норм
експлуатації, правил охорони праці; забезпечення страхування об’єкта оренди на користь орендодавця; заборона
передачі об’єкту оренди у суборенду; термін оренди до
п’яти років. Заяви на участь у конкурсі припиняють приймати за шість днів до його початку. Пропозиції надавати
до 21 травня 2012 року (включно).
Конкурс відбудеться 28 травня року о 10:00 за адресою: Київська область, місто Вишгород, проспект Т. Шевченка, буд. 1, кімната № 67.
Телефон для довідок: (04596) 26-589.

Згадай, громадо!
Петро ПРИЛЕПА,
ветеран-гідробудівник
Давня вишгородська земля на своєму віку
багато бачила, багато чула і багато пережила.
Один із хвилюючих етапів історії міста – спорудження Київської комсомольської ГЕС у 60-х
роках минулого століття, коли на береги Дніпра
зійшов п’ятитисячний десант будівельників.
или у збірних вагончиках в поетично названих куточках міста – на Акації, Вишневому, Нагорному, на брандвахтах
– своєрідних пароплавах, що розгойдувалися на
дніпровських хвилях; у дерев’яних вагончиках на
Акації (і дійсно, навесні, коли цвіли дерева, що з усіх
боків оточували містечко, голова паморочилась від
духмяних пахощів). Були ще Берізки з 21 дерев’яним
бараком. Частина гідробудівників оселилась на Водогоні. Ранком автобуси звозили всю цю трудову
гвардію до котловану ГЕС.
У 1960-ті Вишгород був занедбаним селом –
хати та розбиті шляхи. Зате все потопало у садках.
Щоб дістатися столиці, спочатку добирались до Водогону, а з листопада 1961 року рушив перший автобус до Києва з Вишгорода.
Завдяки колективним зусиллям і наполегливій
праці тисяч людей село Вишгород поступово ставало містом. І в цьому наша з вами заслуга, дорогі
вишгородці.
А чи залишилось у місті хоч щось, що нагадувало
би про той героїчний час спорудження і дострокової здачі в експлуатацію Київської комсомольської
ГЕС? Зникли старі назви вулиць та проспектів – Молодіжний, Будівельників, Спортивна, Студентська та

Ж

Лист у номер

інші. Нові пам’ятники прикрашають вулиці – першим
святим Русі Борису і Глібу, ліквідаторам-чорнобильцям, адже саме з Вишгорода йшли потужні бетоновози на Прип’ять. Їх чистили, мили на спеціально обладнаних майданчиках, але стільки радіоактивного
бруду несли вони знов на своїх гумових покришках!
Серед ліквідаторів – значна частина тих, хто зводив Київську ГЕС. А відтак, це — пам’ятник і їм.
Але невже перші гідробудівники не заслуговують на увічнення пам’яті про себе в граніті? Заслуговують – погодився з нами й міський голова Віктор
Решетняк. Але втілити мрію у життя заважає відсутність коштів, адже роботи із створення пам’ятника
дороговартісні. Гадаю, що кожен із тих, хто будував
гідростанцію і місто, не пошкодує коштів на таку благородну справу.
Свою лепту повинні внести діючі Київські гідростанції, колишній трест у «Південатоменергобуд»,
який здають в оренду приміщення, зокрема і чотириповерхову споруду на зупинці «Комсомольська» — адмінприміщення Київського будівельномонтажного управління. Транспортне виробниче
об’єднання, що обернулося філією пивзаводу «Оболонь». База УПТК, де торгують продуктами на великих складах, а деякі із складів здають в оренду.
Завод залізобетонних виробів з невеличкими фірмами. А також промислові підприємства й організації, розташовані у промзоні. Підприємці, депутати.
Ми зможемо. Треба лише розпочати збір коштів.
Ініціативна група працює у лазні. Голова її – Ольга
Тірська.
Закликаємо районну і міську адміністрації виявити наполегливість, щодо вшанування у граніті чи
мармурі пам’ять усіх енергобудівників міста.
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28 квітня

Обличчя «Водоканалу»

2012 року

Перший заступник голови Вишгородської
РДА В’ячеслав Савенок вітає ветерана «Водоканалу» — водія аварійної машини Петра Філенка, що понад 40 років працює на підприємстві

Міський голова Віктор Решетняк зичить підприємству фінансових гараздів

Вишгород

Насмачніші страви — з польової кухні

ФОТОрепортаж

Істина — у вині,
здоров’я — у воді
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій СОРОКІН, спеціально для «Вишгорода»

Колектив Вишгородського міського комунального підприМузика серця від муніципального дитяємства «Водоканал» відзначив своє 50-річчя не лише трудовими досягненнями, а й дружніми зустрічами. Вітали ветера- чо-юнацького оркестру-студії «Водограй»
нів і молодь гості звідусіль.
еред ворітьми насосної станції на вул. Шкільній — рамка з
тирсою, просоченою спеціальним дезинфікуючим розчином, а за нею — розлоге зелене подвір’я, садок, теплиця,
спортивний майданчик і галявина, де, власне, всі і зібралися. Водоканалівці саме під’їхали після святкової літургії у церкві свв. Бориса
і Гліба — під урочисту музику оркестру. Вальси і марші супроводжували спілкування й нагородження.
Вітали підприємство — третє в Україні серед комунальних за
якістю та технологією очищення води — Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк, його заступник Олександр Ростовцев,
перший заступник голови Вишгородської РДА В’ячеслав Савенок
(від голови РДА Олекасандра Приходька, першого заступника голови Київської ОДА Ярослава Москаленка та голови КОДА Анатолія
Присяжнюка): Подяками, Почесними грамотами, преміями, квітами і багатообіцяючими звістками про перспективи міста (так, на обСаджаємо алею дружби
лаштування міського пляжу вже виділено 2, 2 млн грн).
На Алеї дружби гості посадили по зеленому деревцю. Прибули
на урочистості три директори: комунальних підприємств «Ірпіньводоканал» Олександр Калашніков і «Бородянкатепловодопостачання» Андрій Кавун і ТОВ «Водоканал Карпатвіз» з м. Берегове Йосип
Галайда. Вітали цменинників Асоціація роботодавців Вишгородщини (Юрій Колодзян), міський центр творчості «Джерело» (Наталя Кисіль), ВРКП «Комунальник» (Олександр Мартиненко), Вишгородське відділення Державного казначейства (Світлана Кашталян)
і ВРКП «Вишгородтепломережа» (Юрій Колупайло), КП «УФКС»
(Василь Колобов), «Харчопродторг» (Людмила Черв’яківська), депутати міськради Валентина Супрун, Олександр Баланюк і Олексій
Момот, член міськвиконкому Віктор Федосенко.
Казковий торт і оберіг, футбольні і волейбольні м’ячі, теплі слова, подарунки — навіть неочікувані, та приємні — тлумачний словник, захисний засіб стратегічного призначення, «платіжка».
Згадали усіх керівників «Водоканалу» та із задоволенням огляВласний садок підприємства
нули насосну станцію, звідки вода надходить до наших осель.
вирощували кілька поколінь
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Директор ВМКП «Водоканал» Георгій
Чебан: «Іще один класний подарунок!»

Директор Каскаду Київських ГЕС і
ГАЕС Олег Урманов: «Наші підприємства
об’єднує турбота про головну складову
життя — воду, тож вітаємо усіх, особливо —
ветеранів «Водоканалу»

Із совістю у роботі, з Богом у душі. Колектив ВМКП «Водоканал» перед святковою літургією в церкві свв. Бориса і Гліба

Київщині — 80

Вишгород
Без купюр

28 квітня
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Неофіційний портрет офіційної особи

Ескіз спробувала намалювати
Марина КОЧЕЛІСОВА

Вітання

ФОТО — особистий архів
Ярослава Москаленка

Він із тих людей, до кого ставляться
неоднозначно: його поважають і критикують, хтось його терпіти не може, а
хтось — у щирому захваті. Та одне безперечно — з ним треба рахуватися.
Поставити собі ціль і, не гребуючи
засобами, досягти її може практично
кожен. А от ПРАЦЮВАТИ на високій посаді — для цього потрібні певні якості.
Які саме, я дізнавалася у Ярослава Москаленка та у тих, хто його знає особисто чи бачив лише по телевізору, зустрічається на службі щодня чи звертався
лише раз із громадськими/особистими
питаннями. Отож…
ин робітників «Київмлина», а нині
пенсіонерів Ніни Григорівни та
Миколи Дмитровича Москаленків
Ярослав народився і виріс у с. Лютіж Вишгородського району. З тих пір бачив чимало, і легше сказати, у якій країні він не був.
Та все пізнається у порівнянні. Ярослав
Москаленко переконаний, що найкраще
місце на землі, де б він завжди хотів жити й
відпочивати, — це Вишгородщина.
У вільний від роботи час (якщо такий є)
грає у футбол, теніс, займається мотоспортом і — разом із донькою — приборкує коней. Спорт визначив життя без спиртного і
тютюну (на зустрічах різного рівня, коли доводиться тости проголошувати, він хіба що
пригубить чарку).
Спортивний ритм додає драйву: автівка,
за кермом якої господар, мчить на найбільш
дозволеній швидкості. У салоні — сучасна
музика (Трофим «Ты не бойся»), дрібнички
улюблених кольорів (синього і червоного)
та (у кишені за сидінням) — книги з філософії чи психології. Москаленко використовує
кожну хвилину, каже, що часто читає по дорозі на чи із заходу (коли не за кермом).
15-16-годинний робочий день не дозволяє йому навіть телефільм подивитися повністю: новини — в Інтернеті, там же
— комедії для відпочинку (скажімо, «Вісім
перших побачень») або кінокласика («В
бій ідуть лише «старики»). За можливістю,
обов’язково переглядає «Фабрику зірок» і
«Голос країни» — тут і таланти,
і шанс їм самореалізуватися.
Самореалізація для Ярослава Москаленка — не пусте
слівце. Він (спасибі трудовому навчанню у школі!) чимало
зробив у власному будинку
сам, працював нарівні з робітниками: вміє цемент замісити і покласти
цеглу. І на городі та в садку не відстає від
жінок: овочі, персик, слива, абрикоси ростуть і плодоносять (за ними тепер доглядає
дружина Інна). На обійсті він почувається, як
на курорті, набирається сил, натхнення.
Бо стільки всього треба встигнути. Ті
ж мови вдосконалити. Москаленко вільно
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«Діти — наше майбутнє»

Із офіційного сайту Київської ОДА

Москаленко Ярослав Миколайович
Перший заступник голови Київської
обласної державної адміністрації
Народився 28 квітня 1975 року в селі
Лютіж Вишгородського району Київської
області. У 1997 році закінчив Київський
електромеханічний технікум залізничного
транспорту ім. М. Островського. У 2005 році
- Національний університет фізичного виховання і спорту України. Тренер з футболу,
викладач фізичного виховання. У 2008 магістр бізнес-адміністрування, позакінченні
Міжнародного інституту менеджменту. Того
ж року – слухач Національної академії державного управління при Президентові України. У 1999 році заснував підприємство МПП
«Альфа-Трейд», у 2003-му — ТОВ «Синтез»,
яке очолював до грудня 2007 року. Із 1999
року Ярослав Москаленко веде активну
громадську діяльність, засновує Вишгородське районне спортивне товариство «Футбольний клуб «Діназ». У 2006 році обраний
депутатом, а у грудні 2007 — головою Вишгородської районної ради. Район — один із
переходить з української на російську, опановує німецьку й англійську. Він любить все
нове: людей, техніку, технології.
А драйв у роботі, либонь, від спортивного характеру. Ярослав Москаленко постійно ставить
перед собою вищі планки,
прицілюється і… досягає результату. Неважливе переступає. А важливе починає
з мозгового штурму, хоча
впевнений, що потрібне рішення прийде в процесі роботи.
Хто не витримує такого ритму, жаліються, що з ним важко, та сходять з дистанції.
Москаленко бачить «слабку ланку» одразу
і… не бере до своєї команди. Посміхається:
от з губернатором, мовляв, пощастило —
Анатолій Присяжнюк підтримує найнеймовірніші, здавалося б, ідеї.

«Моє кредо:
«Любов до
ближнього»

Люди кажуть
… З ним можна мати справу, якщо вже
береться, то…
… Обіцяє і робить таки чимало, але не все
виконує… Може, тому що часу обмаль, а тих,
що просять і вимагають, — забагато…
… Це — нова генерація з доларами в
очах, порівняно із сучасними діячами радянські партократи — білі і пухнасті…
… Не згоден: є така вагома річ, як перспективи. А якщо керівники мізкують про перспективи, організовують виконання планів —
то й жити вони повинні у більш комфортних
умовах, ніж усі — щоб не відволікатися на буденне. Це ж аксіома: мозок має харчуватися
краще за весь організм…
… Добре знаю Москаленка, це заможна
людина, яка з легкістю витрачає багато власних коштів на благодійність, розвиток району, надто, якщо це стосується здоров’я, виховання та розвитку дітей…
… Першого вересня у школі щиро був
зворушений малечею…
… І гаряче аплодував виступам юних талантів у «Дивосвіті»…
… Ага, особливо дружба із «співочим»

ректором свідчить про «високий художній
смак»…
… Виступи «юного орла» — надпопулярні
в усій Україні , а яка підтанцьовка!..
… У гімназії «Інтелект» — спортмайданчик із штучним покриттям, теплозберігаючі
вікна, мультимедійний комплекс — все це
з’явилося за сприяння Ярослава Москаленка…
… Ну й що? Агітпункт!..
… А хто заважає іншим себе так агітувати? Була б подвійна користь, насамперед
— освітнім закладам. Між іншим, до нього у
школи вчащало високе начальство, та чогось
нічого з тих відвідин не вийшло…
… Каже, що це поточні справи, але ж як
про рідне село дбає: стадіон, заасфальтовані дороги, відремонтовано аварійний і поряд
зведено новий корпус школи — надсучасний!.. Недарма на Дошці пошани села його
портрет — заслужив…
… Москаленко — жорстка, вольова людина: якщо вирішив, то свого досягне. До діла
береться агресивно, та в наш час так і треба…
… Це наш обласний депутат, і він якнайкраще представляє інтереси Вишгородщини
на рівні області й вище…

перших у Київській області — зробив нормативно-грошову оцінку земель, що дало
змогу суттєво збільшити надходження у
місцеві бюджети від оренди земельних ділянок. У квітні 2010 року призначений головою Вишгородської райдержадміністрації
Ярослав Москаленко — засновник благодійного фону «Джерело надії», що підтримує
соціально незахищених дітей, обдаровану
молодь. Футбольний клуб «Діназ», почесним
президентом якого він є, існує винятково за
рахунок спонсорських коштів. На його базі
безкоштовно тренуються більше п’ятисот
дітей та підлітків, які забезпечені кваліфікованими тренерами, спортивною формою, інвентарем, клубними транспортними засобами. За заслуги перед українським народом
Ярослав Москаленко нагороджений грамотою Верховної Ради України, орденом Преподобного Іллі Муромця I ступеня, орденом
Преподобного Нестора Літописця II ступеня,
орденом Почаївської ікони Пресвятої Богородиці, відзнакою МВС України «Закон і честь».
Одружений, виховує доньку.

Шановний
Ярославе Миколайовичу!
Користуємося нагодою привітати Вас із днем народження та висловити свою повагу за підтримку
освітян.
Ми вдячні Вам за те, що, завдяки порозумінню і співпраці з місцевою владою — Вишгородським
міським головою Віктором Решетняком, головою РДА Олександром
Приходьком — у місті відбуваються
істотні зміни.
Хай Вам щастить в усьому! Зичимо всіляких гараздів, енергії й
охоти до нових проектів. Завжди
досягайте шляхетної мети!
Із щирою повагою —
від імені колективу
та батьківського комітету
ВРГ «Інтелект»
директор гімназії Інна ШУБКО

«Цю землю ви заробили»

Навколо Москаленка все має
рухатися, він завжди і в усьому
перший.
Часто
ризикує, та програші — нечасті.
Позаду
надійний тил — родина, це важливіше за будь-який
успіх. Про доньку
каже, що пішла в
нього: їй усе цікаво — у п’ять років гарно читає,
пише,
малює,
радо вчиться ан- Поряд з ветеранами не лише у свята
глійській, логіці,
Маючи власний бізнес, відчув, що може
тенісу, верховій
їзді, акторській майстерності. Насамперед зробити більше — і не для себе одного, а
завдяки мамі — гарній, освіченій, розумній, для всіх. Та бракувало повноважень. Обсамодостатній, матеріально незалежній від рали депутатом, почав гуртувати людей на
чоловіка — тільки така жінка може бути по- виконання конкретних справ. На кожному
рівні запити більшали — і знову бракувало
руч із Ярославом Москаленком.
Він не герой, не супермен, у людях цінує можливостей.
Йому не цікава влада заради влади.
чесність і відкритість, навіть коли в очі кажуть неприємне. А найбільшим гріхом вва- Стверджує, що робота — наче наркотик,
жає заздрість, з якою зустрічався і на Бать- без неї вже ніяк. У принципі, готовий у будьківщині, і за кордоном. Каже, що заздрять який момент повернутися на 180 градусів і
гультяї, нездатні працювати, як він, по 15-16 розпочати все знову. Та… коли б почав, був
би у політиці (такого драйву немає
годин на добу. Ще й «хоу жодній іншій професії).
доків» у вихідні приймає
Йому імпонують Сергій Тігіпко
вдома («Наче Ленін», —
і Юрій Бойко — креативністю, сиссміється дружина).
темністю у роботі, вмінням форБудь-яка
система
мувати професійну команду. Він
робить людину певною
цитує: «Справжній політик зараз
мірою своїм заручниможе і не мати політичної структуком. Бува, хочеться все
ри, але може генерувати такі ідеї,
кинути. Та спиняє довіра
людей, які підтримують Москаленка і вірять перебувати в таких реперних ситуаціях, де
у нього. Принципово наполягав на тому, створюються потоки, що захоплюють мільщоб на місцях були саме місцеві кадри. Бо йони».
Скоро матиме власний блог у соціальпопередня влада не мала продуманої кадрової політики, та й теперішня не все ро- них мережах (facebook, twitter, вКонтакте)
— й усі охочі зможуть поставити Ярославу
бить, що можна було б.
У політику Ярослава Москаленка при- Москаленку будь-які запитання. І власноруч
вела, як він каже, любов до рідного краю. намалювати його портрет без купюр.

Лютіж вірить:
Москаленко
досягне
чималого

6

28 квітня

Молодіжний квартал

2012 року

Розмова з очевидцями

Вишгород

Другий тур — на УРА

Жива рана

ФутГОЛ!

Валерій ЗОЛОТУХІН,
директор ВР КДЮСШ

Євгенія НІЛОВА,
учениця 7-В класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

26 квітня 1986 року внаслідок аварії на ЧАЕС
у довкілля потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Небезпечна хмара накрила
європейську частину СРСР ( Україна, Росія, Білорусь), більшу частину Європи і навіть східну
частину США. Близько 200 тис. людей було
евакуйовано із зони забруднення. Навколо
ЧАЕС створено 30-кілометрову зону відчуження.
Мені вдалося поговорити з очевидцем подій
того часу Оленою Д.
— Як ви дізналися про катастрофу?
— У перші дні не було ніякої інформації. Як завжди, 1 травня усі вийшли на святкову демонстрацію. У багатьох погіршилось самопочуття.
Люди помітили, що по трасі біля Вишгорода
інтенсивно рухалась техніка, у напрямку Чорнобиля летіли вертольоти.
Почали поширюватись чутки про аварію. Рекомендували не виходити на вулицю, зачиняти
вікна.
— Коли почалась евакуація?
— У середині травня вишгородських школярів разом з учителями нарешті відправили до
Криму. А всі інші залишились тут.
Тим часом йшла героїчна боротьба з наслідками аварії.
У кінці серпня діти повернулися до міста.
— Коли стали відомі масштаби катастрофи?
— Лише коли Україна стала незалежною,
було офіційно оприлюднено усі дані.
***
25 квітня у Вишгородській районній гімназії
«Інтелект» відзначили 26-річчя Чорнобильської
катастрофи. Учні 7-8 класів висували припущення, що причиною її стали необережність та
нехлюйство працівників станції. Понад чверть
віку страждає від цього населення, що мешкає
на забруднених територіях. І нам — сучасному
поколінню, не байдуже, у якому середовищі
житимуть наші діти. Ми вкрай занепокоєні екологією наших міст на початку третього тисячоліття…. А що буде далі?!
Наприкінці уроку вшанували пам’ять загиблих під час ліквідації аварії на Чорнобильській
АЕС хвилиною мовчання.
…У Західній Європі все частіше закликають
до відмови від атомної енергетики. Франція та
Німеччина назвали терміни ліквідації атомних
станцій на своїх територіях.
Закликаю нашу владу приєднатися до цього
руху і поступово закрити всі АЕС, щоб унеможливити майбутні катастрофи у цій галузі. Альтернативні види палива є (та це окрема тема).
Із джерел
Існує декілька припущень щодо причин
вибуху:
— підземний землетрус;
— досліди працівників станції;
— спроба розвалити Радянський Союз;
— людський фактор.

22 квітня ц. р. на вишгородському
стадіоні
«Енергетик»
відбулися матчі другого туру
благодійного турніру серед аматорських футбольних команд під
гаслом «Ми не байдужі».
гідно із затвердженим графіком ігор, у цей день вступили в боротьбу команди
ФК «Лютіж», який доволі впевнено
переміг тріумфаторів матчу першого туру (ФК «Каскад»): рахунок 4:1
на користь лютіжців. Перемога в грі
залишила непогані шанси команді
з Лютіжа посісти першу сходинку в
своїй групі, для цього їм достатньо в
наступному турі не програти першій
команді міської ради.
Другими на ігровий майданчик
вийшли команди ФК «Беркут» та
міської ради-2. При рівній грі далася взнаки краща технічна підготовка
гравців іської ради, які вже в першому таймі забили два м’ячі у ворота
беркутівців, а в другому довели свою
перевагу до логічного завершення
4:1 — непогані шанси на продовження боротьби за перемогу у турнірі.
Третя гра туру між командами ФК
«Хенкель — Баутехнік» та ФК «СНД»

З

(с. Нижча Дубечня) закінчилася з рахунком 1:0 на користь команди виробничого підприємства («ХенкельБаутехнік»).
Останніми на футбольному полі
в цьому турі зіткнулись старі друзі — суперники з правого (ФК «Козаровичі») та лівого (ФК Дніпро», с.
Лебедівка) берегів Вишгородського
району. Ініціативою в цілому володіли лівобережні гравці. Загальний рахунок зустрічі 2:2 свідчить про практично однаковий рівень підготовки
команд — як у тактичному, так і фізичному плані.

Наступний тур змагань відбудеться 29 квітня. В заключному
турі групових змагань зустрінуться:
о 10:00
«Міська рада» — «Лютіж»;
об 11:15
«Чіпси Люкс» — «Міська рада-2»;
о 12:30 «Карат» — «Козаровичі»;
о 13:45 «СНД» — ФК «НормаркУкраїна»

ArtВесна–2012

«У полоні води»
й «Снігових забав»

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – архів «Клерико»

21 квітня на сцені Київського університету ім. Бориса
Грінченка відбувся традиційний ХІІ щорічний Міжнародний
фестиваль
мистецтв
«ArtВесна–2012». Вишгородський міський танцювальний
колектив «Клерико» вчергове продемонстрував високу
майстерність і отримав три
кубки.
а танцпол вийшли понад 1500 учасників. Це
народники, бальники
і групи сучасного танцю. Кожен колектив продемонстрував
оригінальну манеру виконання,
характер і власне обличчя, а зі
смаком пошиті сценічні костюми
додавали танцям яскравого та
різнобарвного колориту.

Н

Суддівська колегія викладачів і балетмейстерів з України
та Білорусії: Алла Рубіна, Андрій
Дикий, Вікторія Тіссо, Руслан
Фондера, Тимур Османов, Ілона
Гвоздьова, Ілля Веременіч – оцінювало виступи об’єктивно та
неупереджено.
Прем’єра танцювальної композиції «У полоні води» викликала шквал аплодисментів глядачів: заслужено отримала Кубок
першості. Відзначили і композицію «Снігові забави», яку оцінили
як кращу – серед юніорів. Також
танцівникам вручили спеціальну
премію.
Додому діти разом із керівниками-хореографами Ольгою
Пінчук й Аліною Кульбабою та
незмінною групою підтримки –
батьками – повернулись на крилах перемоги та натхнення щодо
нових творчих злетів.

До 26-ї річниці Чорнобильської катастрофи

Вибух, що змінив людські життя
Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 7-А класу
гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
26 квітня 1986 року змінило мільйони людських доль. У ніч, коли
стався вибух на ЧАЕС, ті, хто мав
можливість виїхати з Чорнобиля,
терміново залишили місто. Інші чекали, поки їх евакуюють рятувальні
служби. А радіація робила свою чорну справу...
ро аварію ходили чутки, але
офіційні джерела обмежилися
скромною публікацією в газеті
«Известия» від 30 квітня під заголовком
«Від Ради Міністрів СРСР». Повідомля-

П

лося, що на Чорнобильській АЕС сталася пожежа, наслідки якої ліквідуються.
За даним фактом створено урядову
комісію.
Якби урядовці не приховали інформацію про смертельну небезпеку, значно більше людей урятувалося б…
Минуло 26 років. І сьогодні говорять
про будівництво на ЧАЕС конфаймента
— спеціального саркофага.
Що ж знають мешканці Вишгорода про аварію на ЧАЕС і про те, що
зараз там відбувається:
Микола, 32 р.: — Мені було тоді сім
років. Але добре пам’ятаю, що почалася паніка серед людей.
Катерина Іванівна, 80 р.: — Тоді
більшість людей поспішали до вокзалу,

а ті, що лишились, скуповували продукти. Найбільше боялися, що радіація потрапила до річок і отруїла воду.
Дмитрик, 6 р.: — Мені розповідали
батьки, що 26 квітня 1986 року був вибух, і багато людей померли через радіацію.
Олена, 20 р.: — Чула, що у Чорнобилі збираються будувати саркофаг
над вже існуючим.
Вишгородчанка Лідія Кузьмівна
Лапіга, якій 73 роки, розповіла, що
відбувалося відразу після аварії: «Тоді я
жила в Києві. 25 квітня ми з чоловіком у
родичів у Нових Петрівцях садили картоплю. За два дні поверталися додому. Виїхали на трасу і побачили багато
транспорту, машин швидкої допомоги

та пожежних. Стало моторошно. Ми не
знали, що відбувається.
У цей час наш син Олег з вихователькою та однолітками відпочивав у
лісі. Повернувся він дуже знесиленим
і спав цілий день. Але потім ніяких наслідків ми не помітили.
Попри те, що сталася трагедія, у Києві була першотравнева демонстрація,
і чимало людей вийшли на вулиці.
За деякий час ми знову поїхали у
Петрівці до родичів. У них достигла полуниця, малина. Плоди були дуже гарні,
але ми їх не їли — боялися радіації.
…Я дякую людям, які протистояли
страшному лиху в епіцентрі події. Ціною
свого життя вони врятували наше», —
сказала Лідія Кузьмівна.

Телепрограма

Вишгород

28 квітня

2012 року
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20, 22:35 Худ. фільм
«Здрастуйте, я ваша тітка!»
08:05 Ера бізнесу
08:10 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 Шеф-кухар країни
11:05 Доки батьки сплять
11:30 Кожна краплина має
значення
11:50 Порт особливого
призначення
12:30 Право на захист
12:50 Вікно в Америку
13:25 Х/ф «Звичайний
фашизм»
15:40 Х/ф «Живі і мертві»
18:50 Смішний та ще
смішніший
19:20 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
19:45, 21:30 Зірки гумору
20:40 Сільрада
20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс-мінус
21:20 Світ спорту
22:30 Трійка, Кено, Секунда
удачі
00:15 ЮвелірТБ

06:10 Х/ф «Вікі —

06:35 Факти тижня з

маленький вікінг»

Оксаною Соколовою

07:40 Х/ф

(повтор)

06:00 Світ за тиждень
06:20, 13:05
Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00, 18:55 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:45 Будь у курсі!
14:05 Невідома
планета
15:15 Дикі серцем
17:50 Лінія поведінки
18:30 Соціальний
пульс вихідних
21:00 Птахи без
кордонів
22:05 Х/ф «Маленькі
трагедії»

«Спортлото-82»

07:25 Х/ф «Місто
привидів»

09:30 Х/ф «Кохання і
голуби»

09:25 Х/ф «Конго»
11:50 Х/ф «Турецький

11:30 Х/ф «Шпана

гамбіт»

замоскворецька»

14:40 Х/ф

19:30 ТСН

«Перевізник-3»

20:10 Принци бажають 16:45 Х/ф «Механік»
18:45 Факти. Вечір
познайомитися
19:10 Спорт
21:25 Х/ф «Не треба
19:15, 00:20
сумувати»
Надзвичайні новини з
23:25 Вечірній Ургант Костянтином Стогнієм
23:50 Х/ф «Людина з

20:00 Т/с «Штрафбат»

бульвару Капуцинів»

22:10 Т/с «Зброя»

05:05 Людмила

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:15, 13:15, 21:00
Т/c «Інтерни»
08:30 Т/c «Слід»
09:10 Т/c
«Охоронець-4»
11:00 Т/c «Заєць,
смажений поберлінськи»
12:40 Щиросерде
зізнання
14:15 Т/c «Кожен за
себе»
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:15 Події-Спорт
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c «Катіна
любов»
22:00 Х/ф «Форсаж»
00:00 Т/c «Травма»

Касаткіна.
Приборкувачка
05:55 Х/ф
«Приборкувачка
тигрів»
07:40 Юрмала-2010
09:20 Т/с «Одну тебе
кохаю»
18:00 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Одного
разу у Ростові»
22:25 Т/с «Під
прикриттям»
00:20 Ф. Кіркоров.
Король-Одинак

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
7:25, 2:25 Київ. Музика
8:00 СТН. Спорт.
Тижневик
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 0:45, 1:35
СТН
15:10, 23:20, 2:00, 5:25
Дивиться, хто прийшов
15:40 Як це?
16:10 В 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 Гаряча лінія
«102»
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07:50 Х/ф «Назад у
СРСР»
11:30 Х/ф «Шпана
замоскворецька»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Хоробре
серце»
23:25 Вечірній Ургант
23:50 Х/ф «Артефакт»

07:00 Атлас світу
тварин
08:00 Соціальний
пульс вихідних
08:25 Лінія поведінки
09:00 Птахи без
кордонів
10:05 Дикі серцем
10:50 Мультфільми
11:15 Х/ф «Закіньте
слівце про бідакугусара»
15:15 Невідома
планета
17:00 Нові пісні про
головне
19:00 Жінки
французького
президента
20:00 Неймовірні
пригоди мушкетерів
у Росії
21:10 Райдужна
природа
22:20 Х/ф «Усі у
захваті від Грейс»
00:15 Х/ф
«Перемотка»

06:25 Лариса Доліна.
Мені набридло бути
залізною
07:15 Вдалі пісні
10:00 Т/с «Мамочки»
18:05 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Одного
разу у Ростові»
22:30 Т/с «Під
прикриттям»

У барі сумний
чоловік замовляє
чарку за чаркою.
Зрештою бармен
не витримує:
— Що сталося?
— З дружиною
посварився.
Вона обіцяла
місяць зі мною не
розмовляти.
— Уявляю, як тобі
погано.
— І не кажи!
Сьогодні —
останній день.

— Чим можна
зайняти
блондинку
на декілька
годин?
— Hаписати на
аркуші паперу
з обох сторін
«Пеpевеpни»

06:45 М/ф «Бунт
птахів»
дружина»
08:05 Х/ф «Майже
09:35, 18:00
герої»
09:55 Х/ф «Загублена і
Неймовірна правда
знайдена»
про зірок
12:00 Х/ф «Пригоди
10:35 Х/ф «Доставити Зака і Коді»
13:45 Х/ф «Ясон і
за будь-яку ціну»
аргонавти»
14:35, 19:35
15:40 Х/ф «Ясон і
аргонавти-2»
Екстрасенси ведуть
17:40 М/ф «Кунг-фу
розслідування
панда»
15:40 Битва
19:30 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин
екстрасенсів. Війна
Змій»
титанів
21:00 Т/с «5
наречених»
20:40 Куб-2
22:05 Аферисти
22:00 Детектор брехні
23:00 Світлі голови.
23:00 Х/ф «Тобі,
Зимові ігри
00:10 Спортрепортер
справжньому» )

07:00, 09:00, 12:00,

09:00 Х/ф «Іван

18:00 Сьогодні

Бровкін на цілині»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:15 Х/ф «Цирк»
07:15 Дикий світ з
07:55 Смак
Тимофієм Баженовим 08:25 Служу Вітчизні!
07:45 Їх вдачі
09:00 Смішарики.
ПІН-код
08:25 Їмо удома
09:10 Здоров’я
09:20 Перша
10:10 Непутні нотатки
передача
10:30 Доки всі вдома
09:55 Розвод по11:25 Фазенда
російськи
12:20 Х/ф «Кремінь»
11:00 Дачна відповідь 13:20 Філіпп Кіркоров.
Інший
12:20 Своя гра
16:00 Я собі придумав
13:20 Очна ставка
це життя
14:10 Т/с
17:00 Х/ф «Мій
капітан»
«Далекобійники. 10
21:00 Час
років по тому»
21:20 Жорстокі ігри.
21:15 Т/с «Мент в
Новий сезон
законі»
23:15 Х/ф «Білі роси»
23:15 Х/ф
00:55 Х/ф «Вечірній
лабіринт»
«Шпильки-2»

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Ранкова молитва
06:10 Світовий рекорд
Гіннеса
07:05, 23:05 Худ. фільм
«12 стільців»
08:10 Корисні поради
08:30, 00:15 ЮвелірТБ
09:00 Підсумки дня
09:15, 20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:25 Світло
09:50 Т/с «Чотири
танкісти і собака»
11:00 З перших вуст
12:00 Д/ф «Олег
Карамазов. Рок»
13:00 Хай щастить
13:30 Х/ф «Подвиг
розвідника»
14:55 Х/ф «Жайворонок»
16:20 Х/ф «Фронт без
флангів»
19:05 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19:55 Весняний жарт
20:20 Aфтершок
20:45 Світ спорту
20:50 Плюс-мінус
21:00 Підсумки дня
21:15 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:30 Х/ф «Ідеальна

11:00 Т/с «Зниклі»
15:20 Т/с «Любити та
ненавидіти»
19:30 Т/с «Літєйний»
21:30 Т/с «CSI: ЛасВегас-11»
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:30 Х/ф «Секс на
виживання»

ТЕЛЕРЕМОНТ
ПРОКАТ
(067) 713-12-12

06:45, 08:25, 16:00, 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, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20 5 елемент
10:30 РесПубліка з Анною
Безулик
14:20 5 елемент
15:15 Інтелект.ua
16:15 Мотор
17:25 В кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40, 00:00 Київський
час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:25 Crime news

06:30 М/с «Бен-10.
Інопланетна сила»
08:00 Кремль-9.
Нотатки охоронця
09:00 Останні 24
години. Андрій
Ростоцький
10:00 Т/с «Втеча»
14:00, 18:00 Т/с
«Десант є десант»
16:00 Кінофайли. Т/с
«Солдати-11»
21:00, 23:05
ПроСпорт
21:05 Х/ф «Без
правил-2»
23:10 Х/ф «Рекрут»
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05:45 Ранок на К-1
07:35 Пригоди Остіна
Стівенса
08:35 Х/ф
«Перехрестя»
10:20 Х/ф «Поспішай
кохати»
12:20 Т/с «Подарунок
долі»
17:15 КВН
20:00 Велика різниця
22:00 Міс
Україна-2012
23:55 Льодове галашоу
00:45 Нічне життя

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 М/с «Білка та Стрілка.
Пустотлива сімейка»
09:25 Єралаш
09:35 Чортиці у спідницях
10:05 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 16:35, 20:25 Т/с
«Універ»
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:55 Т/с «Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні пацани»
23:15 Дом-2
00:10 Дурнєв + 1

08:00 Рейс TWA 800
09:00 Альпійське
цунамі
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Код чоловіка
16:50 Мерці
17:40 НЛО. Контакти
першого ступеня
18:30 Атлантида.
Таємниця зниклої
цивілізації
19:20 Високосний
рік. Під знаком
апокаліпсиса
20:10 Людина
майбутнього.
Секретний
експеримент
21:00 Армія Сатани
22:00 План
Армагедону
23:00 Знищення Бен
Ладена
00:40 Смерть Бен
Ладена

08:15 Х/ф «За
сімейних обставин»
10:55 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців у
Росії»
13:00, 19:00 Вісті
13:20 Квіти і пісні
весни. Святковий
концерт
15:30 Сміятися
дозволяється
17:20 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
19:35 Х/ф «Знайда-3»
23:15 Х/ф «Весілля»
01:10 Х/ф «Артистка з
Грибова»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
07:10 Т/с
7:25, 2:25 Київ.
«Леся+Рома»
Музико
07:50 Анекдоти по8:00, 21:00, 23:00,
українськи
0:45, 1:35 СТН
08:10 Стоп-10
10:15 Повнота радості
09:10, 19:15, 00:15
життя
Надзвичайні новини з 13:10 Концерт В.
Костянтином Стогнієм Павлика «Освідчення»
16:10,1:10 В центрі
10:10 Х/ф «В ім’я
уваги
короля»
17:45, 22:00 Т/с
12:50, 20:00 Т/с
«Інспектор Деррік»
«Штрафбат»
18:50 Х/ф
15:00 Т/с
«Батальйони просять
вогню»
«Прокурорська
20:00 Т/с «Руда»
перевірка»
21:25 Київські історії
16:10 Т/с «Під зливою
23:20, 2:00, 5:25
куль»
Дивиться, хто
18:45 Факти. Вечір
прийшов
19:10 Спорт
23:45 Громадська
приймальня
22:00 Т/с «Зброя»

06:45 Х/ф «Тобі,

07:35 Х/ф «Літні ігри»

справжньому»

09:30 Х/ф «Пригоди

10:00, 23:10 Х/ф

Зака і Коді»

07:00, 19:00 Події
07:10, 19:15 ПодіїСпорт
07:15, 13:15, 21:00
Т/c «Інтерни»
08:30, 14:15, 22:00
Т/c «Слід»
09:10 Т/c
«Охоронець-4»
11:00 Т/c «Заєць,
смажений поберлінськи»
12:40 Щиросерде
зізнання
15:10 Т/c «Віра, Надія,
Любов»
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c «Катіна
любов»
23:00 Т/c «Мент у
законі-5»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Пес
Барбос і незвичайний
крос» і «Самогонники»
06:40 Х/ф «Дівчина
без адреси»
08:10 Х/ф «Весілля у
Малинівці»
10:15 Х/ф «Висота»
12:15 Святковий
канал
16:00 Х/ф «П’ять
наречених»
18:05 Ювілейний
концерт Лева
Лещенка
21:00 Час
21:20 Т/с «Ялта-45»
22:25 Х/ф «Осінній
марафон»
00:10 Х/ф «Діти
понеділка»

06:25 Світанок

07:00 Сьогодні
07:15, 09:20, 12:20
Х/ф «Якщо настане
завтра»
09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні
14:10, 18:25
Х/ф «Псевдонім
«Албанец»-3»
21:20 Т/с «Мент в
законі»
23:20 Х/ф
«Шпильки-3»
Лежу на дивані,
читаю газету,
одним оком
дивлюсь футбол
по телевізору, п’ю
пиво, жую чіпси,
граюсь із собакою
— і тут заходить
дружина і леметує
кричати, що я нічого
не роблю!

«Весілля у Малинівці» 11:15 Х/ф «Чарівний
12:00 Х/ф «Кордон.

принц»

Тайговий роман»

13:10 Х/ф «Денніс-

14:45, 19:05

мучитель»

Екстрасенси ведуть

15:10, 00:15 Х/ф

розслідування

«Утікач»

15:50 Битва

18:00 М/ф «Альоша

екстрасенсів. Третя

Попович і Тугарин

світова

Змій»

18:05 Неймовірна

19:40 М/ф «Добриня

правда про зірок

Нікітіч і Змій Горинич»

20:10 Моя правда.

21:00 Т/с «5

Сергій Сосєдов

наречених»

21:10 Ольга Сумська.

22:05 Шури-амури

Маска, в якій я живу

23:00 Світлі голови.

22:10 Юрій Батурін.

Зимові ігри

Повернення з безодні 00:10 Спортрепортер

06:35 Легенди
бандитської Одеси
07:25 Х/ф «Перегони
по вертикалі»
08:55 Т/с «Мій
кордон»
11:00 Т/с «Зустрічна
смуга»
12:00 Т/с «Детективи»
12:45 Легенди
карного розшуку
13:15, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:20 Т/с «Любити та
ненавидіти»
21:30 Т/с «CSI: ЛасВегас-11»
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:30 Х/ф «Заміна-3:
переможець отримує
все»

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,
23:35 Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:10
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісія-новини
08:25, 18:50, 23:35 Час
спорту
08:35 Трансмісія-новини
08:40, 23:45 Огляд преси
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
18:40, 22:40, 00:00
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:25 Crime news

06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:05 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 17:05, 20:25 Т/с
«Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня
шопінгу
19:00 БарДак
19:55 Т/с «Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч,
мужики

2+2

06:00 М/с

07:30 М/ф «Пригоди

«Галактичний футбол» Вінні Пуха»
06:30 М/с «Бен-10.

09:00 М/ф «Троє з

Інопланетна сила»

Простоквашина»

08:00 Герман Тітов.

09:10 М/ф «Ну,

Перший після

постривай!»

Гагаріна

10:00 Т/с «Солдати»

09:00, 21:00, 23:20

14:05 У пошуках

ПроСпорт

пригод

09:05 Останні 24

15:00 Розкішне життя

години. Леонід

15:55 М/ф «Альфа

Філатов

і Омега: Ікласта

10:00 Курск. Останній
причал
11:00 Х/ф «К-19»
14:00, 18:00 Т/с
«Десант є десант»
16:00 Т/с
«Солдати-11»
21:05 Х/ф «U-571»
23:25 Х/ф «Мисливці
за розумом»

06:00 Скарби
тамплієрів: Україна
08:00 Аварія біля
злітної смуги
09:00 Гар де Ліон
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Пророчі сни
16:50 Формула щастя
17:40 Спізнитися на
смерть
18:30 Антикілер
Хохлов. Сповідь
зрадника
19:20 Бомба для
Хрущова
20:10 Війна за океан.
Підводники
21:00 Кінець світу:
пророцтво
22:50 Армія Сатани
23:50 План
Армагедону

братва»
17:15 Х/ф «Земне
ядро»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»

05:10 Х/ф «Кубанські
козаки»
07:20 Х/ф «Неймовірні
пригоди італійців у
Росії»
09:30 Х/ф «Афоня»
11:20 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Нові
пригоди Шурика»
13:00, 19:00 Вісті
13:20 Dіsco дача.
Весняний концерт
15:35, 19:35 Х/ф
«Чотири пори літа»
23:35 Х/ф «Блеф»
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Українська мрія М.
Поплавського
06:50, 23:05 Х/ф «12
стільців»
08:10 Корисні поради
08:30, 00:15 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:20 Уряд на зв’язку з
громадянами
09:50 Великий День
Перемоги
10:30 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
12:30 В гостях у Д. Гордона
13:40 Книга.ua
14:15 Х/ф «Чекай на мене»
15:40 Х/ф «Фронт за лінією
фронту»
18:35, 19:45 Футбольний
код
18:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Оболонь» (Київ) «Іллічівець» (Маріуполь)
20:50 Мегалот
21:15 Плюс-мінус
21:20 Світ спорту
21:30 Я —українець!
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

08:05 Х/ф «Зворотний
відлік»
11:45 Х/ф «Не треба
сумувати»
13:35 Х/ф «Хоробре
серце»
17:00 Х/ф
«Фантастична
четвірка»
19:00 Футбол.
Чемпіонат України.
«Металіст» (Харків) «Шахтар» (Донецьк)
20:50 ТСН
21:20 Х/ф «Дипломат»
01:05 Х/ф «Таємний
план»

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Анекдоти поукраїнськи
08:10 Провокатор
09:05, 19:15, 00:15
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:05 Т/с «Під зливою
куль»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:55, 20:00 Т/с
«Штрафбат»
14:55 Т/с
«Прокурорська
СМС до весілля:
перевірка»
«Люблю, чекаю,
16:05 Т/с «Під зливою
сумую.»
СМС після весілля: куль»
18:45 Факти. Вечір
«Хліб, туалетний
19:10 Спорт
папір, молоко.»
22:05 Т/с «Зброя»

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 21:00, 23:00,
0:45, 1:35 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:10, 18:50 Х/ф
«Батальйони просять
вогню»
15:00, 23:20, 2:00,
5:25 Дивиться, хто
прийшов
15:35 Київські історії
16:10, 1:10 В центрі
уваги
16:50 Від травня до
травня
17:40, 22:00 Т/с
«Інспектор Деррік»
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Зроблено в
Києві
23:45 Громадська
приймальня

05:55 Нез’ясовно, але
факт
06:40 Документальний
детектив
07:45 Т/с «Комісар
Рекс»
09:50, 18:05
Неймовірна правда
про зірок
10:50 Х/ф «Пригоди
Вєрки Сердючки»
12:35 Х/ф «Три
напівграції»
14:35, 19:05
Екстрасенси ведуть
розслідування
15:40 Битва
екстрасенсів. Третя
світова
20:10 Кохана, ми
вбиваємо дітей
22:00 Хата на тата
23:05 Х/ф «Кордон.
Тайговий роман»
01:40 Х/ф «Щит і меч»

07:05 Х/ф «Чарівний
принц»
08:50 Х/ф «Деннісмучитель»
10:50 Х/ф «Ясон і
аргонавти»
12:45 Х/ф «Ясон і
аргонавти-2»
14:40 Х/ф «Фінес і
Ферб: Крізь другий
вимір»
16:10 Х/ф «Донька
мого боса»
18:00 М/ф «Добриня
Нікітіч і Змій Горинич»
19:20 М/ф «Три
богатирі та
Шамаханська цариця»
21:00 Т/с «5
наречених»
22:05 Ревізор
23:10 Світлі голови.
Зимові ігри
00:15 Репортер

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

07:20, 15:20 Невідома
планета
09:00, 19:00 Жінки
французького
президента
10:00 Неймовірні
пригоди мушкетерів
у Росії
11:15 Х/ф «Зимовий
вечір у Гаграх»
14:10 Райдужна
природа
17:00 Х/ф «На
Дерибасівській
хороша погода, або
На Брайтон-Біч знову
йдуть дощі»
20:00 Пригоди
іноземців у Росії
21:10 Левове дерево
22:20 Х/ф
«Перемотка»
00:20 Х/ф «Дикі гуси»

06:15 Д/ф «Дикі та
небезпечні-2»
07:50 Т/с «Одного
разу в Ростові»
09:45 Т/с «Мамочки»
17:45 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Одного
разу у Ростові»
22:30 Т/с «Під
прикриттям»
00:25 Х/ф «Спаун»

07:30 Т/с «Літейний»
08:30 Огляд.
Надзвичайний випадок
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
13:35 Т/с «Повернення
Мухтара»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайний випадок
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:25 Х/ф «Псевдонім
«Албанец»-3»
21:20, 22:35 Т/с «Мент
в законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
23:30 Головна дорога
00:05 Диво-люди

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Добрий день
13:25, 02:25
Кримінальні хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15, 21:30 Т/с
«Ялта-45»
16:10 Між нами,
дівчинками
17:00 Фарбована
риба
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Як побудувати
дачу
23:45 Вечірній Ургант
00:15 Нічні новини

06:30 Легенди
бандитської Одеси
07:25 Х/ф «Перегони
по вертикалі»
08:55 Т/с «Мій
кордон»
11:00 Т/с «Зустрічна
смуга»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Легенди
карного розшуку
13:10, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:20 Т/с «Любити та
ненавидіти»
21:30 Т/с «CSI: ЛасВегас-11»
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:30 Х/ф
«Нострадамус»

06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:05 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 17:05, 20:25 Т/с
«Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня
шопінгу
19:00 БарДак
19:55 Т/с «Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч,
мужики

Тільки у нашій
країні можна
у відповідь на
запитання:
«Чим
займаєшся?»
почути: «Та
нічим, працюю»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:10, 19:15 ПодіїСпорт
07:15, 13:15 21:00 Т/c
«Інтерни»
08:25, 14:15, 22:00
Т/c «Слід»
09:00 Т/c «Хто, якщо
не я?»
10:00 Герої екрану
11:00 Т/c «Заєць,
смажений поберлінськи»
12:40 Щиросерде
зізнання
15:10 Т/c «Віра, Надія,
Любов»
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c «Катіна
любов»
23:00 Т/c «Мент у
законі-5»
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06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Х/ф
«Фантастична
четвірка»
11:55 Шість кадрів
12:20 Зніміть це
негайно
13:20 Цілковите
перевтілення-3
14:15 Давай
одружимось
16:05 Говоримо і
показуємо
17:00 Сімейні
мелодрами-2
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Я люблю
Україну-2
21:40 Х/ф «Не
жартуйте із Зоханом»
00:00 Вечірній Ургант

06:40 Т/с
«Леся+Рома»
07:10 Анекдоти поукраїнськи
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25, 12:55, 19:10
Спорт
09:30, 19:15, 00:20
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35 Т/с «Під зливою
куль»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Т/с «Штрафбат»
15:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:35 Т/с «Сильніше
за вогонь»
18:45 Факти. Вечір
20:00 Т/с «Штрафбат»
22:10 Т/с «Зброя»

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 21:00, 23:00,
0:45, 1:35 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:10, 18:50 Х/ф
«Батальйони просять
вогню»
15:00, 23:20, 2:00,
5:25 Дивиться, хто
прийшов
15:35 Зроблено в
Києві
16:10, 1:10 В центрі
уваги
16:50 Від травня до
травня
17:40, 22:00 Т/с
«Інспектор Деррік»
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Прогулянки
містом
23:45 Громадська
приймальня

06:35 Документальний
детектив
07:40 Т/с «Комісар
Рекс»
09:45, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:45 Х/ф «Вдалий
обмін»
12:40 Кохана, ми
вбиваємо дітей
14:30, 19:05
Екстрасенси ведуть
розслідування
15:30 Битва
екстрасенсів. Третя
світова
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Холостяк-2
23:55 Як вийти заміж
00:55 Х/ф «Пригоди
Вєрки Сердючки»

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 15:15 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:20 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55 Т/с «Татусеві
дочки»
14:20 М/с «Бетмен»
14:40 М/с «Аладдін»
15:55 Teen Tіme
16:00 Пекельне
побачення
16:15 Teen Tіme
17:15 М/ф «Три
богатирі та
Шамаханська цариця»
19:10 Спортрепортер
19:20 М/ф «Іван
Царевич і Сірий вовк»
21:00 Т/с «5
наречених»
22:05 Кухня на двох
23:10 Світлі голови.
Зимові ігри

06:00 Світ за тиждень
06:25, 13:10
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00 Жінки
французького
президента
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:55 У гостях у
Дмитра Гордона
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:15 Дикі серцем
17:50 Лінія поведінки
18:55, 21:30
Економічний пульс
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
21:35 Леви проти
крокодилів.
Виживання
22:40 Х/ф «Дикі гуси»

06:05 Х/ф «Анничка»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:10, 19:15 ПодіїСпорт
07:15, 13:15, 21:00
Т/c «Інтерни»
08:25, 14:15, 22:00
Т/c «Слід»
09:00 Т/c «Хто, якщо
не я?»
10:00 Герої екрану
11:00 Т/c «Заєць,
смажений поберлінськи»
12:40 Щиросерде
зізнання
15:10 Т/c «Віра, Надія,
Любов»
18:00 Т/c «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c «Катіна
любов»
23:00 Т/c «Мент у
законі-5»

07:30 Т/с «Літейний»
08:30 Огляд.
Надзвичайний
випадок
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
13:40 Т/с «Повернення
Мухтара»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайний
випадок
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:25 Х/ф «Псевдонім
«Албанец»-3»
20:20 Т/с «Мент в
законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Х/ф «Не родись
красивим»
00:35 Квартирне
питання

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Добрий день
13:25 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15, 21:30 Т/с
«Ялта-45»
16:10 Між нами,
дівчинками
17:00 Кому
дістанеться на горіхи
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Викрадення
23:45 Вечірній Ургант

06:30 Легенди

разу у Ростові»
09:30 Т/с «Подаруй
мені життя»
18:00 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Одного
разу у Ростові»
22:30 Т/с «Під
прикриттям»
00:25 Х/ф «Чудова
афера»

06:00 10 правил успіху
08:00 Падіння готелю
у Сінгапурі
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Балтійський
заколот. Саблін проти
Брежнєва
16:50 Антикілер
Хохлов. Сповідь
зрадника
17:40 Війна за океан.
Підводники
18:30 Під п’ятою
імператора
21:00 Знищення Бен
Ладена
22:50 Смерть Бен
Ладена
23:30 Загадки
планети. Атмосфера
00:30 Правда про
ЛСД

08:00 М/ф «Пригоди
пінгвіняти Лоло»
08:55 М/ф «Канікули у
Простоквашино»
09:10 М/ф «Ну,
постривай!»
10:00 Т/с «Солдати»
14:05 У пошуках
пригод
15:00 Ще не вечір.
Зіркові жертви
16:00 Т/с «Якщо у вас
немає тітки»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом!
08:45 Про найголовніше
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Кулагін та
партнери»
12:00, 20:00 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!
21:55 Т/с «Лектор»
22:55, 23:25
Профілактика. Нічне шоу
23:05 Вісті+
00:25 Х/ф «Підпільний
обком діє»
03:25 Городок. Дайджест
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06:05, 07:00, 08:00 Новини
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
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 ЮвелірТБ
09:00 Підсумки дня
09:15, 20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:20 Православна
енциклопедія
09:50 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
11:45 Здоров’я
12:45 Темний силует
13:10 Крок до зірок.
Євробачення
14:00 Х/ф «Два бійці»
15:20 Х/ф «Земля, до
запитання»
17:50 Концертна програма
19:35 Подвигом Вашим
живемо
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс-мінус
21:20 Світ спорту
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

07:35 Т/с «Одного

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10.
Інопланетна сила»
08:00, 09:05, 11:55
Олексій Леонов. У
безодні на краю
09:00, 00:10
ПроСпорт
10:00 Т/с
«Солдати-11»
14:20 Т/с «Десант є
десант»
16:20 Футбол. 29 тур
ЧУ сезон 2011-2012
«Арсенал - Волинь
(пряма трансляція)
18:30 Небезпечні
професії. Спортсмени
18:50 Футбол. 29 тур
ЧУ сезон 2011-2012
«Карпати - Кривбас»
(пряма трансляція)
21:00 ПроФутбол
22:00 Х/ф «У тилу
ворога»

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
08:25, 18:50, 23:35 Час
спорту
08:35 Трансмісія-новини
08:40, 23:45 Огляд преси
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
16:15 Кіно з Яніною
Соколовою
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40, 00:00
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:25 Crime news

06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:20 Друга смуга
07:35 Байдиківка
07:25 Х/ф «Перегони 08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
по вертикалі»
09:10, 15:10 Т/с
08:55 Т/с «Мій
«Ранетки»
10:05 Т/с «Усі жінки —
кордон»
відьми»
11:00 Т/с «Зустрічна
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
смуга»
11:50 Т/с «Н2О: просто
12:00 Т/с «Детективи» додай води»
12:20 Твою маму!
12:40 Легенди
12:45 Одна за всіх
карного розшуку
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:10, 19:30 Т/с
13:45 Т/с «Моя прекрасна
«Літєйний»
няня»
14:45, 17:05, 20:25 Т/с
15:20 Т/с «Любити та
«Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
ненавидіти»
16:35, 19:25 Богиня
21:30 Т/с «CSI: Ласшопінгу
19:00 БарДак
Вегас-11»
19:55 Т/с «Діффчатка»
22:30 Т/с
22:20 Т/с «Реальні
пацани»
«Криміналісти:
23:15 Дом-2
мислити як
00:10 На добраніч,
мужики
злочинець»

бандитської Одеси

2+2

06:00 М/с

08:00 М/ф «Таємниця

«Галактичний футбол» третьої планети»
06:30 М/с «Бен-10»
08:55 М/ф «Зима у
08:00 Ядерне цунамі
09:00, 21:20, 23:25
ПроСпорт
09:05 Останні 24
години. Андрій

Простоквашино»
09:10 М/ф «Ну,
постривай!»
10:00 Т/с «Солдати»

Краско

14:05 У пошуках

10:00, 16:00 Т/с

пригод

«Солдати-11»

15:00 Ще не вечір.

11:50 Заручник

Збиті льотчики

особового

16:00 Т/с «Якщо у вас

призначення

немає тітки»

14:00, 18:00
Кінофайли. Т/с
«Десант є десант»
21:00 Новини 2+2

20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с

21:25 Х/ф «Останні

«Відчайдушні

герої»

домогосподарки»

23:30 Х/ф «U-571»

00:00 Т/с «Медіум»

06:50 Альпійське
цунамі
07:40 Під п’ятою
імператора
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Планета людей.
Життя пустелі
10:30 Правда про
ЛСД
11:30 Аварія біля
злітної смуги
13:20 Top Gear
14:20 Атмосфера
15:10, 20:40
Високосний рік. Під
знаком апокаліпсиса
16:10 НЛО. Контакти
першого ступеня
18:00, 21:40 Шукачі.
Летючий голландець
19:50 Домовик.
Інструкція з
експлуатації
22:30 Планета людей.
Виживання у містах
23:30 Загадки
планети. Марс
00:30 Афганський
героїн

08:00 З новим домом!
08:45 Про найголовніше
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Кулагін та партнери
12:00, 20:00 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!
21:55, 02:55 Характер і
хвороби. Хто кого?
22:55, 23:25
Профілактика. Нічне шоу
23:05 Вісті+
00:25 Х/ф «Підпільний
обком діє»

Телепрограма
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 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
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30, 00:15 ЮвелірТБ
09:00 Підсумки дня
09:15, 20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:20 Православна
енциклопедія
09:50 Т/с «Чотири танкісти і
собака»
11:45 Здоров’я
12:45 Темний силует
13:10 Крок до зірок.
Євробачення
14:00 Х/ф «Два бійці»
15:20 Х/ф «Земля, до
запитання»
17:50 Концертна програма
19:35 Подвигом Вашим
живемо
21:00 Підсумки дня
21:15 Плюс-мінус
21:20 Світ спорту
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:05, 07:00, 08:00, 09:00, 06:40 Т/с «Леся+Рома»

06:00 Світ за тиждень

06:05 Х/ф «Анничка»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
6:00, 8:45, 11:05
06:35 Документальний 06:35 Kіds Tіme
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
06:40, 07:05, 07:40,
Мультляндія
07:10 Анекдоти по19:30 ТСН
детектив
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
08:40 Підйом
7:25, 2:25 Київ.
07:40 Т/с «Комісар
06:45, 07:10, 07:40, 08:05, українськи
06:45, 15:15 М/с «Боб 19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Музика
07:35
Ділові
факти
Рекс»
09:10 Сніданок з 1+1
Час новин
Губко»
8:00, 21:00, 23:00,
07:40 Максимум в
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
09:45, 18:10
07:30, 08:30, 19:00
07:15 М/с «Чорний плащ»
0:45,
1:35
СТН
Україні
Бізнес-час
Репортер
Неймовірна правда
09:55 Х/ф «Фантастична
10:15
Повнота
радості
08:45 Факти. Ранок
07:20 Автопілот-новини
09:00, 16:20 Т/с «Не
про
зірок
життя
четвірка»
07:30 Ранок із зіркою
09:25, 12:55, 19:10
родись вродлива»
10:45 Х/ф «Вдалий
13:10, 18:50 Х/ф
07:55 Трансмісія-новини
11:55 Шість кадрів
Спорт
09:55 Т/с «Татусеві
08:25, 18:50, 23:35 Час
«Батальйони просять обмін»
дочки»
12:20 Зніміть це негайно 09:30, 19:15, 00:20
спорту
вогню»
14:20 М/с «Бетмен»
12:40 Кохана, ми
Надзвичайні новини з
13:20 Цілковите
08:35 Трансмісія-новини
15:00, 23:20, 2:00,
14:40 М/с «Аладдін»
вбиваємо
дітей
Костянтином
Стогнієм
08:40, 23:45 Огляд преси
перевтілення-3
5:25 Дивиться, хто
15:55 Teen Tіme
10:35 Т/с «Під зливою
14:30, 19:05
09:10, 19:20 Інвест-час
14:15 Давай одружимось
прийшов
16:00 Пекельне
09:20, 13:20, 14:20, 15:15
куль»
Екстрасенси ведуть
побачення
15:35 Прогулянки
16:05 Говоримо і
5 елемент
12:45 Факти. День
розслідування
16:15 Teen Tіme
містом
показуємо
10:30, 11:10, 12:15,
13:00 Анекдоти по17:15 М/ф «Три
15:30 Битва
16:10, 1:10 В центрі
19:30, 20:10, 21:10 Час.
17:00 Сімейні
українськи
богатирі та
уваги
екстрасенсів. Третя
Підсумки дня
Шамаханська цариця» 16:15 Кіно з Яніною
мелодрами-2
13:05 Т/с «Штрафбат»
16:50 Від травня до
світова
19:10 Спортрепортер Соколовою
15:20 Т/с «Прокурорська травня
18:00 ТСН. Особливе
18:00, 22:00 Вікна19:20 М/ф «Іван
перевірка»
17:25 Сканер
17:40, 22:00 Т/с
18:35 Не бреши мені-3
Царевич і Сірий вовк» 18:15 Лісовий патруль
Новини
16:35 Т/с «Сильніше за «Інспектор Деррік»
20:15 Я люблю Україну-2
21:00 Т/с «5
20:10 Холостяк-2
18:40, 22:40, 00:00
вогонь»
20:00 Т/с «Руда»
наречених»
21:40 Х/ф «Не жартуйте із
Київський час
23:55 Як вийти заміж
18:45 Факти. Вечір
21:25 Нова адреса
22:05 Кухня на двох
21:40 Час-Тайм
Зоханом»
00:55 Х/ф «Пригоди
23:45 Громадська
20:00 Т/с «Штрафбат»
23:10 Світлі голови.
22:00 Енергонагляд
00:00 Вечірній Ургант
приймальня
22:10 Т/с «Зброя»
Вєрки Сердючки»
Зимові ігри
23:25 Crime news

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:00, 16:00 Країна порад разу у Ростові»
07:10, 19:15 Події09:30 Т/с «Подаруй
08:00, 20:00 Соціальний
Спорт
мені життя»
статус
07:15, 13:15, 21:00
18:00 Вечірній
09:00 Жінки
Т/c «Інтерни»
квартал
французького
08:25, 14:15, 22:00
20:00 Подробиці
президента
Т/c «Слід»
20:25 Спорт у
10:00, 17:00 Алло, лікарю!
09:00 Т/c «Хто, якщо
Подробицях
не я?»
11:15 Х/ф «Чотири
20:30 Т/с «Одного
10:00 Герої екрану
танкісти і собака»
разу у Ростові»
11:00 Т/c «Заєць,
13:55 У гостях у Дмитра
22:30 Т/с «Під
смажений поГордона
прикриттям»
берлінськи»
15:00, 18:30, 21:00
00:25 Х/ф «Чудова
12:40 Щиросерде
афера»
Соціальний пульс
зізнання
15:15 Дикі серцем
15:10 Т/c «Віра, Надія,
Чоловік — дружині:
Любов»
17:50 Лінія поведінки
— Зайчику, ти мене
18:00 Т/c «Єфросинія.
18:55, 21:30 Економічний
любиш?
Продовження»
пульс
— Звісйно, коханий! 19:20 Говорить
19:00 Т/с «Капітанські
— А зраду пробачиш? Україна
діти»
20:00 Т/c «Катіна
— Так, серденько,
21:35 Леви проти
любов»
я
мертвому
все
крокодилів. Виживання
23:00 Т/c «Мент у
пробачу...
22:40 Х/ф «Дикі гуси»
законі-5»
06:25, 13:10 Мультфільми 07:35 Т/с «Одного

07:30 Т/с «Літейний»
08:30 Огляд.
Надзвичайний випадок
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
13:40 Т/с «Повернення
Мухтара»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайний випадок
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:25 Х/ф «Псевдонім
«Албанец»-3»
20:20 Т/с «Мент в законі»
22:15 Сьогодні. Підсумки
22:35 Х/ф «Не родись
красивим»
00:35 Квартирне питання
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06:00 Ранкова молитва
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Кумири і кумирчики
10:55 Як це?
11:30 Ближче до народу.
Авраам Руссо
12:00 Караоке для дорослих
12:55 Атака магії.
Мистецтво за брамою
13:40 В.Павлик. Освідчення
14:30 10+10. Україна Грузія
15:40 Королева України.
Гала-шоу
17:15 Шеф-кухар країни
18:05 Золотий гусак
18:30 Маю честь запросити
19:15 Ювілейний вечір
А.Демиденка ч.2
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:05 Д/ф «Футбольна
легенда»

07:55 Ремонт +

06:30 М/ф «Пригоди
Буратіно»
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:50, 14:00 Мультфільми
09:00 Невідома планета
10:00 Ток-шоу з Дмитром
Видріним
10:45 Ф-стиль
11:10 У гостях у Дмитра
Гордона
12:20 Х/ф «Сто грамів для
хоробрості»
14:35 За сім морів
15:25 Цивілізація
Incognіta
16:30 М/ф «Казка про
золоту рибку»
17:00 Жінки, котрі мріяли
про владу
17:55 Будь у курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:55 Т/с «Служба 21,
або Мислити треба
позитивно»
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:10 Кумири
21:00 Святі воїни
23:15 Х/ф «Корупція у
Ватикані»

06:00 Х/ф
«Найчарівніша та
найпривабливіша»
07:30, 00:45 Великий
бокс. Флойд
Мейвезер & Мігель
Котто
09:30 Школа лікаря
Комаровського
09:55 НЕДІЛЯ З
КВАРТАЛОМ
11:00 Свати біля
плити
11:25 Д/с «Свати-5.
Життя без гриму»
12:20 Х/ф «Тільки не
зараз»
14:10 Т/с «Третього
не дано»
18:00 Т/с «Снайпер 2.
Тунгус»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Снайпер 2.
Тунгус»
22:30 Х/ф «Зв’язок
часів»

08:40 Маріччин
кінозал
09:05 Лотерея Лотозабава
10:10 М/с
«Русалонька»
10:35 М/с «Тімон і
Пумба»
11:00 Я так живу
11:25 Велика різниця
по-українському
12:50 Х/ф «Історія
весняного призову»

06:30 ЄвроФуд-2012
07:00 Анекдоти поукраїнськи
07:20 Х/ф «У серпні
44-го»
09:55 Зірковий тестдрайв
10:35 Козирне життя
11:05 Інший футбол
11:35 Спорт
11:50 Т/с «Диверсант»
16:30 Х/ф «Ми з
майбутнього-2»
18:45 Факти. Вечір
19:30 Футбол. Кубок
України
21:15 Х/ф «Втеча»
23:55 Голі та смішні

Нова дієта:
— 3 дні — лише
«Ворожіння при
соки;
свічках»
— 5 днів — лише
каші;
19:30 ТСН-тиждень
— 7 днів — лише
22:10 Голос країни - 2:
яблука.
нова історія за кадром А потім — 9 днів...
40... рік…
23:10 Світське життя
14:50, 20:15 Х/ф

06:00 Срібний

06:30 Легенди
бандитської Одеси
07:20 Друга смуга
07:25 Х/ф «Перегони
по вертикалі»
08:55 Т/с «Мій
кордон»
11:00 Т/с «Зустрічна
смуга»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Легенди
карного розшуку
13:10, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:20 Т/с «Любити та
ненавидіти»
21:30 Т/с «CSI: ЛасВегас-11»
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10, 15:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Т/с «Усі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 17:05, 20:25 Т/с
«Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
19:55 Т/с «Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч, мужики

08:00 М/ф «Таємниця

«Галактичний футбол» третьої планети»
06:30 М/с «Бен-10»
08:55 М/ф «Зима у
08:00 Ядерне цунамі
09:00, 21:20, 23:25
ПроСпорт
09:05 Останні 24

Простоквашино»
09:10 М/ф «Ну,
постривай!»

години. Андрій

10:00 Т/с «Солдати»

Краско

14:05 У пошуках

10:00, 16:00 Т/с

пригод

«Солдати-11»

15:00 Ще не вечір.

11:50 Заручник

Збиті льотчики

особового
призначення
14:00, 18:00
Кінофайли. Т/с

16:00 Т/с «Якщо у вас
немає тітки»
20:00 Велика різниця

«Десант є десант»

22:00 Три сестри

21:00 Новини 2+2

23:00 Т/с

21:25 Х/ф «Останні

«Відчайдушні

герої»

домогосподарки»

23:30 Х/ф «U-571»

00:00 Т/с «Медіум»

06:50 Альпійське цунамі
07:40 Під п’ятою
імператора
08:30, 12:30 Руйнівники
міфів
09:30 Планета людей.
Життя пустелі
10:30 Правда про ЛСД
11:30 Аварія біля злітної
смуги
13:20 Top Gear
14:20 Атмосфера
15:10, 20:40 Високосний
рік. Під знаком
апокаліпсиса
16:10 НЛО. Контакти
першого ступеня
18:00, 21:40 Шукачі.
Летючий голландець
19:50 Домовик. Інструкція
з експлуатації
22:30 Планета людей.
Виживання у містах
23:30 Загадки планети.
Марс
00:30 Афганський героїн

08:00 З новим домом!
08:45 Про найголовніше
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Кулагін та партнери
12:00, 20:00 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!
21:55, 02:55 Характер і
хвороби. Хто кого?
22:55, 23:25
Профілактика. Нічне шоу
23:05 Вісті+
00:25 Х/ф «Підпільний
обком діє»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:20, 11:30,
13:25, 14:50, 16:20
Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 21:00, 23:20,
1:20, 2:05 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
17:00, 5:30 Дивиться,
хто прийшов
19:10, 23:40 Х/ф
«Позивні «Х’юстон»
21:20 Х/ф
«Обдурювання»
1:40 В центрі уваги

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
18:00 Сьогодні
06:40 Події
07:15 Лотерея
07:00, 20:30 Т/c
Російське лото
07:45 Академія краси
«Інтерни»
з Ляйсан Утяшевой
09:00 Ласкаво
08:20 Готуємо з
просимо
Олексієм Зіміним
10:00 Прем’єра! Герої 09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
екрану
поєдинок з Оскаром
11:00 Х/ф «У річки два Кучерой
11:00 Квартирне
береги»
питання
15:10 Т/c «Віра, Надія,
12:20 Т/с «Остання
Любов»
подорож Синдбада»
18:00 Т/c «Хто, якщо 18:25 Чистосердечне
визнання
не я?»
19:15 Таємний шоу19:00 Події тижня
бізнес
19:30 Т/c «Хто, якщо 20:20 Т/с «Мент в
законі»
не я?»
22:10 Всенародна
22:30 Футбольний
премія Шансон рокувік-енд
2012
23:30 Таємниці зірок 01:15 Серіал «Година
Волкова»
апельсин

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Добрий день
13:25 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15, 21:30 Т/с
«Ялта-45»
16:10 Між нами,
дівчинками
17:00 Кому
дістанеться на горіхи
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Викрадення
23:45 Вечірній Ургант

06:00 М/с

06:30 Х/ф «Ілля
Муромець»
08:25 Сніданок із
Юлією Висоцькою
08:40 Їмо вдома
09:50 Неймовірні
історії кохання
10:50 Караоке на
Майдані
11:50 Моя правда.
Ольга Сумська
12:50 Куб - 2
14:10 Україна має
талант!
19:00 Битва
екстрасенсів. Війна
титанів
21:15 Х/ф «Бліндаж»
01:55 Неймовірні
історії кохання

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:25 Х/ф «Тривожна
неділя»
07:55 Грай, гармонь
улюблена!
08:35 Смішарики.
ПІН-код
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Усе, що нажито
непосильною працею
12:15 Х/ф «Небесний
тихохід»
13:55 Т/с «Жуков»
18:15 Велика різниця
19:10 Хвилина слави.
Мрії збуваються!
21:00 Час
21:30 Х/ф «У стилі
jazz»
23:25 Х/ф «Панянкаселянка»

06:40 Кліпси
06:55 Один за всіх
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Даєш молодь!
08:55 М/с «Боб Губко»
09:30 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
09:55 ТОП-100
11:05 Хто зверху?
13:00 Шури-амури
13:55 Пакуй валізи
15:40 Файна Юкрайна
16:15 Х/ф «Практична
магія»
18:20 М/ф «Як
приручити дракона»
20:20 М/ф «Планета
скарбів»
22:00 Піраньї XL
23:00 Х/ф «Підстава»
00:45 Спортрепортер

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 23:00 Час новин
07:10 Клуб 700
07:30, 08:10 Бізнес-час
07:55, 08:20, 18:50, 23:35 Час
спорту
07:57, 09:15, 10:10, 12:10,
13:10, 14:10, 17:15, 17:50
Погода
08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:20 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
11:30 ДМБ
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Світська кухня
16:15 Фактор безпеки
17:25, 23:40 Рекламна кухня
18:15 Велика політика
18:40, 00:00 Київський час
19:20 Тема тижня
19:30 Суспільно-політичне
ток-шоу РесПубліка з Анною
Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:25, 23:20 Бізнес-час
22:35 Кіно з Яніною Соколовою

06:00 Уроки тітоньки

06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:40 Єралаш
09:50 Х/ф «Пригоди
Буратіно»
12:20 Х/ф «Анжеліка маркіза янголів»
14:30 Серіал «Моя
прекрасна няня»
15:30 Х/ф «День
незалежності»
18:00 Лялечка 2
18:55 Богиня шопінгу
19:50 Серіал «Діффчатка»
20:20 Серіал «Універ»
22:45 Чортиці у спідницях
23:10 Х/ф «Нові мурахи у
штанях»
00:45 На добраніч,
мужики

Сови
06:40 Легенди
бандитського Києва
07:15 Т/с «Журов»
11:30 Справа Алекса
Лютого
12:00 Д/ф «Шахрай у
законі»
12:45 Х/ф
«Гардемарини - 3»
14:55 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
19:00 Х/ф «Граф
Монте-Крісто»
21:50 Х/ф «Найманці»
23:50 Х/ф «Останній
хижак Юрського
періоду»

2+2

08:00 Журнал Ліги
Чемпіонів
08:30 Мультфільми
08:45 М/с «Бен
10. Інопланетная
надсила-2»
10:30
Прожекторперісхілтон
11:00 Т/с «Застава
Жиліна»
14:00 Валентин
Глушко. Остання
любов Бога вогню
17:00 Х/ф «У тилу
ворога»
19:30 Т/с «Втеча-2»
21:30 Профутбол
22:30 Х/ф «Останні
герої»
00:30 Х/ф
«Факультет»
02:20 Т/с «На краю
всесвіту»

07:00 Скарби

07:30 М/ф «Шайбу!
Шайбу!»
08:00 М/ф «Казка про
золотого півника»
08:45 М/ф «Квіткасемицвітка»
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Д/п
«Суперрозумні
тварини»
11:00 Д/п «Дикі матері
та діти»
12:05 Х/ф «Кадет
Келлі»
14:10 Х/ф «Пригоди
кулінара»
16:00 Х/ф «Жандарм і
жандарметки»
18:00 Розкішне життя
18:55 М/ф «Веліант»
20:20 Х/ф «Посейдон»
22:15 Х/ф «Матчпойнт»
00:45 Х/ф «Брати»

06:20 Уся Росія
06:30 Сам собі
режисер
08:00 Код
07:20 Сміхопанорама
апокаліпсиса
07:50 Ранкова пошта
10:00 Руйнівники
08:30 Сто до одного.
Телегра
міфів
09:20 Місцевий
13:00 Top Gear
час. Вісті-Москва.
16:00 Д/ф «Генерал
Тиждень у місті
Цвігун. Останній
10:00, 13:00, 19:00
постріл»
Вісті
10:10, 13:30 Т/с
17:00 Д/ф «Спецназ
«1942»
КДБ. Біном
13:20 Місцевий час.
Дроздова»
Вісті-Москва
18:00 Д/ф «КДБ.
14:15 Шоу Десять
мільйонів
Легенди «Вимпела»
15:20 Сміятися
18:30 Таємні знаки.
дозволяється
Люди майбутнього
16:30 Фактор А
21:00 Х/ф
18:20 Розсмішити
«Гінденбург:
коміка
катастрофа століття» 19:35 Х/ф «Квіти від
Лізи»
01:00 Покер. The Bіg
23:25 Х/ф «Батько»
Game
тамплієрів: Україна
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2+2
06:25 Крок до зірок
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:00 Погода
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Кумири і кумирчики
10:55 Як це?
11:30 Ближче до народу.
Авраам Руссо
12:00 Караоке для дорослих
12:55 Атака магії.
Мистецтво за брамою
13:40 В.Павлик. Освідчення
14:30 10+10. Україна Грузія
15:40 Королева України.
Гала-шоу
17:15 Шеф-кухар країни
18:05 Золотий гусак
18:30 Маю честь запросити
19:15 Ювілейний вечір
А.Демиденка ч.2
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:55 Ремонт +

06:30 ЄвроФуд-2012

6:00, 8:20, 14:20
Мультляндія
7:25, 11:20, 2:30 Київ.
кінозал
українськи
Музика
09:05 Лотерея Лото8:00, 23:05, 0:45 СТН
07:20 Х/ф «У серпні
забава
9:40 Корисна розмова
44-го»
10:10 М/с
9:50 Вчися з нами
09:55 Зірковий тест- 10:00 Х/ф
«Русалонька»
«Батальйони просять
10:35 М/с «Тімон і
драйв
вогню»
Пумба»
10:35 Козирне життя 12:55 Блага звістка
11:00 Я так живу
15:55 Рекорд Гіннеса
11:05 Інший футбол
11:25 Велика різниця
17:05 Х/ф
11:35 Спорт
«Обдурювання»
по-українському
11:50 Т/с «Диверсант» 19:05 Х/ф
12:50 Х/ф «Історія
«Повернення
16:30 Х/ф «Ми з
весняного призову»
Фантоцці»
14:50, 20:15 Х/ф
майбутнього-2»
21:00, 0:25 СТН.
«Ворожіння при
Спорт. Тижневик
18:45 Факти. Вечір
21:25, 1:05 Х/ф
свічках»
19:30 Футбол. Кубок
«Врятований світлом»
19:30 ТСН-тиждень
23:25 Громадська
України
22:10 Голос країни - 2:
приймальня
нова історія за кадром 21:15 Х/ф «Втеча»
5:40 Дивиться, хто
23:10 Світське життя 23:55 Голі та смішні
прийшов

06:30 Х/ф «Ілля

08:40 Маріччин

07:00 Анекдоти по-

Муромець»

06:30 М/ф «Пригоди
Буратіно»
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:50, 14:00 Мультфільми
09:00 Невідома планета
10:00 Ток-шоу з Дмитром
Видріним
10:45 Ф-стиль
11:10 У гостях у Дмитра
Гордона
12:20 Х/ф «Сто грамів для
хоробрості»
14:35 За сім морів
15:25 Цивілізація
Incognіta
16:30 М/ф «Казка про
золоту рибку»
17:00 Жінки, котрі мріяли
про владу
17:55 Будь у курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:55 Т/с «Служба 21,
або Мислити треба
позитивно»
20:00 Цивілізація
Incognіta
20:10 Кумири
21:00 Святі воїни
23:15 Х/ф «Корупція у
Ватикані»

06:00 Х/ф «Найчарівніша
та найпривабливіша»
07:30, 00:45 Великий
бокс. Флойд Мейвезер &
Мігель Котто
09:30 Школа лікаря
Комаровського
09:55 НЕДІЛЯ З
КВАРТАЛОМ
11:00 Свати біля плити
11:25 Д/с «Свати-5.
Життя без гриму»
12:20 Х/ф «Тільки не
зараз»
14:10 Т/с «Третього не
дано»
18:00 Т/с «Снайпер 2.
Тунгус»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Снайпер 2.
Тунгус»
22:30 Х/ф «Зв’язок часів»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:25 Х/ф «Тривожна
неділя»
07:55 Грай, гармонь
улюблена!
08:35 Смішарики.
ПІН-код
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Усе, що нажито
непосильною працею
12:15 Х/ф «Небесний
тихохід»
13:55 Т/с «Жуков»
18:15 Велика різниця
19:10 Хвилина слави.
Мрії збуваються!
21:00 Час
21:30 Х/ф «У стилі
jazz»
23:25 Х/ф «Панянкаселянка»

06:00 Срібний
апельсин
06:40 Події
07:00, 20:30 Т/c
«Інтерни»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Прем’єра! Герої
екрану
11:00 Х/ф «У річки два
береги»
15:10 Т/c «Віра, Надія,
Любов»
18:00 Т/c «Хто, якщо
не я?»
19:00 Події тижня
19:30 Т/c «Хто, якщо
не я?»
22:30 Футбольний
вік-енд
23:30 Таємниці зірок

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні
07:15 Лотерея Російське
лото
07:45 Академія краси з
Ляйсан Утяшевой
08:20 Готуємо з Олексієм
Зіміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
поєдинок з Оскаром
Кучерой
11:00 Квартирне питання
12:20 Т/с «Остання
подорож Синдбада»
18:25 Чистосердечне
визнання
19:15 Таємний шоубізнес
20:20 Т/с «Мент в законі»
22:10 Всенародна премія
Шансон року-2012
01:15 Серіал «Година
Волкова»

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

Загубилась такса!
Руденька з коричневим
ошийником.
Відгукується на кличку
Дуся. Допоможіть знайти.
Будемо вдячні за будь-яку
інформацію.
Тел: (063) 418-79-72;
Тел: (067) 985-14-73;
Тел: 5-26-84

Послуги адвоката, консультації,
представництво в суді,
претензійно-договірна робота.
Тел: (066) 292-23-63

На постійну роботу потрібен
головний бухгалтер.
Тел: (063) 593-62-94
У продовольчий міні-маркет
потрібні продавці.
Повна зайнятість. Гідна зарплатня.
Тел: (067) 504-06-63, (066) 915-87-37
«Вишгородський районний суд Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади секретаря суду. Вимоги до кандидата:
вища освіта за спеціальністю «Правознавство»
з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста. Додаткова інформація за
телефоном (04596) 22-710».
1 травня 80-річчя святкує активістка
Вишгородської міської ради ветеранів війни,
праці і військової служби
Галина Федорівна СИДОРЕНКО!
Ми з ювілеєм Вас вітаємо!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
І нині щиро Вам бажаємо
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Без сліз, в здоров’ї й без турбот!
Вишгородська міська рада ветеранів війни,
праці і військової служби

08:25 Сніданок із
Юлією Висоцькою
08:40 Їмо вдома
09:50 Неймовірні
історії кохання
10:50 Караоке на
Майдані
11:50 Моя правда.
Ольга Сумська
12:50 Куб - 2
14:10 Україна має
талант!
19:00 Битва
екстрасенсів. Війна
титанів
21:15 Х/ф «Бліндаж»
01:55 Неймовірні
історії кохання

06:40 Кліпси
06:55 Один за всіх
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Даєш молодь!
08:55 М/с «Боб Губко»
09:30 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
09:55 ТОП-100
11:05 Хто зверху?
13:00 Шури-амури
13:55 Пакуй валізи
15:40 Файна Юкрайна
16:15 Х/ф «Практична
магія»
18:20 М/ф «Як
приручити дракона»
20:20 М/ф «Планета
скарбів»
22:00 Піраньї XL
23:00 Х/ф «Підстава»
00:45 Спортрепортер

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 23:00 Час новин
07:10 Клуб 700
07:30, 08:10 Бізнес-час
07:55, 08:20, 18:50, 23:35
Час спорту
07:57, 09:15, 10:10, 12:10,
13:10, 14:10, 17:15, 17:50
Погода
08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:20 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
11:30 ДМБ
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Світська кухня
16:15 Фактор безпеки
17:25, 23:40 Рекламна кухня
18:15 Велика політика
18:40, 00:00 Київський час
19:20 Тема тижня
19:30 Суспільно-політичне
ток-шоу РесПубліка з Анною
Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:25, 23:20 Бізнес-час
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою

06:00 Уроки тітоньки
Сови
06:40 Легенди
бандитського Києва
07:15 Т/с «Журов»
11:30 Справа Алекса
Лютого
12:00 Д/ф «Шахрай у
законі»
12:45 Х/ф
«Гардемарини - 3»
14:55 Т/с «Таємниці
слідства - 9»
19:00 Х/ф «Граф
Монте-Крісто»
21:50 Х/ф «Найманці»
23:50 Х/ф «Останній
хижак Юрського
періоду»

06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:40 Єралаш
09:50 Х/ф «Пригоди
Буратіно»
12:20 Х/ф «Анжеліка маркіза янголів»
14:30 Серіал «Моя
прекрасна няня»
15:30 Х/ф «День
незалежності»
18:00 Лялечка 2
18:55 Богиня шопінгу
19:50 Серіал «Діффчатка»
20:20 Серіал «Універ»
22:45 Чортиці у спідницях
23:10 Х/ф «Нові мурахи у
штанях»
00:45 На добраніч,
мужики

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

Свідоцтво про право власності на квартиру серія САА №
049590, що знаходиться за адресою: вул. Ю. Кургузова,
4, кв. 9, м. Вишгород, видане згідно з розпорядженням
№ 8 від 27 січня 2005 р. Володимиру Олексійовичу ЧУРАКОВУ та Тетяні Володимирівні ЧУРАКОВІЙ, вважати
недійсним у зв’язку з втратою оригіналу.
Асоціація роботодавців Вишгородщини
вітає з днем народження
Юрія Григоровича ЮРОВА!
Бажаєм Вам життя прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
ВІТАЄМО з днем народження
Галину Володимирівну
ЗУБКОВСЬКУ!
Хай завжди до Вас усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.
Хай щастя не зрадить повік Вас ніколи,
Хай збудуться Ваші бажання, думки.
Здоров’я і щастя, добра Вам бажаєм,
Хай Вашу родину обходить біда,
І будні і свята хай будуть такими,
Як чиста, прозора джерельна вода.
З повагою —
відділення швидкої допомоги Вишгородської ЦРЛ

08:00 Журнал Ліги
Чемпіонів
08:30 Мультфільми
08:45 М/с «Бен
10. Інопланетная
надсила-2»
10:30
Прожекторперісхілтон
11:00 Т/с «Застава
Жиліна»
14:00 Валентин
Глушко. Остання
любов Бога вогню
17:00 Х/ф «У тилу
ворога»
19:30 Т/с «Втеча-2»
21:30 Профутбол
22:30 Х/ф «Останні
герої»
00:30 Х/ф
«Факультет»
02:20 Т/с «На краю
всесвіту»

07:30 М/ф «Шайбу!
Шайбу!»
08:00 М/ф «Казка про
золотого півника»
08:45 М/ф «Квіткасемицвітка»
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Д/п
«Суперрозумні
тварини»
11:00 Д/п «Дикі матері
та діти»
12:05 Х/ф «Кадет
Келлі»
14:10 Х/ф «Пригоди
кулінара»
16:00 Х/ф «Жандарм і
жандарметки»
18:00 Розкішне життя
18:55 М/ф «Веліант»
20:20 Х/ф «Посейдон»
22:15 Х/ф «Матчпойнт»
00:45 Х/ф «Брати»

07:00 Скарби

06:20 Уся Росія
06:30 Сам собі
режисер
08:00 Код
07:20 Сміхопанорама
апокаліпсиса
07:50 Ранкова пошта
10:00 Руйнівники
08:30 Сто до одного.
міфів
Телегра
09:20 Місцевий
13:00 Top Gear
час. Вісті-Москва.
16:00 Д/ф «Генерал
Тиждень у місті
Цвігун. Останній
10:00, 13:00, 19:00
постріл»
Вісті
17:00 Д/ф «Спецназ
10:10, 13:30 Т/с
«1942»
КДБ. Біном
13:20 Місцевий час.
Дроздова»
Вісті-Москва
18:00 Д/ф «КДБ.
14:15 Шоу Десять
Легенди «Вимпела»
мільйонів
15:20 Сміятися
18:30 Таємні знаки.
дозволяється
Люди майбутнього
16:30 Фактор А
21:00 Х/ф
18:20 Розсмішити
«Гінденбург:
коміка
катастрофа століття» 19:35 Х/ф «Квіти від
01:00 Покер. The Bіg Лізи»
23:25 Х/ф «Батько»
Game
тамплієрів: Україна

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
1-кім. кварт. 46 кв. м/
Телевізор
Цуценята пекінес
(2 хлопчики).
51ТЦ-311Д, б/в, ремонт/бойлер, КурЦіна договірна.
відмінний стан. гузова, 3-б (7/9 пов.)
Тел: (067) 319-77-40
Тел: (097) 412-33-37
Тел: 5-22-75

ІНШЕ
Ремонт/встановлення/
Сантехнічні, зварювальні
перетяжка дверей,
роботи, електрика, лінолеум,
безпіщанка, відкоси, шпалери.
вагонка.
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (067) 945-06-40
Фарбування, шпалери,
багет, шпаклівка.
Тел: (066) 483-55-45,
(067) 114-29-02

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

Прийом
сімейного психолога.
Тел: (067) 584-32-54

Домашній
майстер
Тел: (063)
100-90-08

Відкрито
школу молодої родини.
Тел: (067) 467-72-76

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
28.04.2012 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

Дитячий майданчик

28 квітня

2012 року
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Під крилами «Ластівки»

Найстарішому у місті Вишгороді дошкільному навчальному закладу — півстоліття
(Початок див. у попередньому номері)
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів газети «Вишгород»
і Вишгородського міського
комунального дошкільного навчального закладу
«Ясла-садок «Ластівка»

Дошкільний заклад повністю укомлектований
педагогічними кадрами. Вища освіта у дев’яти, базова педагогічна — у восьми, два працівники — вихователі-методисти, чотири — нагороджені грамотою
обласного управління освіти, завідувачка Галина
Литвиненко — відмінник освіти України. ДНЗ «Ластівка» рішенням регіональної експертної ради з ліцензування і атестації закладів освіти при управлінні
освіти Київської обласної державної адміністрації
атестовано із зазначенням достатнього рівня освітньої діяільності.
ільшість вихователів працюють тут півтора-два
десятиліття. Тож як не згадати тих, хто іще донедавна ранком зустрічав діточок?!
Надовго запам’ятають постановки зимових і весняних «ранків», гармонійне озвучення літніх і осінніх свят (у
групах і для всього ДНЗ «Ластівка») музкерівників Ірини
Іванівни Жиліної та Лілі Артурівни Руденко.
Вихователь Галина Миколаївна Мороз багато років
вела клуб для батьків «Добрик» (деякі конспекти занять
та дозвілля надруковані у журналі «Дошкільне виховання»). Змістовними були вечори-зустрічі з батьками «У
родинному колі», «Родина — взаємодія батьків та дітей»,
«Табу чи відверта розмова». Всі, хто брав участь у цих
вечорах (а це не лише батьки, а й інші члени сімей вихованців «Ластівки»), отримали позитивні емоції, яких
вистачить надовго. Читачі газети «Вишгород» і дотепер
зустрічаються з Галиною Мороз — на шпальтах «КОЛО
жінки», «Дата», «Людина».
Вихователі Катерина Іванівна Натоптана, Олена Степанівна Клованич, Марія Іванівна Кривенко віддавали
весь робочий і позаробочий час своїм групам: з дітьми
треба не лише погуляти, пограти та простежити, щоб

Б

вони відпочили вдень та пішли додому із багажем корисних знань, а й підготувати купу матеріалів для наступних
занять…
І у нинішньому колективі працюють віддані своїй
справі фахівці — методист садочка Тетяна Сергіївна Власенко, вихователі Тетяна Павлівна Гриненко, Людмила
Миколаївна Сохацька, Марія Михайлівна Скульбедіна,
Ольга Василівна Правдива, Лариса Миколаївна Шевич,
Олена Володимирівна Роговенко...
Педагогічний колектив ДНЗ бере активну участь у
районних методичних об’єднаннях, педагогічних конференціях і читаннях, всі працівники проходять курсову перепідготовку й атестацію.
На базі «Ластівки» працюють методичні об’єднання
району, практичні семінари, проводяться педагогічні
години. Дитсадок працює за базовою програмою «Я у
світі» з використанням нових освітніх технологій: у фізвихованні — поєднання двох методик (М. Єфименка та Е.
Вільчковського). Виховання позитивного ставлення до
довкілля і тих, хто поруч, — спираючись на педагогічну
спадщину С. Русової.
Цікаві «подорожі» й «екскурсії» в довколишній світ (це
під час тематичних занять за програмою) для малят організовують вихователі Ольга Іванівна Осипенко (ясельна група «Маки»), Наталя Михайлівна Парталян (середня
група «Соняшники»), Лариса Ібрагімівна Ткачук (старша
група «Ромашка»).
Вихователі Ольга Василівна Правдива (старша група
«Ромашка»), Лариса Миколаївна Шевич (група «Віночок»)
готують до школи і враховують особливості та здібності кожної дитини, її нахили, інтереси. На бінарні заняття
«сюрпризом» приходять музкерівник, інструктор з фізвиховання, вчитель початкових класів — для дошкільнят це
і нова людина, і нова цікава інформація.
У вихователів сумлінні помічники — Галина Михайлівна Король, Анна Сергіївна Якубишина. Марина Володимирівна Комашкова, Оксана Петрівна Кас’яненко перевірять, чи не мокрі ніжки після прогулянки, чи помили ручки
перед обідом, чи все з’їли, чи не з’їхала ковдра під час
сну. Підготують кімнату до ігор або занять. Принесуть їжу

та розкладуть по тарілках, а потім помиють і складуть посуд. Дівчатка і хлопчики допомагають їм розставити чашки, покласти ложки, підсунути до столиків стільці.
У дбайливо-творчому тандемі — пралі Мирослава
Петрівна Степанишина, Ніна Іванівна Гриненко та костеляна Галина Петрівна Картава: перуть постільну білизну,
шиють і ремонтують костюми для виступів і… завжди відгукуються на будь-яке прохання адміністраціїї про допомогу. А як же інакше? У дитсадку затишна, творча й дружня атмосфера.
Вихованці «Ластівки» — активні учасники міських заходів. У конкурсі «Моє рідне місто-2011» їхні малюнки
були кращими. До Дня Перемоги завжди — бесіди, зустрічі з воїнами підшефної частини, покладання квітів до
братської могили визволителям Вишгорода у 1943 році.
Біля пам’ятника Т. Шевченку на день народження і день
перепоховання Поета і Пророка діти читають вірші Великого Кобзаря.
Здавалося б, про що іще мріяти? А завідувач «Ластівки» Галина Петрівна Литвиненко таки мріє… За будівлею
ДНЗ — спортивний майданчик, який потребує кронування дерев і переформування у міні-стадіон із біговими
доріжками та баскетбольним/волейбольним майданчиком, який може в будь-який момент стати футбольним
полем.
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Перемога —
одна на всіх

Вишгород

Мін сіне езлирга(м), а-та!
(Я шукаю тебе, батьку!)

Володимир ТКАЧ,
журналіст
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Пошта міського голови Віктора Решетняка — це дзеркало міського життя.
Сотні листів, заяв, порад і скарг. Але
один з них, адресований з далекої Республіки Татарстан, особливо схвилював Віктора Олександровича.
в Татарстані навдивовижу мальовничий край. Там, де красуня
Кама віддає свої чисті води сестрі Волзі, розташувався Камсько-Устьїнський район. По-татарському — Кама
Тамагі. Поміж балок і пагорбів району десятки сіл, і серед них — невелике поселення Балчикли. Звичайне, нічим непримітне
татарське сільце з працьовитими людьми,
такими ж незаможними, як і ми в Україні.
Саме з Балчикли і надійшов лист до Вишгорода від Сагдєєвої Мар’ям Гарифівни.
«До Вас, Вікторе Олександровичу,
звертається донька загиблого солдата
Гініятулліна Гарифа Гініятовича. Нашому
батьку було 37 років, коли його 27 червня
1941-го року мобілізували на фронт. Вагітна мама залишилась із чотирма дітьми.
У вересні 1941 у нас з’явився п’ятий наймолодший братик. Серед дітей я була найстаршою, і сьогодні мені вже виповнилося
83 роки.
На другий рік війни нам прийшла похоронка на батька, в якій повідомлялося, що
він пропав безвісті у квітні 1942 року. В усі
повоєнні роки ми не втрачали надії знайти
могилу батька. Кілька років тому ми дізналися, що він загинув пізніше, 3-го лютого 1943 року, і похований в Україні — у м.
Вишгороді.
Прошу Вас, знайдіть місце поховання
батька та надішліть фотознімок могили нашій рідні».
Ось такого змісту лист спонукав міського голову діяти рішуче. Для нього, сина
скаліченого, але вцілілого у воєнних
м’ясорубках фронтовика, це стало справою честі — знайти останній притулок червоноармійця Г. Г. Гініятулліна.
Труднощі пошуку полягали у невідповідності дат. Справді, на одній із гранітних плит є дуже схоже татарське прізвище

Є

Кроки
першотравня
Петро ЖУЛАНОВ,
голова міської організації
ветеранів
Цього року виповнюється 128
років відтоді, коли 40 тисяч чикагських робітників вийшли на мирну
демонстрацію з вимогами
скоротити робочий день, послабити
експлуатацію. Влада розстріляла
страйкуючих.
я злочинна акція біллю і гнівом
відгукнулась у серцях трудящих всієї планети. У кількох
країнах – Англії, Франції, Росії – відбулись мітинги протесту. Федерація праці Сполучених Штатів Америки в па’ять
про першотравневий страйк в Чикаго
вирішила – щорічно в цей день організовувати робочий клас на боротьбу
за свої права. Це рішення в липні 1889
року підтримав Паризький конгрес Інтернаціоналу. 1 Травня став Днем міжнародної солідарності трудящих.
Протягом існування СРСР Першотравень був одним із основних державних свят. Нині він відзначається у
66 країнах світу. Це свято боротьби
трудящих за свої права – право на
працю, безплатну медицину та освіту,
право на життя.

Ц

Дата

— Г. Геніатулін, але цей боєць загинув на
Лютізькому плацдармі у жовтні-листопаді
1943-го р., аж ніяк не в лютому. На початку
1943 року Київщина ще була глибоким німецьким тилом.
Що можна було б у цій ситуації порадити Мар’ям Гарифівні? Звісно, шукати
могилу батька там, де в лютому 1943 р.
знаходилася його військова частина. У цей
час його дивізія брала участь в Острогожсько-Россошанській наступальній операції
Воронезького фронту.
Зі свого боку, міська рада підготувала
проект листа до Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації (колишній ЦА Міноборони СРСР) в м.
Подольську Московської області. Запит
стосувався копій «Журналів бойових дій»,
політдонесень, схем поховань та книг поховань особового складу.
До пошуку було підключено й КамськоУстьїнський військкомат. Саме в його архівах вдалося знайти повідомлення, що
«червоноармієць Генеятолін Гариф (правильно Гініятуллін?) в боях за соціалістичну Батьківщину, вірний присязі, проявив
героїзм і мужність, був убитий 3 листопада
1943 року і похований у Київській області,
Димерському районі, селі Вишгород».
Попри всі писарські помилки в написанні прізвища, багаторічний марний пошук по Північно-Західному фронту, де спо-

Календар

чатку воював Г. Г. Гініятуллін, врешті-решт,
було встановлено істину — боєць спочиває
у м. Вишгороді, у братській могилі.
Цю історію хотілося б завершити на
оптимістичній ноті, та все ж смуток полонить душу. При звільненні Києва радянська
армія втратила близько півмільйона солдат — лише через те, що Сталін хотів притулити цю подію до чергової річниці Жовтневої революції. По братських могилах, у
закинутих окопах і вирвах лежать бійці різних національностей СРСР.
На територію Татарстану не опускалася
пітьма німецької окупації, але республіка
втратила близько 350 тисяч кращих синів
і дочок. Загинув кожен другий, хто пішов
на фронт. Це 11,5 відсотка від усього населення Татарстану. Десятки тисяч червоноармійців-татар поклали голови за оборону
і звільнення України.
Мине час, і вже діти загиблого воїна Гарифа Гініятулліна відійдуть у вічність. Але
вони полишать цю землю з почуттям виконаного синівського обов’язку, з твердим
переконанням, що кістки батька не мокнуть під дощем і не сушить їх пекуче сонце.
«Мертвих воскрешайте!» — говориться
у Біблії. Повернення пам’яті — це теж воскресіння, святий обов’язок живих перед
полеглими. Тож поспішаймо творити праведну справу.

Цей день в історії

28 квітня — Всесвітній день безпеки праці
1563 — першодрукарі Іван Федоров та Петро Мстиславець віддрукували першу книгу
1784 — винахідники Лонуа та Ж. Б’єнвеню у Франції продемонстрували першу рухому модель гелікоптера
1914 — у США запатентовано повітряний кондиціонер
1957 — засновано Всесвітню федерацію міст-побратимів
1987 — у США вперше у світі випущено компакт-диск
Іменини: Петро, Павло, Кіндрат, Лук’ян
29 квітня — Всесвітній день танцю
1882 — у Берліні запрацювала перша в світі експериментальна лінія тролейбуса
1992 — національна збірна України з футболу провела
свій перший матч
1897 — англійський фізик Джозеф Томсон відкрив електрон
Народились:
1964 — Ірина Фаріон, український мовознавець і політик
Іменини: Галина, Ірина, Раїса, Анастасія
30 квітня — Міжнародний день джазу
1722 — у газеті New England Courant вперше згадано гру
більярд
Народились:
1932 — Василь Шевчук, український письменник
Іменини: Катерина, Зоя, Світлана, Євгенія
1-2 травня — Дні міжнародної солідарності трудящх
1840 — у Великій Британії з’явилася в продано першу у
світі поштову марку
Іменини: Антон, Єгор, Віктор, Кузьма, Михайло
2 травня – Міжнародний день астрономії
1848 — у Львові створено першу українську політичну організацію — Головну руську раду

Труд, мир,
травень!
Щиро вітаємо мешканців
міста, ветеранів війни і праці з
Першотравнем – Днем міжнародної солідарності трудящих!
Його відзначення відбувається у важких соціально-економічних умовах в усьому світі,
що не заважає людям праці заявляти про свої права, відстоювати свої інтереси, зміцнювати солідарність з народами
інших країн заради перспектив
розвитку суспільства у своїх
країнах і на планеті взагалі.
Зичимо всім трудящим, ветеранам Вишгорода успіхів у
їхній боротьбі, щастя в особистому житті, здоров’я та благополуччя!
Міська рада ветеранів

Ліра
Галина МОРОЗ
БЕНТЕЖНІ СНИ
Стільки літ повесні
Мені вибух той сниться,
Чую я уві сні: скрипом
Плаче криниця.
Болем стогне земля
Мого рідного краю,
Я біжу крізь поля —
Порятунку шукаю.
І прокинувся вмить…
Серце щем огортає…
Хто ж тепер і коли
Лихо це подолає?
Треба взятись разом,
Підмогти, хто чим в змозі,
Щоб нащадки пішли
По безпечній дорозі.
ЛІКВІДАТОР (на ЧАЕС)
(акровірш)
Летів розпечений бетон,
Бо вибух дав йому теж крила,
Іскри полум’я в ту ніч
Навколо смерч лиш породили.
Казали старці в давнину:
— Вимре все, пустеля буде!
Ігнорували це «верхи»,
Довго страждатимуть люди.
Атом «мирний» вже літав,
Транзит розносячи по світу.
Окраїну всю огорнув
Рудою пеленою лісу.
Чекати нічого було
Активно стали у двобій
Ентузіазму не плило —
Та й в страхи їхні теж не вір.
Сумлінно виконали все,
Що доля їм приготувала,
Від згуби край уберегли,
Хоч самі втратили чимало.

1892 — у Києві рушив електричний трамвай, перший у
Російській імперії
Народились:
1876 — Мирон Кордуба, український вчений, публіцист,
історик, письменник
1877 — Володимир Лучицький, український геолог і петрограф
1928 — Леопольд Ященко, український музикознавець,
фольклорист, диригент, композитор
1933 — Галина Гаркавенко, українська художниця-графік
Іменини: Іван, Семен, Панас, Зігмунд
3 травня – Всесвітній день свободи друку; Міжнародний день мовчання
1494 — Христофор Колумб відкрив Ямайку
1880 — рушив перший в Україні львівський кінний трамвай
1902 — у США створено компанію Рepsi-cola
Народилися:
1900 — Микола Яковченко, український актор театру й
кіно, народний артист УРСР
1930 — Степан Пінчук, український критик, літературознавець, перекладач
Іменини: Марія, Антоніна, Катерина, Олександра
4 травня — Всесвітній день боротьби з бронхіальною
астмою
1878 — у будівлі оперного театру Томас Едісон вперше
продемонстрував винайдений ним фонограф
1976 — перший концерт групи Kiss
1715 — у Парижі створено першу складну парасольку
Народились:
1889 — Марія Тессейр-Донець, українська оперна співачка
Іменини: Іуда, Ісаак, Сократ, Микола, Олексій

КОЛО жінки

Вишгород
Як живеш, ветеране?

28 квітня

Роки минулі — справи сьогоденні

Валентина ВАСИЛЕНКО
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Абетка безпеки

Оксана померла.
Хто наступний?

ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Власн. інф.

Всеукраїнська організація ветеранів
відзначила 25-річчя. Головна її мета —
захист прав та інтересів ветеранів війни,
праці, дітей війни, ветеранів військової
служби, пенсіонерів.
нагоди ювілейної дати Благодійний фонд святої Ольги запросив на
гостину ветеранів області, району,
міста. Для них тут двері завжди відкриті —
на цьому наголосив меценат фонду, голова
Громадської ради при Вишгородській райдержадміністрації, заслужений будівельник
України Анатолій Гальчук, який привітав ветеранів зі святом.
— Завдяки вам ми живемо, — сказав
Анатолій Павлович. — Якби не ви та ваш подвиг заради сьогодення, не було б і нас. Ви
— взірець героїзму і мужності. Але, на жаль,
у наш час знаходяться такі, які знівельовують заслуги бійців Перемоги перед Батьківщиною і саму Перемогу. Наша відповідь їм
одна: той, хто намагається викривити минуле — приречений на забуття.
У Анатолія Гальчука обидва діди воювали: один загинув на фронті, інший — дійшов
до Берліна, повернувся інвалідом. Від нього
онук знає, що таке війна.
Шануючи своїх дідів, а також усіх бійців Перемоги, Анатолій Гальчук є одним із
меценатів театралізованої вистави — реконструкції військових дій, що багато років
поспіль проводиться навесні й восени біля
Національного музею «Битва за Київ у 1943
році», що у Нових Петрівцях.
А танку Т-34 він подарував друге життя.
Бойову машину, яка у 1944-му загрузла на
дні болота, дістали і відреставрували завдяки зусиллям і фінансовій підтримці Концерну «Київпідземшляхбуд», генеральний
директор якого — Анатолій Гальчук. Відтоді
танк під номером 100 бере участь у параді
Перемоги на Хрещатику…

Те, що сталося з
18-річною
Оксаною
Макар з Миколаєва,
обурило всю країну.
Особливо той факт, що
з трьох насильників міліція двох відпустила.
Щоправда, зважаючи
на масові протести,
мусили затримати й
їх. Долю нелюдів вирішить суд.
Прізвища їх відомі.
А хто зґвалтував, забив
до смерті і кинув на пошматування
бродячих
собак 25-річну дівчину
у мікрорайоні Каменка
Сімферополя? Як і Оксана, вона померла. «На
тілі потерпілої виявлені багаточисленні рвані
рани від собачих укусів
– ноги були прокушені до
кісток, на голові не було
волосся», – ідеться у міліцейському протоколі.
І такі випадки непоодинокі. Як свідчить міліцейська
статистика,
головна загроза згвалтувань виходить не від
озвірілих маніяків – таких одиниці. Тільки 7%
зґвалтувань відбуваються на вулицях. 70% потерпілих були знайомі з
насильниками. Щоправда, 22% познайомилися
з ними у день скоєння
злочину.
У більшості випадків
самі жертви поводилися необережно. Наприклад, не проти випити з
майбутнім насильником,
погоджуються сісти у машину або зайти в незнайому квартиру. До речі,
у парках, садах і скверах відбувається 25%
зґвалтувань, у квартирах
– 35%. Дівчатка 14-17
років довірливіші, ніж дівчата 18-23 років.
А якщо подивитися
на ситуацію очима чоловіків, то дівчина, згодна
піти в ресторан із своїм знайомим, готова до
продовження інтимних
стосунків. Якщо вона чинить опір, це розцінюється чоловіком не більше,
ніж гра.
Запобігайте компаній, де чоловіків більше,
ніж жінок. Якщо в компанії виникає тривожне
почуття, негайно йдіть,
поки не пізно.
Щоб запобігти вуличному насиллю, не ходіть
одна і в темний час доби
обирайте
безпечний
шлях, минаючи парки,
сквери, будови, паркани,
темні двори. І ще одне:
зараз – весна, тепло,
сонячно, хочеться одягти відкриту кофтинку,
коротку спідницю, щоб
всім подобатись, яскраво нафарбуватися – це
вірна ознака викликати
до себе інтерес злочинця.

З

Вітаючи ветеранів з ювілеєм організації,
голова Громадської ради при Вишгородській РДА попросив передати найкращі побажання їхнім побратимам і запевнити, що
історія жива і житиме завдяки їхнім дітям,
онукам, правнукам.
Підтвердження цьому — авторитет ветеранської організації, яка визнана всіма
гілками влади, як сильна і впливова. На
цьому наголосив голова міської організації
ветеранів війни, праці і Збройних сил Петро
Жуланов.
Голова Вишгородської районної організації ветеранів війни, праці та Збройних сил
Петро Головко назвав тих, хто раніше її очолював і був відданим громадській справі. Це
Микола Ємець, Павло Гончаров, Олександр
Сініченко, Станіслав Кургузов, Георгій Чекерда. Сьогодні районна ветеранська організація налічує понад 23 тисячі осіб. Але з
кожним роком їх все менше. Тих, хто пішов

Оля вчить малювати

з життя, пом’янули хвилиною мовчання…
На знак подяки за увагу, яку Благодійний фонд святої Ольги приділяє ветеранам,
заступник голови Київської обласної ветеранської організації Георгій Чекерда вручив
президенту фонду Володимиру Малишеву
нагрудний знак «25 років ветеранській організації України».
Ветерани Іван Швець, Василь Демчук,
Сергій Лагуненко — патріоти своєї Батьківщини, котрі розділили свою долю з її долею,
якою б суворою чи несправедливою вона не
була,— вони також подякували благодійному фонду за можливість збиратися у тісному дружньому колі.
— Пишаюсь тим, що живу у Вишгороді
— княжому місті Ольги і Ярослава. Хочу дожити віку у повазі до людей і до суспільства,
— поділився своїми думками Іван Романович Швець. — А молодим бажаю зробити
власний внесок у розвиток рідного міста й
України.

«Акварельки»

Марта КВІТКА
ФОТО гуртка РБК «Енергетик»

У Олі великі вологі очі і темне волосся, зібране під обручем м’якою хвилею.
Вона струнка і некваплива. Із тих, хто
перш ніж щось сказати, добре подумає.
На обличчі – мінімум косметики, хіба
що трішки підведені очі, що надає їм ще
більшої виразності.
ерівник гуртка «Акварельки» нагадує старшокласницю. Але Ольга
Гордієнко вже встигла отримати
диплом університету «Україна» – факультету
інженерних технологій ( дизайну) і вступити
до університету імені Грінченка на факультет
образотворчого мистецтва.
Судячи з цього, ця дівчина рішуче налаштована на те, щоб знати про свою професію все. А оскільки цікавості їй не займати, то
й охоче навчається, багато читає (читання
– її улюблене заняття на противагу від більшості представників нинішньої молоді) та
ще встигає навчати найменших – бачити світ
очима художника. Її підопічним – від 3-х до
10 років. Двадцять маленьких особистостей.
Двадцять талановитих діамантів, які потребують лише огранки, щоб засяяти новими
зірочками на небосхилі мистецтва.
Тричі на тиждень – у понеділок, середу і
п’ятницю – малята поспішають до БК «Енергетик» на заняття гуртка «Акварельки», де
можна малювати все, що душа забажає, а із
кольорових плям на папері раптом вимальовуються будинки і тваринки, мультяшні герої
улюблених казок.
Оля впевнена, що всі діти – ТАЛАНОВИТІ, всіх можна навчити малювати – це закладено в природі людини. І хай п’ятирічна
Мілена Полій та Саша з Машею Шостаки, які
ненабагато старші за Мілену, ще невпевне-

К

но тримають олівці та пензлі, Оля спочатку
розвиває спеціальними вправами дрібну
моторику їхніх пальців, а потім вже вчить
класти на папір впевнені мазки фарб.
У неї немає улюбленців – Оля любить їх
всіх: Севу Глущенка, Соню Швиденко, Сашка Мельника, Валерію Чорну, Марту Золотаренко, Колю Заїку і ще п’ятнадцятьох дівчаток та хлопчаків, старшому з яких – 10 , а
найменшому – тільки 5 років.
Вони такі різні, і шлях кожного до гуртка нагадував її власний, тільки їй пощастило, мабуть, більше – мама, якій подобались
малюнки доньки, познайомила її з своєю
подругою Інною Миколаївною Герасимчук, вчителькою образотворчого мистецтва
(вона зараз працює у ЗОШ №1). Відтоді дівчинка брала індивідуальні уроки. Саме Інні
Миколаївні Оля завдячує всім, чого навчилась .І прагне бути схожою на неї в взаєминах з дітьми.

Її маленькі вихованці вже мають перші нагороди. У міських конкурсах їхні роботи завжди відзначають. Брали вони участь в «Космічній Одисеї», що відбулась у Мистецькому
арсеналі столиці і навіть привезли звідти
грамоту. Втім, кожний бажаючий мешканець
міста й на власні очі побачити їхні роботи на
постійно діючій виставці в будинку культури.
Поки що, як мовиться, юні художники зірок з неба не хапають, але шлях торують
саме до зірок. Може, тому, що навчає їх малювати і сприймати світ мовою образотворчого мистецтва ця надзвичайна талановита
дівчина (до речі, випускниця районної гімназії «Інтелект»), головний художник будинку
культури, яка любить прозу письменника
Євгенія Гришковця і чинить у житті так, як
радить Ричард Бах у своїй знаменитій «Чайці
Джонатан Лівінгстон», – залишатися самим
собою, цілеспрямовано йти до мети і радіти
кожній, хай і маленькій перемозі.
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Спосіб життя

Вишгород

Український баскетбол: починали жінки
Підготував Олег КОВТУН,
(за матеріалами книги Олександра
Волкова, Анатолія Волошина «Вершини
українського баскетболу»)

І

архієпископ, гості з двох імперій — Австро-Угорської
та Російської – урочисто відкрили стадіон, у якому
були легкоатлетичний сектор з біговою доріжкою по
колу та стрибковими ямами, футбольне поле, майданчики для ігор у волейбол, гандбол, баскетбол, теніс,
крокет та інші.

Удар головою вивів
команду вперед

Михайло КРАСНИЙ, голова ФК «Чайка»
Першість м. Києва, ІІ тур
Після перемоги молодіжного складу
ФК «Чайка» (V-21) у І турі першості м.
Києва (Вища ліга) з футболу над командою «Атлет» (1:0) наші земляки в ІІ турі
22.04.2012 приймали столичний «Арсенал» на стадіоні ФК «Діназ» у с. Лютіж.
«Арсенал» уже на п’ятій хвилині гри відкрив рахунок після прикрої помилки півзахисника Бориса Овдіна. Але підопічні Валерія Сидорчука (тренер команди) з таким
перебігом подій не погодилися і в середині тайму Василь Клименко зрівняв рахунок
(1:1).
До кінця тайму гра вирівнялась. Команди
вже готувалися до перерви, але на останній

Відбулися показові ігри команд жіночих гімназій, які носили назви «Світ1», «Світ-2», «Гражина-1», «Гражина-2», «Світязянка-1», «Світязянка-2».
Слід зауважити, що попервах у баскетбол грали винятково жінки. Чоловікам
навіть не дозволялось входити до залу.
1910 року у Львові з’явилась книжка В. Святкевича «М’яч у корзині».
Баскетбол справив на нього величезне враження. Він вивчив усі нюанси,
технічні прийоми, схеми розстановки
гравців. Полюбивши гру, почав активно її популяризувати серед чоловіків і
жінок.
Дізналися про баскетбол і в Одесі.
Зваживши на популярність гри, у січні
1910 року міський голова виділив під
будівництво майданчиків ділянку землі, яка належала Британському атлетичному клубу. 7 червня 1911 року на
обладнаних майданчиках відбулися
перші змагання з баскетболу. Перше
місце серед чотирьох команд посіла
друга жіноча гімназія. Грали тоді на
трав’яних майданчиках довжиною 28-43 м і шириною
14-21 м. Вони були поділені на три зони — напад, середню і захист. Перша світова війна перешкодила реалізації амбітних планів одеситів.
Далі у наступному номері

Перша офіційна гра в баскетбол
на історичних теренах України.

сторія баскетболу в Україні сягає початку XX століття. Не минуло й десяти років
з того часу, як винахідник баскетболу
Джеймс Нейсміт запропонував його школярам, а він уже з’явився на теренах України.
У 1905 році у Львові, який на той час належав Австро-Угорській імперії, зародилося Товариство рухливих ігор і забав. Його
метою було впровадити для молоді ігри, які
б пожвавили дозвілля, дали змогу молоді
зростати здоровими, розвивати фізичні та
морально-вольові якості.
Вже в 1906 році активісти Товариства
звернулись до магістрату з проханням виділити землю під будівництво стадіону.
Їхнє прохання задовольнили. Було відкрито Парк рухливих ігор і забав Товариства.
Знайшлись і спонсори, які виділили кошти,
будівельну техніку, робітників. Розпочалось
будівництво першого ігрового стадіону.
29 червня 1909 року зранку Стрийською вулицею
Львова до Парку рухливих ігор поспішав небачений
досі натовп громадян. Львів’яни які супроводжували
колони фізкультурників, що крокували під бравурні
звуки оркестрів. Керівники Львівського магістрату,

Вдалий старт

доданій хвилині першого тайму, після грубої
помилки захисника «Арсенала», наші футболісти забили другий м’яч (2:1 — відзначився Олексій Сагань).
Початок другої половини гри був для
вишгородців неприємний. За порушення
правил призначено 11-метровий у наші ворота. Воротар Валентин Черненко відбив
м’яч, але столичні футболісти зрівняли рахунок (2:2). Після цього «Арсенал» повністю
перехопив ініціативу та рвався до перемоги.
З таким натиском наші футболісти справилися відмінно. Проведена наприкінці
зустрічі швидка контратака завершилася
ефектним голом (головою) Василя Клименко, який, до речі, відзначився вдруге у цій
зустрічі. Отже — 3:2 на користь молодіжного складу ФК «Чайка», з чим ми їх і вітаємо.

Безкоштовні ліки

За пільговим рецептом — лише 88
Із 1 квітня 2012 р. заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, не можуть закуповувати за бюджетні гроші засоби й вироби медичного призначення, ціни на які до 1 вересня 2011 р. не внесені до Реєстру
оптово-відпускних цін на лікарські засоби та не перереєстровані до 1 січня
2012 р. Відповідно, аптеки не можуть видавати такі ліки за пільговими
рецептами.
Процес реєстрації оптово-відпускних цін досі не завершено. Станом на
кінець квітня Міністерство охорони здоров’я України внесло до Реєстру ціни
на 2500 (лише!) лікарських засобів із десятків тисяч найменувань, яких потребують лікарні та пацієнти.
У Вишгороді ліки за пільговими рецептами можна отримати у центральній районній комунальній аптеці № 23 (вул. Н. Шолуденка, 6 (згідно з договором між аптекою і центральною районною лікарнею — документи у стадії
доопрацювання). Станом на 26 квітня ц. р. зареєстровано оптово-відпускні
ціни на 88 медпрепаратів переважно вітчизняного виробництва, які може
замовити у постачальників аптека і на які лікарі Вишгородської центральної
районної лікарні випишуть безкоштовні рецепти. За повідомленням адміністрації аптеки, за тиждень деякі ліки вже можна буде отримати.

Коли бачиш тільки тих, хто поруч…
Руслан ОCПАНОВ,
офтальмолог Вишгородської ЦРЛ
Короткозорість (міопія) - недолік зору, при якому добре видно
близькі предмети і погано - віддалені. При короткозорості входять в очі
паралельні промені, від віддаленого
предмета збираються не на сітківці
(що характерно для ясного зору), а
перед нею.
іопію можна виправити окулярами, контактними лінзами
чи рефракційною хірургією. У
залежності від її ступеня.
Рефракційна хірургія зменшує або
повністю усуває залежність віл окулярів або контактних лінз. Такі операції
роблять за допомогою спеціальних
ексимерних лазерів. Під час операції найчастішою рефракційної операції з
поверхневих шарів рогівки вирізується
шматок, під яким лазерним променем
видаляється невелика частина тканини
рогівки, після чого рогівковий повертають на місце.
При високій ступені короткозорості
(понад 11-12 діоптрій). Ексимерлазерная корекція неможлива або недоцільна.
У таких ситуаціях виправляють короткозорість порожнинною операцією.
МІОПІЯ У ШКОЛЯРІВ

М

Пряме попадання

До 30 % учнів загальноосвітніх шкіл
страждають на міопію. Найчастіше патологія зустрічається у дівчаток, що цілком
зрозуміло.
— Короткозорість викликана, хорошою успішністю, активною участю у громадському житті. Істотно зросло зорове
навантаження за рахунок ускладнення
шкільних програм, особливо в гімназіях,
що призводить до емоційного перевантаження. Стресова ситуація є також однією з основних причин розвитку багатьох захворювань, у тому числі, органів
зору.
Розвитку міопії сприяють: наполеглива робота на близькій відстані,
спадковість, ослаблення склери на тлі
загального ослаблення організму, особливо у період його активного росту.
Подвійний ризик приєднатися до хворих на міопію мають діти короткозорих
батьків недоношені діти. Народжена у
строк дитина від природи трохи екозора
(+3 діоптрії). Недоношені малюки народжуються всього лише з +1 діоптрії, що
є фактором ризику: вундеркінди, яких
вчили читати з 3-5 років, втричі більше мають порушень зору у порівнянні
з тими, хто почав навчання в 6-7 років. Внутрішньоочні м’язи формуються
ближче до 7 років; алергіки, у яких порушується обмін речовин, погіршуєть-

ся кровопостачання очей. У результаті
склера схильна до розтягування, а значить, до короткозорості.
ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНА КОРОТКОЗОРІСТЬ?
При подовженні очного яблука
страждає очне дно, і найбільш чутлива
сітківка. При розтягуванні в ній розвиваються дистрофічні процеси, що нерідко
призводить до розривів і відшарування,
та швидкого прогресування короткозорості. Це може стати причиною втрати
працездатності по зору.
ЛІКУВАННЯ КОРОТКОЗОРОСТІ
У дітей воно переважно консервативне, медикаментозне, фізіотерапевтичне, ортоптичне з вітамінотерапією.
А також — виявлення та корекція порушень постави. Як правило, при короткозорості призначають окуляри. При міопії
слабкої і середнього ступеня — тільки
для «дали», при міопії високого ступеня
— для постійного носіння. Самі окуляри
лікувальних властивостей не мають, а
лише корегують зір.
ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ
Загальне зміцнення і фізичний розвиток дитини, особливо в період його
активного росту, попередження і лікування загальних соматичних захворювань (вегетосудинної дистонії, захворювань шлунково-кишкового тракту і

Діагноз

бронхо-легеневої системи), заняття
тенісом, бадмінтоном, плаванням, лижним спортом — запобігають розвитку
короткозорості.
Регулярне і повноцінне харчування —
сир, сир. кефір, вершкове масло, яловичина, печінка, м’ясо індички і кролика,
петрушка, шпинат, чорниця, шипшина,
помідори, абрикоси, брусниця, журавлина - продукти, що зміцнюють очі.
Важливе значення має гігієна зору:
відстань від книжки до очей — 30-35 см.
Читати і писати потрібно тільки сидячи,
спину тримати рівно, робоче місце повинно добре освітлюватись. Ніколи не
читайте лежачи на животі чи на боці.
Шкодить очам і читання у транспорті.
На кожні 30-40 хвилин зорової напруги має припадати 10 хвилин відпочинку. Треба порухатися, подивитися у
вікно, зробити гімнастику для очей, а не
сидіти годинами перед телевізором або
комп’ютером.
Перегляд телепрограми і роботу за
комп’ютером потрібно обмежувати, а
дітям дошкільного віку комп’ютер взагалі протипоказаний. Тривалість перегляду телепередач для дітей дошкільного
віку не повинна перевищувати 30 хвилин
на добу, молодшого шкільного віку — 1
годину, середнього віку — 1,5 години,
старшокласників — 2 години.

Людина

Вишгород

28 квітня

Чорнобиль торкнувся кожного...
Мідя Лі, начальник управління праці
та соціального захисту населення
Вишгородської РДА
Аварія на ЧАЕС, що трапилася у
Прип’яті 26 років тому, — найдраматичніша та найстрашніша за своїми наслідками у сучасній історії. Вона і зараз, через 26 років, впливає на життя людей.
Її масштаби були б незрівнянно більшими, якби не мужність та самопожертва
тисяч учасників ліквідації її наслідків
— наших співвітчизників. Ризикуючи
життям і здоров’ям, вони виконали свій
обов’язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації.
рагедія не оминула й жителів нашого району. Сьогодні з 72 054
тисяч мешканців Вишгородщини
54 441 мають статус потерпілих від чорнобильської катастрофи.

Т

Серед них ліквідаторів аварії на ЧАЕС
— 2 248, до першої категорії відносяться
1 346 осіб. Першу групу інвалідності мають
четверо, другу групу — 979, третю — 343.
На території району проживають 390
евакуйованих із зони відчуження. Чисельність потерпілих дітей (серія Д) — 9 696.
Чимало «чорнобильців» через хвороби
передчасно пішли з життя — їх кількість дорівнює 669 особам.
Нашим управлінням вживаються заходи
щодо дотримання вимог чинного законодавства із призначення компенсацій відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Лише у березні поточного року призначено: доплат за роботу на радіоактивних забруднених територіях, підвищених стипендій та додаткової відпустки на суму 264,4
тис. грн. Сім’ї з дітьми отримали компенсацій на безплатне харчування дітей на 187,6

26-а річниця Чорнобильської трагедії
Анна БОРИСОВА,
ст. інспектор — від колективу
Вишгородського РВ ГУ
Держтехногенбезпеки у Київській
області, лейтенант
Героями не народжуються — ними
стають у надзвичайних умовах, коли
мова іде про власне життя або смерть
заради життя інших. 26 років тому
працівники пожежної охорони Вишгородського району вступили у двобій
з ядерним лихом. У кожного, хто брав
участь у цій битві, й досі ятрять душевні рани, що не загоюються з роками, а
в серці — полинова гіркота пам’яті про
товаришів, яких вже не повернути.

Благодійність

тис. грн. Грошова допомога на харчування
постраждалим від Чорнобильської катастрофи нарахована у сумі 950,7 тис. грн. На
оздоровлення виплачено 6,2 тис. грн.
Попри економічну кризу, держава шукає можливості для виконання всіх статей
Закону «Про статус та соціальний захист
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Статистика, на жаль, не зафіксує, скільки людських доль понівечено чорнобильським смерчем, скільки ліквідаторів іще
перебувають у лікарнях, що чекає на нашу
молодь, яку зачепила радіація. Тож про тих,
хто не боявся ядерного монстра, не шкодував власного життя та здоров’я, ми повинні
пам’ятати завжди, а не згадувати раз на
рік.
Низько схиляємо голови перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС, чорнобильцями,
яких сьогодні з особливим почуттям вдячності пам’ятаємо і вшановуємо.

Гіркотою полину

Майже всі наші герої-пожежні зараз
перебувають на пенсії, а кілька й досі працюють. Згадаймо їх імена В. П. Іващенко,
нагороджений 1986 року медаллю «За відвагу на пожежі», працює у Вишгородській
РДА; І. А. Карпук — інженер з пожежної
безпеки друкарні газети «Сьогодні»; Д.
О. Власов — інженер з пожежної безпеки
ТОВ «Агромарс»; О. П. Розка і донині водій
7 ПДПЧ с. Пірнова; В. Дудченко — водій 19
ПДПЧ смт Димер.
О.І. Печовал, І. А. Десятников — пенсіонери. П. М. Шаврей — пенсіонер, нагороджений 1986 р. орденом Червоної Зірки; Л.
М. Шамрай нагороджений в 1986 році орденом «Знак Пошани», помер у квітні ц.р.
О.Я. Охрименко — медаль «За відвагу на

пожежі», вручена в 1987 році; А. Д. Король
— орден «Знак Пошани» в 1986 році; М. Г.
Коврак — ордени Червоної Зірки та «За
мужність» ІІ ст. (1986 рік).
Вже на заслуженому відпочинку ліквідатори аварії М. В. Петрук, М. Є. Храмченко, К. Л. Лисенко, М. П.Курочка, В. В. Мігунов, П. С. Якубчик, В. І. Навроцький, С. М.
Іваниця.
А. М. Половинкін має орден Червоної
Зірки 1986 р. С. І. Мурга — медаль «За відвагу на пожежі» 1986 р.
Кожного року, в річницю чорнобильської трагедії, співробітники МНС та Держтехногенбезпеки Вишгородського району
запрошують ветеранів, аби разом згадати
ті дні, та вшановують пам’ять про загиблих.

Великодній кошик

Молодь Собору Вишгородської
Богородиці УГКЦ
ФОТО — Василь КАРПЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

«Істинно кажу вам:
усе, що ви зробили
одному з Моїх братів
найменших — ви Мені зробили…»
Євангеліє від Матея, 25 розділ, 40 стих
Слідуючи пастирському посланню Блаженнішого Святослава (Шевчука), громада Собору Вишгородської Богородиці
УГКЦ зустріла Великий піст 2012 р. оновленням духовного життя, пробудженням
християнської ревності та любові до Бога
й ближнього. З початком Чотиридесятниці
кожен віруючий міг вивчати у нашому храмі духовно-катехитичні науки, спільно молитися за здоров’я рідних, близьких та всіх
людей, котрі цього потребують, спільно
роздумувати над страстями Ісуса Христа,
проходячи стежками його Хресної дороги.

Крім молитовного життя, молодь парафії
Собору активно долучилась до благодійної
акції «Великодній кошик для потребуючих» та
подарувала радість Христового воскресіння
тим, хто з різних причин позбавлений цього.
Стараннями парафіян, а також жертводавців нашого храму було зібрано близько 25
«великодніх кошиків» (традиційні пасхальні
страви, молитовник, свічка, вервички (чотки), іконка та вітальна листівка). Хто складав
списки, хто пакував кошики, а хто розвозив
їх по домівках — кожен із молодих парафіян вклав частинку своєї душі в цю справу на
славу Божу.
Після молитовного оновлення та добрих
справ радісно було славити Воскреслого
Христа на Великодній всеношній, а потім разом водити гаївки біля храму.
З Божою поміччю продовжуватимемо харитативну діяльність нашої
громади та запрошуємо до
цього всіх мешканців нашого міста. Приєднуйтесь.

і гаївки

2012 року
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Проща до Вишгорода
Субота, 5 травня
Піша проща (30 км)
07:00 – Збір біля Патріаршого
Собору (Метро «Лівобережна»,
вул. Микільсько-Слобідська, 5)
07.30 – Молитва. Благословення. Процесійний вихід на прощу.
Маршрут: Патріарший Собор
Воскресіння, пр. Броварський,
бульв. Перова, бульв. Ватутіна,
Московський міст, Оболонська набережна, вул. Прирічна, вул. Північна
12.30 – 13.00 — Долучення інших груп від станції метро «Героїв
Дніпра»
Маршрут: пр. Оболонський вул. Озерна, вул. Богатирська – дорога Р31 – Вишгород – Набережна
Бл. 17.00 – прибуття до Собору
Вишгородської Богородиці
ВЕЛОПРОЩА (100 км)
07.00 – Виїзд груп із Києва,
Вишгорода
08.00 – Приїзд до храму св.
Анни (м. Ірпінь). Молитва та Благословення велопрочан
08.30 – Виїзд до Собору Вишгородської Богородиці. Маршрут:
(Ірпінь – Буча – Ворзель – Бородянка – Катюжанка – Димер – Демидів – Лютіж – Старі Петрівці
– Нові Петрівці – Вишгород (вул.
Шолуденка)
Бл. 17.00 – прибуття до Собору
Вишгородської Богородиці
Програма у Вишгороді
Близько 17.00 – Зустріч прочан
– прикладання до копії ікони Вишгородської Богородиці
17.00 – Акафіст до Пресвятої Богородиці
17.00 – Молитва спільнот «Матері в молитві» Київської архиєпархії
18.00 – Божественна Літургія
19.00 – Трапеза
20.00 – Вервиця спільнот
21.00 – Велика Вечірня з Литією
22.00 – Хресний хід паломників
00.00 – Нічні чування
МОЛОДІЖНА ПРОГРАМА
00:00 – Ватра, представлення
молодіжних організацій
Неділя, 6 травня
07.00 – Велика Утреня
09.00 – Святкова Архиєрейська
Божественна Літургія. Освячення
води та релігійної атрибутики
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Головний редактор
Марина Кочелісова

В. о. заступника головного
редактора — Вікторія Шмигора
Кореспонденти —

Фотокореспондент, набірник —

Марта Квітка, Іван Бондаренко
Літературний редактор —
Оксана Ракоїд

Максим Буяло

Погляди редакції
не завжди збігаються з думкою
авторів публікацій.
Редакція залишає за собою
право скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність
за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів —
середа, 13-00

Андрій Максімов

Художній редактор —

Вишгород

Доступне житло

Квартири у 10 км від Києва
Новий ЖИТЛОвий масив (с. Нові Петрівці)
Індивідуальне опалення кожної квартири
Ціна — від 5000 грн/ кв. м (можлива розстрочка)
Внесок 90 % — у подарунок технічне приміщення 4 кв. м
Планове введення в експлуатацію першого будинку — вересень 2012-го
Довідки: (04596) 56-078; (096) 410-38-20

Бухгалтер —
Ірина Поліщук
Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети
у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
Газета виходить щосуботи.
Ціна договірна
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції:
07300, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25
Надруковано у ЗАТ “Сьогодні Мультимедіа”,
м. Київ, вул. Борщагівська, 152-б.
Наклад 3000 примірників

Увага!

Безкоштовна вакцинація

Через ускладнення епізоотичної ситуації (сказ котів, собак тощо) громадянам, які утримують тварин, необхідно доставити своїх домашніх улюбленців, старших тримісячного віку, на обов’язкову вакцинацію до Вишгородської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою: м.
Вишгород, вул. Київська, 12, тел: (04596) 53-611.
Вакцинація здійснюватиметься безкоштовно впродовж травня.
Завідуюча
Вишгородської ДДЛВМ
Галина ГОЛОВАЧОВА

Конкурс!

P.S.
Як тут
потрапиш
до раю,
якщо 5 із 7
смертних
гріхів –
це спосіб
життя

ФОТОальбом «Незабаром»
Шановні ветерани та учасники Великої Вітчизняної!
Невдовзі — світле свято, яке визначило долю багатьох із вас. Ми раді будемо надрукувати ваші спогади, фото — воєнні й повоєнні. Найкращі отримають
призи. Поділіться частинкою своєї історії.
Звертайтесь за адресами:
Редакція газети «Вишгород»: вул. Б. Хмельницького, 2, тел: (04596) 527-25
ТРК «ВишеГрад»: просп. І. Мазепи, 7, офіс 53, тел: (04596) 25-489

На дозвіллі

Відповіді на кросворд «Історичний»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
1. Війська. 2. Ділянка. 3. Хірурги. 4. Війська. 5. Досліди. 6. Полушка. 7. Канклес. 8. Заслуги. 9. Авіація. 10. Авокадо. 11. Мексика. 12. Делавер. 13. Тетянин.
14. Нейсміт. 15. Договір. 16. Колядка. 17. Галілео. 18. Газовий. 19. Намисто. 20.
Намібія. 21. Шилівка. 22. Вимисел. 23. Ділянка. 24. Фініфть.

