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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
У повному складі
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Ставка

Квіти до
пам’ятника
покровителям
міста
Вишгорода
свв. Борису
і Глібу
принесли
випускники
2012 р.

Клятва випускників-2012 рідному місту
Марина КОЧЕЛІСОВА, ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
Пливе на крилатому човні зеленоокий травень. Весняні сади переливаються біло-рожевим цвітом, огортаючи солодкими ароматами втомлені від заторів і суєти
міста. Під звуки оркестру прямують до своїх шкіл випускники. Останній дзвоник цього року в Україні пролунав третього травня.
Вишгороді цей день був особливим. 29 випускників ЗОШ № 1 І-ІІІ ст., 65 — гімназії
«Інтелект», 49 — спеціалізованої школи «Сузір’я» та 23 ліцеїсти під хвилюючі мелодії
муніципального оркестру-студії «Водограй» (керівник Ярослав Глєбович) урочисто
прийшли на центральну площу міста — пл. Т. Шевченка. Їх оплесками зустріли почесні гості,
керівники міста й району, депутати, представники громадських організацій, вишгородці.
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Вальс у місті
звучить випускний

Прощання зі школою
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Вітаємо

Дорогі ветерани,
герої фронту,
шановні
співвітчизники!

Сердечно вітаю вас зі святом
Перемоги!
9 травня – це священний день
для кожного з нас, символ героїзму й мужності, сили духу,
безсмертного подвигу воїнів.
Сьогодні ми відзначаємо велику
перемогу українського народу,
який разом з іншими націями у
смертельній боротьбі врятував
світ від фашистського мороку.
Ваш безпрецедентний героїзм
завжди слугуватиме взірцем любові до Батьківщини. Ви боролися за честь і свободу Вітчизни, за
щастя свого народу.
Бажаю вам міцного здоров’я,
довголіття, сил і життєвої енергії.
Нехай нащадки будуть гідними
Вашого Подвигу. Я впевнений,
ніхто і ніколи не здолає наш народ, доки в нашій країні буде
жити історична пам’ять про велику боротьбу українського народу.
Слава переможцям!
Слава Українському
Народові!
Слава Україні!
З повагою
Голова Київської
обласної організації
політичної партії
«ВО «Батьківщина»,
народний депутат
Костянтин БОНДАРЄВ

Свято
зі сльозами на очах
Від усієї душі вітаємо ветеранів війни, праці і військової служби,
всіх жителів міста з чудовим святом – Днем Перемоги!
День
Перемоги
над
фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні завжди
був і залишається одним із найбільш шанованих свят у країнах переможців, у країнах колишнього
Радянського Союзу.
Сьогодні ми віддаємо дань поваги воїнам-фронтовикам, згадуємо тих, чиє життя забрала війна,
низько вклоняємося і дякуємо героям фронту й тилу, котрі своєю
самовідданою працею забезпечили воїнів-переможців озброєнням,
усім необхідним для Перемоги.
Нехай ніколи на землі не повториться той жах, який принесла на нашу землю коричнева чума фашизму!
Здоров’я і благополуччя, довгих років життя, дорогі товариші!
З повагою
Вишгородська міська рада
ветеранів війни,
праці і військової служби

Вишгород
Вітаємо

Іван Швець з онукою Іриною
на території музею «Битва за Київ»
у кінці 1970-х

ПЕРЕДПЛАТА
Із 10 квітня розпочато передплату на друге півріччя 2012
року. Передплатити друковані
видання можна у будь-якому
поштовому відділенні району.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового
зв’язку № 10 (пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок —
п’ятниця, з 8:30 до 12:30 і з
13:30 до 17:30. Тел: (04596)
54-349.
Адміністрація ЦПЗ № 10
Увага!
Із червня ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД» можна передплатити за
старою ціною — оформивши
передплату до кінця року. Індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

День печалі
й радості
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Зацвітають у травні
тюльпани…

Про все потроху

Космос освоюють українці
27 квітня о16:00 за московським часом на космодромі Байконур приземлився космічний корабель, на борту
якого працював уродженець Балаклави
Антон Шкаплеров.
Політ розпочався 14 листопада 2011
року. Батьки стежили за польотом сина
з рідної Балаклави – по прямому зв’язку
з НАСА-ТВ. Антон мешкає у Зоряному
містечку. У Москві його зустріли дружина, дві доньки і сестра з племінницею.

Інаугурація
Володимира Путіна
7 травня у Москві відбудеться інаугурація Володимира Путіна, а вже 8
травня Держдума, як очікується, повинна затвердити головою уряду Дмитра
Медвєдєва. Політологи і прості росіяни
підбивають підсумки 4-річного перебування Медвєдєва при владі як неефективні, і більшість не бачить позитиву у
тандемі «Путін — президент, Медведєв
— прем’єр».

Енергію Сонця – людям
У Криму виділено 18 ділянок землі
загальною площею 467 га для облаштування сонячних електростанцій. Їх побудують у Роздольненському, Чорноморському та інших районах півострова.

Франція і Німеччина
проти Шенгена
Ці країни пропонують ввести тимчасовий прикордонний контроль у Шенгенському просторі — на термін до 30
днів. Така ініціатива на руку нинішньому
президентові Франції Ніколя Саркозі,

який активно використовує посилення
імміграційного режиму під час виборів
президента.

Україна стріляє
ГУ МВС в Дніпропетровській області повідомила про три факти стрільби
з пневматичної зброї по перехожих. У
березні в Дніпропетровську невідомий
обстріляв з пневматичної зброї підприємця-молочника, завдав шкоди його
майну. 22 квітня на дитячому майданчику міста тілесні ушкодження завдані
9-річному хлопчику, який грав із ровесником. Куля потрапила між переніссям і
оком – дитину довелось оперувати. 23
квітня невідомий вистрілив у ногу молодій жінці.
Порушені кримінальні справи за ст.
286 КК України (хуліганство). Але знайти зловмисників не просто, оскільки в
Україні пневматична зброя продається
вільно, і в правоохоронних органів немає бази даних про її власників.

Більше кіловат –
більше грошей

Із першого травня вартість електроенергії подорожчала на 50 % для тих, хто
витрачає понад 800 кВт/год щомісяця.

Свобода преси

9 травня – День Перемоги – день
печалі й радості. За чотири роки війни
Україна заплатила за свою свободу,
за право жити на своїй землі більше
ніж десятьма мільйонами життів своїх
синів і дочок.
Спасибі вам, ветерани фронту й
тилу, підпілля й партизанських загонів, вам, діти війни, за незламність,
віру в перемогу! У спалахах вогняних
років ви вистояли й зберегли чистоту
душі та помислів.
Низький уклін вам за бойові й трудові подвиги, пам’ять про них назавжди залишиться в серцях багатьох
поколінь.
Зичимо всім захисникам Вітчизни,
всім вишгородцям міцного здоров’я
на довгі літа, щастя, злагоди у родинах і мирного неба над головою.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
но Гонконгу. На другому— Нідерланди,
на третьому – Китай. У першу п’ятірку
увійшли Австралія і Велика Британія.
Україна – на 47 місці. Автори рейтингу
(авторитетна організація «Bloomberg»)
оцінювали країни за ступенем сприятливості ведення в них бізнесу: ВВП на
одну людину, оплата праці, вдосконалення споживчої бази, втрати від корупції та інфляції, розвиток економічної
інтеграції та розмір затрат на створення
нового бізнесу.

Першотравень
різнокольоровий
Першотравнева
хвиля протестів
прокотилася світом. У багатьох країнах
демонстрації обернулися сутичками з
поліцією. У столиці України Хрещатиком
пройшли під червоними прапорами комуністи. Незалежна федерація профспілок збудувала Стіну Правди, де кожен
міг написати для керівництва країни
все, що вважав за потрібне. Серед маршів був і різнокольоровий — під гаслом
«Убий у собі державу». Серед вимог, зокрема: 30-годинний робочий тиждень,
мінімальна зарплатня 4 тис. грн та пенсія у 50 років.

Війна в історії однієї родини

За інформацією Freedom House,
Україна на 130 місці за таким промовистим фактором, як свобода преси. Росія
посідає 172, а Білорусь — 193 місце.
Передує, як завжди, Скандинавія: найвільніша преса — у Фінляндії, Норвегії та
Швеції.

Кращі країни для бізнесу
У 2012 році перше місце у рейтингу
кращих країн для ведення бізнесу відда-

Четвертого травня у Музеї Великої
Вітчизняної війни (м. Київ, вул. Івана Мазепи, 44, тел: (044) 285-94-07) відкрито
виставку «Війна в долі однієї родини».
Ініціатор і організатор — Дмитро Малаков, заступник директора Музею історії
Києва, якому у 41-му було 4 роки.
В експозиції – понад 300 експонатів
— частина домашнього архіву Малакових.
Виставка триватиме 2 місяці.

Конкурс!

Увага!

ФОТОальбом
«НЕЗАБУТНЄ»

«Спасибі, мамо, за...»

9 Травня — 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 за адресами:
* Редакція газети «Вишгород» — м. Вишгород, вул.
Б. Хмельницького, 2, тел:
(04596) 527-25;
* ТРК «ВишеГрад» — м.
Вишгород, просп. І. Мазепи,
7, офіс 53, тел: (04596) 25489

Шановні читачі!
До міського Дня матері, що відзначатимемо 29 травня, оголошується конкурс «За що ми вдячні
мамі». Учасниками можуть бути як
дорослі, так і діти.
Чекаємо від вас малюнки та вірші про маму (зазначайте свої
прізвище, ім’я, вік та контактні
дані: адресу, телефон).
Надсилайте або приносьте свої
роботи до 20 травня в редакцію
газети «Вишгород» за адресою:
м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2, тел: (04596) 5-27-25,
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net.

Дизель відпочиває
9 травня 2012 р. приміський дизель-потяг сполученням Вишгород-Київ-Петрівка НЕ курсуватиме за
маршрутом.

У травні — безкоштовно
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.
За інформацією зав. ветлікарні, вакцинація
здійснюватиметься безкоштовно впродовж
травня ц. р.

Наше місто

Вишгород

5 травня

2012 року

Лист у номер

ХІ сесія міськрадиVІ скликання

Просимо ближче
до центру —
нам важко
пересуватися

Команда заступників – у повному складі
Вікторія ШМИГОРА

Віктор ЛУК’ЯНЕНКО,
голова Громадської
благодійної спілки інвалідів
«Онкочорнобиль»

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На одинадцятій сесії VI скликання
Вишгородської міської ради призначили третього заступника міського
голови, вислухали звіти голів постійних комісій та розглянули близько
сорока питань порядку денного.
епер команда заступників міського голови – у повному складі.
На посаду заступника з питань
діяльності виконавчих органів міськради
одноголосно призначили Леоніда Зоренка.
Про роботу постійних комісій за
2011 рік доповідали голови постійних
комісій міськради: з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
– Олександр Слива, з питань Стратегії
розвитку міста, будівництва, транспорту
та зв’язку – Дмитро Новицький, з питань
комунального господарства – Юрій Попов. Затвердили й звіт про виконання
бюджету за І квартал 2012 р. (доповідала
начальник фінансово-бухгалтерського
відділу виконкому міськради Наталя Сакевич).
Також надали дозвіл ФОП Марині
Брагарник на створення приватного навчально-виховного закладу «Совушка».
Враховуючи висновки обстеження
конструкцій незавершеної будівлі (вул.
Ю. Кургузова, 1-а) від 03.11.2011 р., виконаного Державним підприємством
«Державний науково-дослідний інститут
будівельних конструкцій», якими рекомендовано залишки будівлі демонтувати
для запобігання обваленню, міська рада
вирішила визнати рішення Вишгородської міськради від 28 лютого 2012 р. №
10/6 «Про внесення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації у 2012 році,
об’єкту незавершеного будівництва»
таким, що втратило чинність (доповідав
заступник міського голови Олександр
Ростовцев). А перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади м.
Вишгорода, що підлягають приватизації
у 2012 році, буде опубліковано у наступ-
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Ви розділили
наше горе
Помер Анатолій Калинович
СІРОШ — коханий чоловік, люблячий батько і свекор, ніжний
дідусь. Наше невимовне горе
трохи притлумила турбота людей
навколо нас.
Вся наша сім’я — жінка, сини,
невістка і онуки — дякує працівникам Вишгородського міського
комунального підприємства «Водоканал», учителям та працівникам школи «Сузір’я» за допомогу
й співчуття у важкий для нас час.
Родина СІРОШІВ

Громадська благодійна спілка інвалідів «Онкочорнобиль»
опікується соціальним захистом ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС (1986-1987 pp.)
І категорії та постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, захворювання яких відносяться до
онкологічних. Це 58 осіб, більшість із онкологією, і хвороб
не меншає. Та Спілка працює
і працюватиме, хто б її не очолював.
поточному році чоловіків
нашої Спілки ми привітали з Днем захисника
Вітчизни, жінок із Міжнародним
жіночим днем — за круглим столом у ресторані «Беназир» (за
підтримки Вишгородської РДА,
Ірини та Миколи Ковалів). Допомогли зібратися для вшанування
пам’яті тих, кого уже немає серед нас, спілкування й вирішення
проблемних питань живих у ресторані «Афіна Паллада» голова
Вишгородської РДА Олександр
Приходько і, насамперед, генеральний директор «Карат-Ліфткомплект» Сергій Горішний — їм
не байдуже до наших проблем.
Основна ж наша проблема в
тому, що по сьогодні у нас немає приміщення, де ми змогли
б збиратися та вирішувати всі
наші насущні питання. Велике
прохання до Вишгородської РДА
та Вишгородської міської ради
— не цуратися нашої Спілки та
виділити приміщення ближче до
центру міста, враховуючи те, що
нам тяжко пересуватися на великі відстані. Наперед вам дуже
вдячні.
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Справа наліво: міський голова Віктор Решетняк, секретар міськради
Марія Решетнікова та заступник міського голови Олександр Ростовцев
них номерах газети.
Розглянули й низку земельних питань
(доповідав заступник міського голови
Олексій Данчин), які «традиційно» викликали низку запитань у деяких депутатів.
Зокрема, затвердили Положення про
орендну плату за землю у м. Вишгороді
та Порядок розрахунку орендної плати
за земельні ділянки.
Розглянувши клопотання КП «Координаційний центр з будівництва та земельних питань Вишгородської міської
ради», внесли зміни до п. п. 7-8 рішення
Вишгородської міськради від 28.10.2011
р. № 23/7.
За клопотанням Вишгородського
МКП «Водоканал», внесли зміни до рішення Вишгородської міськради від
28.02.2012 р. № 10/21 «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування
земельною ділянкою, та передачу земельної ділянки в постійне користуван-

заступники міського голови

Олексій Данчин
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Леонід Зоренко

Вода по стояку
Віктор ПОЛІЩУК, КПЖ і КГ
Вже більше тижня триває епопея
боротьба громадян за можливість
отримувати воду по стояку в будинку 18 на вул. Київській. Проблема
банальна – труби холодного водопостачання (ХВП) у міжповерховому тунелі, де розташовані мережі
каналізації і ХВП.
ак сталося — один стояк на
18 квартир. Та є один мешканець, якому все «фіолетово».
«Мотивація» його проста: не в мене,
шукайте в іншому місці. А шукати не-

Т

ня».
Надали згоду Вишгородській районній раді на проведення інвентаризації
земельних ділянок, на яких розташовані
БК «Енергетик», ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт».
Затвердили технічну документацію із
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного
користування земельною ділянкою, та
передали земельної ділянки в постійне
користування ВРКП «Вишгородтепломережа».
Із метою створення належних умов
для відпочинку громадян, забезпечення комплексного розвитку зеленої зони
міста ухвалили створити місця громадського відпочинку та громадські пляжі на
території міста: на березі затоки Дніпра
Київського водосховища; масив «Дніпро» (СТ «Межиріччя, СТ «Дніпро-8», СТ
«Ветеран-3», СТ «Надія»); набережна
водосховища (в районі «Бегемотиків»),
вул. Набережна (біля яхт-клубу «Оріяна
Шіп Ярд»).

Призначення

Леонід Володимирович
ЗОРЕНКО

Рішенням ХІ сесії Вишгородської
міської ради VІ скликання призначений
на посаду заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міськради.
Народився 14 вересня 1959 року у с.
Він-Стави Васильківського р-ну Київської
обл.
Закінчив Національну академію внутрішніх справ України за фахом «Управління в сфері правопорядку (юрист)».
Розпочав трудову діяльність робочим 3-го розряду у Київському відділенні інституту «Гідрорибпроект» (вересень

1976 р. – листопад 1977 р.).
Із листопада 1977 р. по листопад 1979
р. служив у лавах Радянської армії, а із
січня 1980 р. до грудня 1998 р. – в органах ГУ МВС України в Київській обл.
Із грудня 1998 р. по травень 2005р.
працював заступником начальника ДПІ у
Вишгородському районі. А вже у травні
2006 р. – заступник начальника відділення ЗАТ «ТАС-Інвестбанк» №11 у м. Вишгороді, де і пропрацював до вересня 2007
р.
Мешкає у смт. Лютежі Вишгородського району. Одружений. Має доньку.

Умовили вередуна
можливо, тому що усі труби у мешканців закладені цеглою, плиткою, шпалерами.
Та попередній огляд і висновки спеціалістів вказали саме на цю квартиру.
До «впертого» сусіди ходили міський
депутат В. Виговський, начальник КПЖ
і КГ, майстер та сусіди по стояку —
вмовляли надати можливість провести
відновлювальні роботи. Вговорювали,
немов малолітнього карапуза бабуся,
що впрошує з’їсти ложку кашки «за
маму, за тата».
Сусіди скинулись на інструмент, на
робочі руки, запропонували гроші — і

тільки тоді серце вередуна розчулилось. Щоправда, три години 25 квітня — з 18 до 21 — громада чекала на
результат умовлянь. Нарешті власник
квартири зглянувся і почав самотужки
розбирати цеглу, знімати плитку.
І тільки 29 квітня почали ремонт і,
до речі, все ж таки у тій квартирі — але
не труби ХВП, як думалося, а каналізації. Ремонтували дві години. Тепер
жителі будинку нарешті мають воду.
Не пройшло 10 діб. Люди часто нарікають на «повільних» комунальників. Але
часто-густо темпи роботи знижують
всередину — собі й іншим на шкоду.
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Солдати Перемоги

Вишгород

Зацвітають у травні тюльпани…
Валентина ЯКОВЕНКО
та юні журналісти «Джерела»
Євгенія НІЛОВА,
Ірина ЯКОВЕНКО

нього сина, у свій день народження підписала амністію про звільнення ув’язнених, яким немає
18-ти. Так я опинився на волі. Але
її ще треба було виборювати. Виборювати усім народом...»
Іван Романович воював у саперному батальйоні 259-ї стрілецької дивізії III-го Українського
фронту, куди його призвали вдруге.
«У 44-му дійшли до Дністра і
почали наводити переправу для
нашої дивізії. Під пильною увагою
артилерії противника все робили
вночі — забивали сваї, кріпили настил, щоб з лівого на правий берег
могли перейти машини і люди. А
Дністер, як навмисне, розлився
аж на чотири кілометри…
У ніч з 24 на 25 квітня закінчили
переправу. Зайняли оборону. Захопивши плацдарм, закріпилися.
Почали робити плоти, аби пере-

ФОТО — Валентина ЯКОВЕНКО
та з сімейного архіву Швеців

9 травня — День Перемоги радянського народу над фашистською
Німеччиною. Довгою і неймовірно
важкою була дорога до цього дня.
1941-1945 роки стали пекельними
для тих, хто воював на полі битви і
працював у тилу, чекаючи своїх рідних з фронту…
червні 1941-го Іван Швець закінчив Веселинівську школу на Миколаївщині. Увечері випускників
проводжали у добрий путь, а наступного
ранку тринадцять однокласників отримали повістки з військкомату... Звідти
повернулися лише троє. Один із них Іван
Романович Швець — відомий у Вишгороді й у районі ветеран. Напередодні свята
Перемоги він зустрівся з юними журналістами Вишгородського міського Центру творчості «Джерело» і розповів про
свій бойовий і життєвий шлях.
Іван Швець народився у 1924 році на
маленькому хуторі Штукар (до війни це
була Одеська, а потім Миколаївська область) у сім’ї колгоспників. Був четвертою дитиною. Із шести дітей сьогодні ще
жива його старша сестра Марія Романівна, яка мешкає у Вітебську (Білорусь). До
школи ходив за 12 кілометрів. Навчався
добре.
Сім’ї жилося важко. Батьки за колгоспні трудодні отримували лише харчі,
та й ті в кінці року.
Мріяв про світле щасливе майбутнє.
Але всі мрії перекреслила війна…
«У перші дні не було належної організації ні в чому, адже німці напали зненацька. Нашим бійцям було навіть жаль
стріляти в противника — живі ж люди, —
згадує Іван Романович. — А війська Гітлера добре підготувались і отримали наказ
безжалісно убивати, грабувати, нищити.
Вони так і робили.
Лише в 1942-му наша армія стала на
ноги. А вже як з’явилися «Катюші», могли
давати достойну відсіч, а згодом пішли у
наступ. Бої за Сталінград, Севастополь,
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— із болем згадує Іван Романович. — На
невеликому острівку, де розгорнули військово-польовий госпіталь, мене прооперували і човном переправили на лівий
берег. Кілька днів я жив у селянській хаті,
а потім півроку провів у Одеському госпіталі. Після цього комісували.
…Звістку про Перемогу почув по радіо. Цей день оголосили святковим. Повсюди проходили мітинги, збори. Люди
обнімались, раділи і плакали.»
Іван Романович, за покликанням вихователь і педагог, вступив до Миколаївського педагогічного інституту, закінчив
фізико-математичний та філологічний
факультети. Одружився. Дружина Любов Яківна також була педагогом. Але
сьогодні немає серед живих ні дружини,
яку любив понад усе, ні доньки та сина.
Віктор загинув під час виконання службового обов’язку в армії.
Болить серце за ними. І душать сльози, коли згадує голодний 1933-й, страшний 1941-й і, на жаль, коли говорить про

І. Р. Швець — фото для алеї Слави
звільнені ціною життя сотень тисяч бійців, — назавжди увійдуть в історію…
Коли ж наша територія ще була окупована, я та більше десятка молодих людей вирішили, що можемо чинити опір
ворогові. Організувались у партизанську
групу, серед нас було два майори, капітан, санітар.
Відійшовши від свого села кілометрів
на 70, зупинилися в Первомайську в одній із хат — переночувати. Раптом до нас
з обшуком румуни (в той час вони загарбали цю територію). Їм хтось повідомив,
що неподалік бачили парашутиста.
Парашута, звісно, у нас не знайшли,
але знайшли зброю. Нас затримали. Під
час допитів довго і жорстоко били. Тричі
виводили на розстріл, примушували копати собі яму. Але ми ні в чому не зізналися…
Попри те, що Румунія воювала на боці
Німеччини, її влада дотримувалась законодавства. Нас не розстріляли, а судили. Моїх товаришів було засуджено до
каторжних робіт пожиттєво, а я, як неповнолітній, отримав 20 років каторги.
Проте доля розпорядилася інакше:
королева Румунії, яка мала неповноліт-

Іван Романович з юними журналістами «Джерела»

Іван Швець з онукою Іриною на території музею «Битва за Київ»
правити зброю, що залишилась на лівому березі.
… На світанку, коли тільки-но стало сіріти, нас помітила авіація противника. Із
ворожих месерів полетіли бомби. До них
приєдналась далекобійна артилерія. Вибухом перекинуло пліт. Мене контузило і
поранило в руку. Вона висіла, як ганчірка,

сьогоднішній час. Адже нелегко живеться багатьом старим хворим ветеранам
на мізерну пенсію, котрої ледь вистачає
на найнеобхідніші продукти, ліки та комунальні платежі.
Війна болісно зачепила його серце.
Із пам’яттю про неї виховував учнів, коли
працював вчителем, директором Покровської, Веселинівської шкіл, завідуючим Веселинівським райвно. З пам’яттю
про неї наприкінці 70-х років минулого
століття створював музей «Битва за Київ
у 1943 році», що в Нових Петрівцях, відкривав діораму.
Він і сьогодні у свої 86 пам’ятає все
чітко, до найменших дрібниць. І не дає
собі поблажок. Залишається принциповим і вимогливим до себе. Іван Швець
— активіст Вишгородської міської ради
ветеранів, бажаний гість на заходах, що
проводяться у місті, учасник хору «Ветеран».
І хоча по господарству допомагають
онука і старший правнук (меншому тільки п’ять рочків), Іван Романович також не
сидить склавши руки. З початком весни
ще потрошку працює й на городі. Ось і на
зустріч з нами прийшов зі своїми тюльпанами.
Ці гарні запашні квіти, що зацвітають у
травневі дні, у нього завжди асоціюються
зі святом Перемоги.
Груди ветерана прикрашають нагороди. Найцінніші для нього — орден Великої Вітчизняної війни, орден «За мужність», медалі «За відвагу», «За бойові
заслуги», «Ветеран війни».
Живучи достойно сам, він закликає
до цього й молодих. А ще — аби не жили
за принципом «віднять і розділить», як
це часто нині практикується, а були трудолюбними, активними і небайдужими,
Людьми з великої літери. Тоді й держава
буде міцною й квітучою.

Вишгород
Державна допомога
Лілія ДЕНЕЙКО,
заступник начальника управління
праці та соціального захисту
населення Вишгородського РДА
Субсидія — щомісячна адресна
безготівкова допомога сім’ям. За
рахунок коштів державного бюджету
відшкодовує витрату на оплату житлово-комунальних послуг.
Одержання державної житлової субсидії не позбавляє житла і не
може бути підставою для виселення
з нього.
а умови призначення житлової
субсидії розмір обов’язкової
плати за ЖКП складає:
10 відсотків середньомісячного
сукупного доходу у разі, якщо:
— у житловому приміщенні зареєстровані і проживають тільки непрацездатні громадяни (пенсіонери, діти,
інваліди);
— серед зареєстрованих є діти, інваліди І або ІІ групи, і середньомісячний
сукупний дохід на одного зареєстрованого не перевищує 100 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в
розрахунку на місяць: з січня 2012 року
— 1017 грн, з 1 квітня 2012 року — 1037
грн, з 1 липня 2012 року — 1044 грн, з 1
жовтня 2012 року — 1060 грн, з 1 грудня
2012 року — 1095 грн.
15 відсотків середньомісячного
сукупного доходу:
— для інших категорій сімей.
Розмір обов’язкової плати зменшується у разі економного споживання послуг (за наявності лічильників) при нарахуванні субсидії на наступний період.
Для отримання субсидії потрібні:
— паспорт або інший документ, що
посвідчує особу;
— заява (бланк надається спеціалістами відділу субсидій);
— декларація про доходи та майновий стан зареєстрованих та членів їх
сімей, які зареєстровані за іншою адресою (бланк декларації надається);
— довідка про доходи всіх працюючих осіб.
При районній державній адміністрації працює комісія з питань призначення
субсидій, яка розглядає виняткові випадки на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.
Субсидія може бути призначена як
виняток — за рішенням районної комісії:
— громадянам похилого віку на площу понад санітарну норму, якщо вона
перевищує встановлені норми;
— якщо у житловому приміщенні
зареєстровані працездатні громадяни
працездатного віку, які з поважних причин не працювали, не навчалися та не
були зареєстровані у службі зайнятості
протягом трьох місяців, що передують
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Соцстрах

онд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, як завжди
влітку, частково фінансує програму
дитячого оздоровлення. Так, у цьому
році на оздоровлення кожної дитини
виділяється 40 грн щоденно, 37 із них
використовується безпосередньо на
оздоровлення, 3 грн — на лікування
та організацію дозвілля дитини. Термін перебування на відпочинку від 14
днів.
Звісно, що для отримання фінансування від Фонду додається роботи
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Все про субсидії
місяцю звернення за призначенням
субсидії;
— якщо сім’я має у володiннi більше
одного житлового приміщення;
— якщо з моменту купівлі житла не
пройшло року;
— якщо особа, яка звернулась по
призначення субсидії, — не власник
житла.
Субсидія призначається власнику
(співвласнику) житла, наймачу житла у
громадському державному житловому
фонді, члену житлового кооперативу,
на якого відкрито особовий рахунок за
місцем реєстрації. Ця особа має написати заяву на призначення субсидії, а
також подати декларацію про доходи
та майновий стан. Це — нарахована заробітна плата; інші грошові виплати, які
мають систематичний характер; стипендії, пенсії, допомога; доходи від підприємницької діяльності та іншої незалежної професійної діяльності; усі види
винагород, які виплачуються штатним
(позаштатним) літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам
та іншим особам з фонду авторського
гонорару; матеріальне забезпечення
на випадок безробіття; доходи від здачі житлового приміщення (будинку) або
інших будов у найм/оренду; натуральна
оплата праці; грошове забезпечення
військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби); суми,
що сплачуються як відшкодування за
заподіяне працівникові ушкодження
здоров’я, пов’язане з виконанням ним
трудових обов’язків; заробіток учнів та
студентів, які поєднують навчання з постійною роботою на підприємствах, в
установах, організаціях (незалежно від
форм власності та господарювання);
одержані аліменти; заробіток осіб, які
працювали у фізичних осіб (натуральна
частина заробітної плати цих осіб також
включається до їх сукупного доходу);
доходи від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих
для ведення городництва, сінокосіння,
випасання худоби, та земельної частки
(паю), виділеної внаслідок розпаювання
землі; допомога у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю; інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до
законодавства.
Враховуються також відомості
про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, та членів їх сімей, що
проживають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діти) (П.І.Б., ступінь
родинного зв’язку, дата народження,
ідентифікаційний номер); відомості
про інші житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні
осіб та членів їх сімей, що проживають
окремо (дружини, чоловіка, неповноліт-

Діти: літнє оздоровлення

Людмила БОНДАРЧУК,
директор Вишгородської
міжрайонної виконавчої дирекції
Київського обласного відділення
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
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Офіційно

голові комісії соціального страхування, адже для цього потрібно укласти
договір із дитячим оздоровчим закладом (який, до речі, має бути включений до переліку таборів, що пройшли
тендер); зібрати необхідний пакет документів, подати заявку на фінансування до нашої дирекції та підготувати
звітність по використаних коштах. Але
здоров’я дітей варте таких турбот, та
й зацікавлених батьків можна активно
залучати до підготовчої роботи.
Нагадуємо, що ми працюємо безпосередньо із організаціями, які
зареєстровані
у
Вишгородській
міжрайонній виконавчій дирекції.
Співробітники дирекції нададуть зацікавленим особам всю необхідну
інформацію за телефоном: (04596)
22-712.
Звертайтесь, і ми вам допоможемо.

ніх дітей) — дачні будинки, зареєстровані в БТІ як житлові, враховуються при
визначенні права на субсидію; кількість
транспортних засобів, зареєстрованих
в установленому порядку, що перебувають у власності зареєстрованих у
житловому приміщенні осіб та членів їх
сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей), крім
автомобілів, отриманих через органи
праці та соціального захисту населення; відомості про земельні ділянки, що
перебувають у власності або володінні
(користуванні) зареєстрованих у житловому приміщенні осіб; відомості про
придбання товарів довгострокового
вжитку, майна, оплату послуг, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією.
Субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, та їх доходи.
Якщо у житловому приміщенні зареєстровані особи, які фактично не
проживають, при призначенні субсидії
вони не враховуються (довідки надавачів послуг).
У разі, коли споживання води, газу,
електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія
розраховується, виходячи з кількості
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у
ньому проживають, за наявності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб із числа зареєстрованих. До таких документів належать,
зокрема, довідки про перебування
особи в іншому місці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням
покарання.
У разі передачі права власності на
житло іншій особі, яка не зареєстрована на даній житловій площі в період дії
субсидії, одержувачам субсидій необхідно обов’язково повідомити про це
органи соціального захисту населення.
У цьому випадку субсидія не призначатиметься з наступного місяця після
місяця, в якому сталися зміни.
Проте, з метою соціального захисту громадян — одержувачів субсидій,
інша особа, що зареєстрована на даній
житловій площі, має право, відповідно до пункту 6 Положення про порядок
призначення субсидій, звернутися до
комісії при районній державній адміністрації із заявою про її призначення.
Рішення приймається на підставі акту
обстеження
матеріально-побутових
умов сім’ї.
Громадяни несуть відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що впливає на призначення субсидії та її розмір.
Якщо громадянин приховав або свідомо надав невірні дані, раніше призначена субсидія не виплачується, а
сума виплаченої йому субсидії повертається органу, який її призначив. У
разі, коли громадянин добровільно не
повертає цю суму, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.
У разі передачі права власності на
житло іншій особі одержувач субсидії
зобов’язаний у десятиденний термін
повідомити про це органи праці та соціального захисту населення.
Якщо власність на житло передана особі, яка не була зареєстрована у
житловому приміщенні на час призначення субсидії, субсидія не нараховується (або припиняється).
Нормативи при розрахунку субсидії:
— норма володіння чи користування житлом — 21 м2 на кожного зареєстрованого у житловому приміщенні
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Довідка
Минулого року субсидіями
скористались 649 вишгородських
родин. Вони отримали 2 мільйони
329 тисяч гривень допомоги. За
рішенням районної комісії призначено субсидії у виняткових випадках 102 родинам (місто та район).
Працівниками управління виявлено минулого року 73 порушення
щодо призначення субсидій через
різноманітні зловживання, в основному — невірно подану інформацію. А відтак до бюджету повернуто 27 100 грн.
Нинішнього року субсидії призначені 665 родинам (тільки Вишгород), що на 2,46 % більше, ніж у
попередньому.
Спеціальне рішення про призначення субсидій за заявами
мешканців району та поданими
актами обстеження житлово-побутових умов прийнято вже поточного року стосовно 39 родин, що
мешкають у місті та районі.
(будинку) та додатково 10,5 м2 на всіх
зареєстрованих;
— споживання електричної енергії
на комунально-побутові потреби у будинках з газовими плитами — 75 кВт/
год. на сім’ю з однієї-двох осіб та додатково 15 кВт/год. на кожного іншого
члена сім’ї, але не більш як 150 кВт/
год. на місяць;
— у будинках із стаціонарними
електричними плитами — 100 кВт/год.
на сім’ю з однієї-двох осіб на місяць і
додатково 25 кВт/год. на кожного іншого члена сім’ї, але не більш як 200
кВт/год. на місяць.
Борги порахують. Постановою
Кабміну знято обмеження на призначення житлових субсидій сім’ям, у яких
не реструктуризована заборгованість
станом на 1 грудня 2010 року. Тобто наявність поточної заборгованості
та заборгованості станом на 1 грудня
2010 року — не перешкода для отримання субсидії
Розмір субсидії розраховується з
обсягів фактичного споживання послуг за шість попередніх місяців перед
зверненням по субсидію, але не більше
установлених норм.
У повідомленні про призначення субсидії зазначається обов’язкова
частка плати сім’ї у межах норм споживання, яку отримувач субсидії повинен сплачувати щомісячно. У разі, коли
вартість фактично спожитої послуги
менша, ніж обов’язкова частка витрат
на оплату цієї послуги, отримувачі субсидій сплачують її фактичну вартість.
Якщо сім’я економно споживала газ,
воду, електроенергію, які вимірюються засобами обліку у період отримання субсидії, при призначенні субсидії
на наступний термін розмір її витрат
зменшується на 2 % за кожні 10 %
економії. Так, за 10 % економії послуг
обов’язковий платіж зменшується з 15
до 13 % сукупного доходу, за 20 % економії — з 15 до 11 % доходу. Тобто, заощаджуючи енергоресурси, отримувачі
субсидій мають можливість зменшити
витрати на оплату житла до 9 відсотків,
а сім’ї пенсіонерів та інших непрацездатних громадян, а також сім’ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І і ІІ групи — до 4 відсотків свого
середньомісячного сукупного доходу.
Такий механізм вигідний як сім’ї,
так і державі. По-перше, заощаджуються енергоресурси, зменшується
обсяг бюджетних коштів для надання
субсидій; по-друге, сім’я зменшує свої
витрати на оплату газу.
В управлінні праці та соціального захисту працює телефон «гарячої
лінії»: (04596) 5-26-34. Наша адреса: м. Вишгород, вул. Набережна,
6-а, к. 1.
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Переможцям – кубки, немовлятам – ваги

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Другого травня фінішував благодійний
футбольний турнір серед аматорських
команд «Ми не байдужі». Нагадаємо, що
вступні внески та зібрані кошти під час
матчів перераховуватимуться на спеціальний рахунок Вишгородської ЦРЛ для
придбання вагів для немовлят. Матчі були
насиченими спортивною боротьбою на
полі і дружньою атмосферою поза ним.
Отож прийшов час підбити підсумки.
півфіналі зустрілись ФК «Нормарк
Україна» та команда із Лютіжа. Гравці
обох команд були рішуче налаштовані на перемогу. Але футболісти «Нормарк
Україна» перемогли лютіжців із рахунком 3:1.
Наступними за місце у фіналі змагались
команди «Міська рада» й «Карат». Обидві
команди продемонстрували хорошу гру. Та
фортуна була на стороні команди міської
ради, рахунок: 3:2.
У фіналі зустрілись фаворити турніру
«Міська рада» та ФК «Нормарк Україна». Фут-

У

Школа і позашкілля

болісти не поступались один одному ні у професійності, ні у азартності. Запалу додавала й
спека. Хоча на активності футболістів це ніяк
не відзначилось, а лише підігрівало драйвових аматорів.
Команди йшли нога в ногу. І по фінішному свистку рахунок був 3:3. Результати матчу
визначила серія пенальті. Перемогла команда
«Нормарк Україна» із рахунком 4:2.
Отже, місця розподілилися наступним чином: першість виборола команда «Нормарк
Україна», срібло у команди «Міська рада». Замкнула трійку лідерів команда «Карат ЛіфтКомплект». За перебігом матчів слідкували
судді: директор ВРДЮСШ Валерій Золотухін
та голова ФК «Чайка» Михайло Красний.
Із успішним завершенням благодійного
турніру привітав організаторів та учасників
перший заступник голови Вишгородської
райдержадміністрації В’ячеслав Савенок. Переможцям вручили кубки та медалі. Нагородили й найдостойніших – у таких номінаціях:
«Кращий воротар» – Юрій Діброва («Карат»),
«Кращий захисник» – Максим Захарченко
(«Лютіж»), «Кращий гравець» – Віктор Одно-

ФутБОЛіЯ

рог (ФК «Нормарк Україна»), «Кращий нападник» – Юрій Кабанчук
(«Міська рада»).
Варто сподіватися, що в майбутньому цей турнір стане традицією, і
вже наступний благодійний збере ще більшу кількість команд. (Фінансовий звіт про надходження коштів на спеціальний рахунок Вишгородської ЦРЛ оприлюднять у наступному номері)

Королівський чемпіонат
Валерій ЗОЛОТУХІН
У першій декаді квітня в Білій Церкві відбувся чемпіонат Київської області з легкої атлетики,
яку справедливо називають «королевою спорту».
Програма IV спортивних ігор школярів Київщини
зібрала учнів 1995 р. н. та молодших і була дуже
насиченою. У змаганнях брали участь усі райони
та міста обласного значення Київщини і, в залежності від кількості населення на території адміністративної одиниці, всі команди були поділені на
три групи. Для нашої команди цей старт, перший
у цьому сезоні, виявився достатньо успішним.
бірна Вишгородської районної КДЮСШ виступала в другій групі (точніше — залік ішов
у другій групі, а виступали всі разом). Умови
змагань були досить жорсткими — від погодних до заліку: не кожен результат зараховували, а лише кращий
раніше встановленого та зафіксованого суддівською
колегією.
Наші хлопці та дівчата дуже вправно впоралися і з
умовами, і з суперниками, подекуди старшими. І в підсумку вибороли перше місце у групі, поклавши до загальнокомандної скриньки
три перших місця, три — других, два —
третіх і три — четвертих.
Результати:
Олександр Цапок (1 місце на стометрівці), Марина Пироженко (1 місце на
стометрівці), Олександр Садовський (1
місце зі стрибків у висоту), Михайло Вихренко (2 місце у бігу на 3000 метрів),
Дмитро Богдан (2 місце зі стрибків у
довжину), Тимофій Кочетков (2 місце зі
стрибків у висоту), Микита Кочетков (3
місце у штовханні ядра), Каріна Єрмоленко (4 місце з бігу на 400 метрів), Микита Возний (4 місце з бігу) та естафетна
четвірка з бігу 4x100 м (Тимофій Кочетков, Дмитро Богдан, Олександр Цапок,

З

Олександр Садовський).
Варто відзначити і наймолодшу учасницю нашої
команди — Ольгу Кочеткову, яка не потрапила до фіналу (згідно із процедурною жеребкування), та показала доволі високий результат на стометрівці.
Попереду у наших юних легкоатлетів іще заплановані змагання (тільки б вони відбулися), на яких, ми
сподіваємося, вони зможуть покращити свої результати.
***
Наприкінці квітня у великій сесійній залі Вишгородської районної державної адміністрації відбулась
церемонія нагородження номінантів та переможців IV
Спортивних ігор школярів Київщини з легкої атлетики.
Голова РДА особисто вручив подяки та грошові винагороди. Підтримка фізичної культури та спорту у місті
й районі — це вже стиль, і, насамперед, стиль перших
осіб, бо й підтримка не разова, а системна, і відзначення традиційні.
Чудовий приклад для інших регіонів Київщини та
дуже важливий фактор у мотивації дітей до систематичних занять фізкультурою і спортом.

Телепрограма

Вишгород

5 травня
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ПОНЕДІЛОК 7 ТРАВНЯ 2012 РОКУ

2+2
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 ЮвелірТБ
09:00 Підсумки тижня
09:35 Точка зору
10:00 Т/с «Чотири танкісти і
собака»
10:40 Шеф-кухар країни
11:45 Контрольна робота
12:20 Вікно в Америку
12:55 Право на захист
13:20 Темний силует
13:35 Х/ф «Чекаю і сподіваюсь»
15:50 Х/ф «Повітряний візник»
17:00 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»
19:35 Смішний та ще
смішніший
20:00 Пісні війни
20:40 Сільрада
20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:35 Концертна програма до
Дня Перемоги
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:05, 07:00, 08:00, 09:00, 06:20 Ділові факти

06:00 Світ за тиждень
06:20, 13:10
Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00 Країна порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:50 Будь у курсі!
14:10 Жінки, що
мріяли про владу
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:15 Дикі серцем
16:00 Країна порад
17:50 Лінія поведінки
21:35 Диво-зброя і
містика у Третьому
Рейху
22:30 Х/ф «Рівно
опівдні»

05:45 Т/с «Терміново
у номер-3»
07:15 Х/ф «Вперше
одружена»
09:15 Х/ф «Операція
«Ы» та інші пригоди
Шурика»
11:15 Т/с «Маршрут
милосердя»
13:05 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським-2
15:00 Сімейний суд
15:55 Судові справи
16:50 Жди меня
18:05 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Серце підкаже
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Одного
разу в Ростові»
22:25 Х/ф «К.С.»

06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
19:30, 23:25 ТСН
08:00 Знак якості
Рекс»
06:40 Т/с
08:40 Підйом
06:45 07:10 07:40 08:05
08:50 Сім’я від А до Я 08:50, 18:10
06:45, 15:15 М/с «Боб
09:10 Сніданок з 1+1
«Леся+Рома»
Губко»
11:00 Школа лікаря
Неймовірна правда
07:15 М/с «Чорний плащ»
07:30, 08:30, 19:00
07:10
Анекдоти
поКомаровського
09:55 Т/с «Клон-2»
Репортер
про зірок
09:00 М/ф «Планета
10:50 Т/с «Було кохання»
11:30 Що добре для
українськи
09:50 Х/ф «Бліндаж»
скарбів»
11:45 Шість кадрів
тебе?
10:55 Т/с «Не родись
14:35,
19:35
07:35
Ділові
факти
12:25 Зніміть це негайно
вродлива»
13:10 Правда про їжу
13:20 Цілковите
Екстрасенси ведуть
11:50 Т/с «Татусеві
07:40 Провокатор
14:10
Картата
потата
перевтілення-3
дочки»
розслідування
14:20 М/с «Бетмен»
14:15, 15:10 Давай
15:20 Зайві кілограми
08:45, 12:45 Факти
15:40 Битва
14:35 М/с «Аладдін»
одружимось
16:10, 23:30 Зайві 10
15:35, 15:55 Teen Tіme
09:05, 13:00, 13:55,
екстрасенсів. Війна
16:05 Говоримо і
15:40 Пекельне
років
показуємо
побачення
титанів
20:10 Т/с «Диверсант»
17:00
Квадратний
17:00 Сімейні мелодрами
16:00 Т/с «Не родись
18:00,
22:00
Вікна18:45 Факти. Вечір
вродлива»
метр
18:00 ТСН. Особливе
17:55 Т/с «Вороніни»
Новини
18:35 Не бреши мені-3
19:40
Формула
любові
19:25 Надзвичайні
19:40 Піранії
20:15 Принци бажають
20:40 Куб-2
20:30 Позаочі
20:00 Т/с «Вороніни»
познайомитися
новини з Костянтином
21:00 На біс!
22:20
Детектор
брехні
22:30 За кадром
21:30 Х/ф «Гітлер, капут!»
22:00 Х/ф
Стогнієм
23:20
Т/с
«Лікар
Хаус»
00:20 Колір ночі
«Смертельна зброя»
23:40 Tkachenko.ua

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:25 М/ф
«Зачарований
хлопчик»
08:30 Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Хто, якщо
не я?»
10:10 Т/с «Я —
охоронець-2»
12:00 Нехай говорять
13:00 Т/с «Інтерни»
14:00 Т/с «Слід»
15:00 Т/с «Віра, Надія,
Любов»
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00 Т/с «Відрив»
22:00 Х/ф «Подвійний
форсаж»

06:00 Мультфільми
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06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 13:45 Огляд
преси
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20
5 елемент
10:30, 11:10, 12:15
РесПубліка з Анною Безулик
15:15 Інтелект.ua
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:25 Crime news

06:00, 08:00, 11:30,

18:00 Сьогодні

18:00 Новини

05:45 Ранок на К-1
07:30 Мультфільми
08:15 Х/ф «Жандарм і
жандарметки»
10:10 Т/с «Я
повернусь»
16:25 КВН
19:05 Х/ф «Посейдон»
21:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:40 Зал очікування
23:00 Х/ф «Якось у
провінції»

06:00 Теорія змови.
Фармацевти
06:50 Вибух у Пуерто-Ріко
07:40 Влада савани
08:30 Мешканці вершин
09:30 Небезпечна вода
10:30 Небезпечна
планета
11:30 Вибух в
американському
посольстві
12:30 Руйнівники міфів
13:20 Top Gear
14:20 Секрети Сатурна
15:20 Позаземні контакти
16:10 Запрошення на
смерть
17:10 Смерть за
загадкових обставин
18:00 Генерал Цвігун.
Останній постріл
18:50 КДБ. Легенди
«Вимпела»
19:50 Спецназ КДБ.
Біном Дроздова
20:40 Позаземні
технології
21:40 Аномальна зона
22:30 Арктичне життя
23:30 Нові факти про
Плутон

04:20 Х/ф
«Батальйони просять
вогню»
07:05 Т/с «Ешелон»
10:40 Урочиста
церемонія вступу на
посаду Президента
РФ В. В. Путіна
11:30, 13:20 Т/с
«1942»
13:00, 19:00 Вісті
14:45 Криве дзеркало
16:50 Х/ф «Військова
розвідка. Перший
удар»
19:35 Х/ф «Далі
любов»
23:15 Х/ф «Я
дочекаюся...»
02:55 Х/ф «У лісах під
Ковелем»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

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
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
11:45 У гостях у Д. Гордона
12:45 Хай щастить
13:05 Кордон держави
13:35 Х/ф «Сходження»
15:25 Х/ф «Пам’ятай ім’я
своє»
17:05 Х/ф «Дорога на
Рюбецаль»
18:40 221. Екстрений
виклик. Тиждень
19:30 Фольк-musіc. До Дня
Перемоги
20:20 Aфтершок
20:50 Плюс-мінус
21:20 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:35 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон»
10:50 Т/с «Було
кохання»
11:45 Шість кадрів
12:25 Зніміть це негайно
13:20 Цілковите
перевтілення-3
14:15, 15:10 Давай
одружимось
16:05 Говоримо і
показуємо
17:00 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Міняю жінку-5
21:30 Моя сповідь. Юлія
Абдулова
22:30 І прийде кохання
00:00 Х/ф
«Сорокап’ятка»

06:20, 07:35 Ділові

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30, 13:10
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
14:05 Диво-зброя і
містика у Третьому
Рейху
15:15 Дикі серцем
17:50 Лінія поведінки
21:35 Сеанс гіпнозу
для Адольфа Гітлера
22:30 Портрет містика
23:30 Х/ф «Пазл»

06:50 Т/с «Третього
не дано»
10:20 Т/с «Одного
разу в Ростові»
12:15 Т/с «Маршрут
милосердя»
14:10 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
18:00 Т/с
«Кровинушка»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с « Одного
разу в Ростові»
22:25 Х/ф «4 дні у
травні»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:15 Т/с «Інтерни»
10:00 Т/с «Я —
охоронець-2 «
12:00 Нехай говорять.
Комбат Сонце
13:00 Т/с «Інтерни»
14:00 Т/с «Слід»
15:00 Т/с «Віра, Надія,
Любов»
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00 Т/с «Відрив»

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

СМС до весілля:
«Люблю,
чекаю, сумую».
СМС після
весілля:«Хліб,
туалетний папір,
молоко».

крила»

06:00 Мультфільми

06:10 Документальний
детектив
факти
08:00 Знак якості
07:00 Т/с «Комісар
06:35 Т/с
08:50 Сім’я від А до Я Рекс»
09:00 ВусоЛапоХвіст
«Леся+Рома»
11:00 Школа лікаря
10:00 Х/ф «Вірні друзі»
07:10 Анекдоти поКомаровського
12:10 Х/ф «Висота»
14:10 Екстрасенси
українськи
11:30 Що добре для
ведуть розслідування
07:40 Стоп-10
тебе?
15:15 Битва
08:45 Факти
13:10 Правда про їжу екстрасенсів. Третя
світова
09:05 Т/с
14:10 Картата потата
18:00, 22:00 Вікна«Диверсант-2. Кінець 15:20 Зайві кілограми Новини
війни»
16:10, 23:30 Зайві 10 18:10 Неймовірна
правда про зірок
14:40 Т/с «Полювання років
19:05 Екстрасенси
ведуть розслідування
на вервольфа»
17:00 Квадратний
20:10 Тетяна
18:45 Факти. Вечір
метр
Буланова. Не плач...
19:25 Надзвичайні
19:40 Формула любові 21:10 Моя правда.
Вадим Демчог
новини з Костянтином 20:30 Позаочі
22:40 Моя правда.
Стогнієм
22:30 За кадром
Ірина Апексимова
23:50 Т/с «Лікар Хаус»
20:15 Х/ф «Туман»
00:20 Колір ночі

18:00 Сьогодні
07:15 Їхні вдачі
07:50 Академія краси
08:25 Готуємо з
Олексієм Зиміним
09:20, 00:05 Головна
дорога
09:55 Кулінарний
двобій
11:00, 00:40
Квартирне питання
12:20 Т/с
«Повернення
Синдбада»
18:25 Х/ф «Чужі
21:20 Х/ф
«Відставник-3»
23:10 Вівтар
Перемоги. Битва за
Берлін

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30, 07:30 М/с
«Бен-10. Інопланетна
сила»
08:00 Х/ф «Застава
Жиліна»
09:00 ДАІ. Дорожні
війни
09:40 Т/с «Втеча»
14:00 Т/с «Десант є
десант»
16:00 Т/с
«Солдати-11»
18:00 Ульотне відео
по-російськи
19:00 Т/с «Лісник»
21:00 Новини 2+2
21:25 Х/ф «Без
правил-3. Реванш»
23:30 Х/ф «Первісні»

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

06:00 Уроки тітоньки Сови 06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 Друга смуга
06:40 М/с «Пригоди Дага
06:45
Х/ф
«За
два
кроки
Кумедного»
07:15 Їхні вдачі
06:15 Х/ф «Любов
07:05, 08:30 Мультик з
від «Раю»
07:50 Їмо вдома
земна»
Лунтіком
08:30 Правда життя
07:35 Байдиківка
08:25 Перша
08:15 Інформаційний
08:00 Телепузики
09:00 Д/с «Православні
09:00 М/с «Білка та
передача
канал
святі»
Стрілка»
09:20 Дачна відповідь 10:40 Урочиста
09:25 Єралаш
10:00 Х/ф
09:35 Чортиці у спідницях
10:40 Урочиста
церемонія вступу на
«Гардемарини-3»
10:05 Т/с «Усі жінки —
церемонія вступу на
посаду Президента
12:10 Х/ф «Граф Монтевідьми»
11:00 Т/с «Баффі —
посаду Президента
Російської Федерації Крісто»
винищувачка вампірів»
15:00 Х/ф
РФ В.В. Путіна
В.В. Путіна
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:00 Т/с «Остання
11:45 Х/ф «Офіцери» «Перехоплення»
12:20 Твою маму!
16:50
Х/ф
«Устриці
з
12:45 Одна за всіх
подорож Синдбада»
13:35 Василь
13:15 Т/с «Хто у домі
Лозанни»
18:25 Х/ф «4 дні у
Лановий. І
господар?»
18:30 Агенти впливу
13:45 Т/с «Моя прекрасна
травні»
пристрасть, і сльози, і
19:00, 23:30 Свідок
няня»
20:20 Я, Путін.
любов...
14:45, 20:20, 16:35 Т/с
19:30 Т/с «Вулиці
«Універ»
Портрет
14:35, 18:15 Т/с
розбитих ліхтарів-5»
15:10 Т/с «Ранетки»
21:15 Х/ф «У серпні
«Жуков»
16:05 У ТЕТа тато!
21:30 Т/с «CSI: Лас19:00 БарДак
44-го...»
18:55 Т/с «Диверсант» Вегас-11»
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Діффчатка»
22:30 Т/с «Криміналісти:
23:25 Т/с «Час
21:00 Час
22:20 Т/с «Реальні пацани»
Волкова»
21:30 КВН. Вища ліга мислити як злочинець»
23:15 Дом-2

07:00, 09:00, 11:30,

Передплачуйте газету «Вишгород».

У дитинстві
я мріяла, щоб
мене забрав
прекрасний
принц ... Тепер,
здається, й мій
чоловік мріє,
щоб мене забрав
прекрасний
принц.

07:50 Т/с «Комісар
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06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 15:20 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф
«Смертельна зброя»
11:10, 16:00 Т/с «Не
родись вродлива»
13:05 Т/с «Татусеві
дочки»
14:20 М/с «Бетмен»
14:40 М/с «Аладдін»
15:35, 15:55 Teen Tіme
15:40 Пекельне
побачення
17:55, 20:00 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
21:00 Шур-амури
22:00 Х/ф
«Смертельна зброя-2»

06:20 Легенди
бандитської Одеси
18:00 Новини
06:45 Друга смуга
06:50 Х/ф «Потрійний
06:10 Армійський
стрибок «Пантери»
магазин
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
06:40 Х/ф «Доля»
08:55 Т/с «Мій
10:10 Пісні Весни і
кордон»
11:00, 21:30 Т/с «CSI:
Перемоги
Лас-Вегас-11»
12:15 Х/ф «Поп»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
14:40, 18:15 Т/с
справи
«Жуков»
13:25, 19:30 Т/с
18:50 Т/с «Диверсант» «Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
21:00 Час
15:20 Х/ф «Звіробій»
18:30 Замах на
21:30
Брежнєва
МультОсобистості
22:30 Т/с
«Криміналісти:
22:10 Х/ф «Час
мислити як
збирати каміння»
злочинець»
06:00, 10:00, 12:00,

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

06:00 Дізнайся – як
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 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, 20:20 Т/с
«Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
19:50, 21:50 Т/с
«Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні пацани»
23:15 Дом-2

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30, 07:00, 07:30
М/с “Бен-10.
Інопланетна сила”
08:00 Х/ф “Застава
Жиліна”
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:25 ДАІ. Дорожні
війни
10:00,11:00,
16:00, 17:00 Т/с
“Солдати-11”
12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Т/с “Десант є
десант”
18:00 Ульотне відео
по-російськи
19:00 Т/с “Лісник. Син
на три дні”
21:25 Х/ф
“Переговорщик”

06:00 Золото
степовиків
06:50 Зруйнована
галерея
07:40 Слід зниклого
міста
08:30 Арктичне життя
09:30 Освенцім
12:30 Д/ф «Вулкан
Судного дня»
13:20 Top Gear
14:20 Нові факти про
Плутон
15:10 Безсмертя
16:10 Таємниці далеких
світів
17:10 Закон світового
кодування
18:00 В’язень
Петропавлівки
18:50 Аномальна зона
19:50 Сила думки
20:40 НЛО.
Розсекречені матеріали
21:40 Святиня смутного
часу
22:30 Небезпечна вода
23:30 Секрети Сатурна

07:30 М/ф «Ну,
постривай!»
08:15 М/ф «Мауглі»
09:50 М/ф «Заєцьхвалько»
10:05 М/ф «Глаша та
Кікімора»
10:15 Х/ф «Пригоди
кулінара»
12:10 М/ф «Веліант»
13:50 У пошуках
пригод
14:45 Розкішне життя
15:45 Т/с «Дільниця»
19:00 Х/ф «Зірка»
21:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:40 Зал очікування
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:25 Х/ф
«Батальйони просять
вогню»
12:00, 13:20 Т/с
«Ешелон»
13:00, 19:00 Вісті
15:10 Т/с «1942»
17:2 Ізмайловський
парк
19:30 Х/ф «Військова
розвідка. Перший
удар»
21:20 Х/ф «Дружина
генерала»
00:40 Х/ф «Наказано
знищити. Операція
«Китайська скринька»
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5 травня

06:00, 07:55 День
нашої Перемоги
07:50 Ера Пам’яті
09:00 Новини.
Спецвипуск До Дня
Перемоги
10:00, 11:20 ,19:30
Урочистості з нагоди
святкування Дня
Перемоги у Києві
14:00 Концерт До Дня
Перемоги з Майдану
Незалежності
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс-мінус
21:25, 22:50 ШустерLіve. Спецпроект до
Дня Перемоги
22:45 Суперлото,
Трійка, Кено
00:15 ЮвелірТБ

07:35 Х/ф «ПерлГарбор»
11:15 Х/ф «Невловимі
месники»
12:50 Х/ф «Нові
пригоди невловимих»
14:20 Х/ф «Корона
Російської імперії»
17:00 Батьки та діти
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Сволота»
22:00 Х/ф
«Нездійсненне
завдання»
00:40 Х/ф «Перегін»

06:00, 15:00, 18:30,

07:15 Х/ф «Летять

21:00 Служба новин

журавлі»

06:30 Х/ф

09:05 Д/ф «Колір

07:00, 19:00 Події

«Викликаємо вогонь

війни»

на себе»
10:25 Сеанс гіпнозу
для Адольфа Гітлера
11:20 Х/ф «Особливо
важливе завдання»
14:05 Рейхсфюрер
15:35 Лінія поведінки
16:10 Дикі серцем
16:40 Дороги війни.
Концерт до Дня
Перемоги

06:25 Д/ф «Брест.
Герої фортеці»
07:40 Д/ф «Друга
ударна. Зраджена
армія Власова»
09:30
Т/с»Диверсант-2.
Кінець війни»
14:55 X/ф»Туман»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Спорт
19:05 Х/ф «Туман-2»
22:40 Х/ф «Смерш»

У кaбінет до психіатра зaповзaє чоловік із
чимось у зубaх. Психіaтр:
- Ой, та хто ж це до нас прийшов? Котик?
Чоловік мовчки повзе в куток.
Лікар розчулено вслід за ним:
- Собaчкa?
Чоловік проводить рукою по плінтусу і повзе
в інший кут. Лікар не відстає:
- А, напевне, їжачок! Ні? Черепашка!
Чоловік виймає дріт із рота і каже:
- Чуєш, лікарю, ти мені дасиш спокійно
Інтернет провести чи ні?

10:05 Х/ф «День
Перемоги»

06:00 Мультфільми

06:15 Х/ф «Міцний

08:00 Знак якості

горішок»

08:50 Сім’я від А до Я

07:45, 18:05

11:00 Школа лікаря

Неймовірна правда

Комаровського

про зірок

11:30 Що добре для

08:45 Х/ф «Акція»

тебе?

14:10 Картата потата

16:10, 23:30 Зайві 10

17:00 Квадратний

екстрасенсів

концерт на Інтері

20:10 Х/ф «СМЕРШ.

20:10 Концерт Свято зі Прихований ворог»
сльозами на очах

00:50 Х/ф

00:20 Колір ночі

«Горобиновий вальс»

06:00 Срібний

04:30, 09:20 Х/ф

04:00, 08:50, 10:00,

апельсин

«Небо у вогні»

15:00, 18:00 Новини

09:00, 12:00, 18:00

04:10 День Перемоги

Сьогодні

09:00 Парад до Дня

07:15 Т/с «Інтерни»

10:10 Х/ф

Перемоги

08:15 Т/с «Слід»

«Відставник-3»

10:10, 15:15 Т/с

18:00 Т/с «Єфросинія. 18:30 Х/ф «Чужі
крила»
Продовження»
21:30 «Атлетіко»
19:20 Говорить
(Іспанія) - «Атлетік»

20:00 Подробиці
20:25 Спорт у

Третьому Рейху

Подробицях

23:55 Х/ф «Живий»

ведуть розслідування

17:50 Великий

16:15 Х/ф «Стомлені

Предстояння»

«Горобиновий вальс»

15:45 Битва

метр

«Команда-8»

сонцем-2:

12:30, 19:05 Х/ф

14:40 Екстрасенси

років

Ювілейний концерт

«Благословить жінку»

Румба»

15:20 Зайві кілограми

14:05 Любэ-55.

11:45 Х/ф

20:05 Д/ф «Ворог біля 20:30 Х/ф «Стомлені
сонцем-2: Цитадель»
воріт. Москва. 1941

Україна
20:00 Т/с «Катіа
любов»
21:00 Т/с «Відрив»
00:55 Х/ф «Морпіхи»

мовчання

«Диверсант. Кінець
війни»
18:10, 19:00 Х/ф
«Снайпер-2. Тунгус»
18:55 Хвилина

Місяць»

Вишгород
2+2

06:10 Х/ф «Моя
дівчинка-2»
07:50 Т/с «Десяте
королівство»
17:05 Х/ф
«Смертельна зброя-2»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Вороніни»
21:00 Шур-амури
22:00 Х/ф
«Смертельна зброя-3»
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.

06:30 18:40 22:40
Київський час
06:45 08:25 23:35 Час
спорту
06:50 Огляд преси
07:00, 09:00, 11:00, 13:00,
15:00, 17:00, 19:00 Час
новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 08:35 Трансмісіяновини
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
18:50 Час спорту
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 Crime news

06:00 Уроки тітоньки
Сови
06:30 Легенди
Великої Вітчизняної
07:15 Х/ф «Любаша»
08:55 Т/с «Мій
кордон»
11:00 Д/ф «Таємниця
загибелі Хрущова»
12:00 Х/ф «Секретний
фарватер»
18:00 Т/с «Чужі крила»
00:00 Х/ф «Мисливці
за скарбами»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10, 15:10 Т/c «Ранетки»
10:05 Т/c Всі жінки —
відьми
11:00 Т/c Баффі –
винищувачка вампірів
11:50 Т/c Н2О: просто
додай води
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/c Хто у домі
господар
13:45 Т/c Моя прекрасна
няня
14:45 17:05 20:20 Т/c
Універ
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня
шопінгу
19:00 БарДак
19:50 21:50 Т/c
«Діффчатка»
22:20 Т/c Реальні пацани
23:15 Дом-2

мовчання

Чоловік дружині:
— Зайчику, ти
21:30 Х/ф «В бій ідуть мене любиш?
— Звісно, кохалише «старики»
(Іспанія)
ний!
22:55 Битва за повітря
23:40 Т/с «Мент у
— А зраду проба23:45
Х/ф
«Живі
і
законі»
чиш?
— Так, серденько,
01:35 Головна дорога мертві»
я мертвому все
02:55 Х/ф «Я —
02:15 Х/ф «Залізь на
пробачу...

Передплачуйте газету «Вишгород».
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10:40 Х/ф «Чаклун і

13:10 Правда про їжу

10:00 Т/с «Далеко від 12:20 Т/с
«Повернення
війни»
Синдбада»
14:00! Т/с
17:55 Хвилина

19:10 Любов у

рік»

Телепрограма

2012 року

21:00 Час

«Береза»

06:00 Втрачені
скарби: Друга світова
війна
06:50 Вбити Гітлера
07:40 Секрети
Адольфа Гітлера
08:30, 09:30, 10:30,
11:30, 12:30, 13:20
Освенцім
14:20 Сталінград-43
15:10 Таємниці
Третього рейху
16:10 Тегеран-43
17:10 Брестська
фортеця
18:00 Генріх Гіммлер
18:50 Мартін Борман
19:50 Гітлер, Сталін і
Гурджієв
20:40 На крилах
диявола
22:30 Зона долі
Гітлера
23:30 Примари
Третього рейху
00:30 Арійське
братство

04:45 Х/ф «Вони
боролися за Батьківщину»
07:20 Бенефіс Еліни
Бистрицької
08:30, 13:00, 19:00 Вісті
09:00 Москва. Червона
площа. Військовий парад,
присвячений 67-й річниці
Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 19411945 рр.
10:00 «Пост № 1.
Невідомий солдат»
10:50, 13:20 Т/с «1942»
15:30 Парад зірок
17:00, 18:00 Х/ф
«Військова розвідка.
Перший удар»
17:55 Хвилина мовчання
19:30 Х/ф «Три дні
лейтенанта Кравцова»
22:35 Х/ф «Спрага»
01:25 Х/ф «Привіт з
фронту»
02:50 Х/ф «У лісах під
Ковелем»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:25, 23:50 Експерт на
зв’язку
06:45 Мультфільм
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00 Підсумки дня
09:25 Фольк-musіc. До Дня
Перемоги
10:20 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
12:25 Х/ф «Батько солдата»
14:05 Країни від А до Я
14:45 Урочистості з нагоди
святкування Дня Перемоги
у Києві
17:35 Концерт До Дня
Перемоги
18:35 Футбольний код
18:55 «Шахтар»
(Донецьк) - «Олександрія»
(Олександрія)
20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
21:00 Підсумки дня
21:20 Плюс-мінус
21:25 Світ спорту
21:35 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05 07:00 08:00 09:00
19:30 ТСН
06:45 07:10 07:40 08:05
09:10 Сніданок з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:50 Т/с «Було
кохання»
11:45 Шість кадрів
12:30 Зніміть це негайно
13:25 Цілковите
перевтілення
14:20 Давай
одружимось
16:10 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Я люблю
Україну-2
21:35 Х/ф «Нічні сестри»
23:40 Вечірній Ургант

06:20 Ділові факти

05:25 Нез’ясовно, але
06:00 Мультфільми
08:00 Знак якості
факт
06:30 Спорт
08:50 Сім’я від А до Я 06:10 Документальний
06:35 Леся+Рома
11:00 Школа лікаря
детектив
07:10 Анекдоти поКомаровського
06:35 Т/с «Комісар
11:30 Концерт Свято зі
українськи
Рекс»
сльозами на очах
07:35 Ділові факти
08:35, 18:10
14:40 Картата потата
07:45 Максимум в
Неймовірна правда
15:20 Зайві кілограми
Україні
16:10, 23:30 Зайві 10 про зірок
09:35 Х/ф «СМЕРШ.
років
08:45 Факти. Ранок
Прихований ворог»
17:00 Квадратний
09:00 Спорт
14:00, 19:05
метр
09:05, 19:25
19:40 Формула любові Екстрасенси ведуть
Надзвичайні новини з 20:30 Позаочі
розслідування
Костянтином Стогнієм 22:30 За кадром
15:05 Битва
00:20 Колір ночі
екстрасенсів. Третя
10:20, 13:00 Т/с
Випадок у маршрутці: світова
«Полювання на
- Чоловіче, заберіть 18:00, 22:00 Вікнавервольфа»
свою
собаку!..
А Новини
12:45 Факти. День
то по мені блохи 20:10 Холостяк
стрибають!..
15:00 Х/ф «Туман-2»
23:55 Як вийти заміж
- Тузику, відійди,
18:45 Факти. Вечір
00:55 Т/с «Доктор
не бачиш – у тьоті
Хаус»
20:15 Х/ф «Ялта - 45» блохи…

06:35 Kіds Tіme
05:55 М/с «Фікс і
Фоксі»
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45, 15:15 М/с «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:45 Репортер
09:00 Х/ф
«Смертельна зброя-3»
11:15 Т/с «Не родись
вродлива»
13:10 Т/с «Татусеві
дочки»
14:20 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Аладдін»
15:35 15:55 Teen Tіme
15:40 Пекельне
побачення
16:00 Т/с «Не родись
вродлива»
17:55, 20:00 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:40 Піранії
21:00 Кухня на двох
22:00 Х/ф
«Смертельна зброя-4»

06:30, 18:40
Київський час
06:50, 08:40 Огляд
преси
07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 17:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25
Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
09:10 Інвест-час
09:20, 13:20
5 елемент
10:30, 19:30Час.
Підсумки дня
16:15 Кіно з Яніною
Соколовою
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:25 Crime news

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00 Любов у
Третьому Рейху
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Концерт до Дня
Перемоги
13:55 В гостях у
Дмитра Гордона
15:15 Дикі серцем
16:00 Країна порад
17:50 Лінія поведінки
19:00 Т/с «Капітанські
діти»
21:35 Гризлі
22:40 Х/ф «Саган»

05:45 Х/ф «День
Перемоги»
07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с «Одного
разу у Ростові»
11:00 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с « Одного
разу у Ростові»
00:20 Х/ф «Ворог у
воріт»

06:20 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:10 Т/с «Відрив»
12:00 Нехай говорять.
Мамо, не помирай!
13:00 Т/с «Звіздар»
13:50 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:10, 19:15 ПодіїСпорт
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00 Т/с «Слід»
22:00 Т/с «Подружжя»
23:00 Т/с «Мент у
законі-5»
00:00 Т/с «Травма»

06:10 Легенди
бандитської Одеси
06:35 Друга смуга
06:40 Х/ф «Справа
Лоховського»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
08:55 Т/с «Жорстокий
бізнес»
11:00, 21:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-11»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:25, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів-5»
15:35 Х/ф
«Круглянський міст»
17:10 Х/ф «Всупереч
усьому»
18:30 Універсальні
солдати Сталіна
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Т/с «Детективи»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
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 Т/с «Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня
шопінгу
19:00 БарДак
19:50, 21:50 Т/с
«Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Дом-2

Найсильніший
звір – ЖАБА.
Половину людства задавила!

05:45 Ранок на К-1
«Галактичний футбол» 07:30 М/ф «Ну,
постривай!»
06:30, 07:00, 07:30
08:15 М/ф «Пригоди
М/с «Бен-10»
Буратіно»
08:00 Х/ф «Застава
09:45 М/ф «Умка»
Жиліна»
09:55 М/ф «Умка
09:00 Новини
шукає друга»
09:25 ДАІ. Дорожні
10:05 М/ф
війни
«Подарунок для
найслабшого»
10:00, 11:00 Т/с
10:15 Х/ф «Зірка»
«Солдати-11»
12:00 Пісні перемоги 12:30 Т/с «Дільниця»
19:00 У пошуках
13:00 Т/с «Апостол»
пригод
21:05, 23:30 Про Лігу
20:00 Велика різниця
Європи
22:00 Три сестри
21:30 «Атлетіко»
22:40 Зал очікування
Мадрид - «Атлетік»
23:00 Т/с
“Відчайдушні
Більбао. Пряма
домогосподарки”
трансляція
00:35 Х/ф «Первісні» 00:00 Т/с “Медіум”
06:00 М/с

04:55 НТВранок
07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
таємниці
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
13:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:25 Х/ф «Псевдонім
«Албанець»-4»
20:20 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні
22:35 Т/с «Стріляючі
гори»
00:30 Центр допомоги
«Настасія»

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
13:20 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Спецназ»
16:15 Між нами,
дівчатами
17:00 Аромат спокуси
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Моя друга
половинка»
23:30 Вечірній Ургант

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00 Х/ф «Застава
Жиліна»
09:00, 21:20 ПроСпорт
09:05 ДАІ. Дорожні
війни
10:00 Т/с
«Солдати-11»
12:00 Вогняний смерч
над Іркутськом
13:00 Небесна ліга
14:00 Т/с «Лісник»
16:00 Т/с
«Солдати-12»
18:00 Ульотне відео
по-російськи»
18:30 Профутбол.
Specіal
18:50 «Динамо» «Таврія», «Дніпро» «Карпати», «Кривбас»
- «Арсенал», «Волинь»
- «Зоря»
21:00 Новини 2+2
21:25 Х/ф «Літак
президента»
23:50 Х/ф «Без
правил-3. Реванш»

06:00 Скарби олігархів
ХІХ століття
06:50 Вибух в
американському
посольстві
07:40 Освенцім
10:30 Арійське
братство
11:30 Зруйнована
галерея
12:30 Руйнівники міфів
13:20 Top Gear
14:20 Скелі
15:10 Позаземні
технології
16:10 Смерть за
загадкових обставин
17:10 Таємниці далеких
світів
18:00 Рязанський
стоунхендж
18:50 Зона долі Гітлера
19:50 Магія чисел
20:40 Безсмертя
21:40 Слов’янська Троя
22:30 Блакитна безодня
23:30 Замерзлий світ
00:30 Мексика: викид
нафти

07:30 М/ф «Ну,
постривай!»
08:15 М/ф «Казка про
царя Салтана»
09:35 М/ф «Лисиця і
дрізд»
09:50 М/ф «Баба-Яга
проти»
10:15 Х/ф «Нові
Робінзони»
12:30 Т/с «Дільниця»
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:40 Зал очікування
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»
00:40 «Нічне життя»

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 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»
22:50, 23:20
Профілактика
23:00 Вісті+

Телепрограма
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2+2
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 07:15, 07:30 Тема дня
06:30, 07:25 Країна on lіne
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний
календар
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 20:55 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:30 Промені темного
простору
10:05 Т/с «Чотири танкісти
і собака»
11:10 Віра. Надія. Любов
12:20 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:30 Х/ф «Пам’ять серця»
15:15 Наша пісня
16:00 Х/ф «Винищувачі»
17:30 Х/ф «Без права на
провал»
18:50 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
19:10, 21:25 ШустерLіve. Спецпроект до Дня
Перемоги
21:20 Плюс-мінус
22:10 Трійка, Кено, Секунда
удачі
22:20 Євробачення-2012
00:00 Підсумки

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон-2»
10:50 Т/с «Було
кохання»
11:45 Шість кадрів
12:25 Зніміть це
негайно
13:20 Цілковите
перевтілення-3
14:15, 15:10 Давай
одружимось
16:10 Говоримо і
показуємо
17:05 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені-3
20:15 Х/ф
«Післязавтра»
22:50 Х/ф «Мисливці
за скарбами»
00:50 Вечірній Ургант

06:40 Т/с
«Леся+Рома»
07:10 Анекдоти поукраїнськи
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:05, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:00, 13:00 Т/с «На
безіменній висоті»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Ялта - 45»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Х/ф «Снайпер.
Знаряддя помсти»
00:15 Голі та смішні

Нова дієта:
— 3 дні — лише
соки;
— 5 днів — лише
каші;
— 7 днів — лише
яблука.
А потім — 9 днів...
40... рік…

06:40 Документальний 06:00 М/с «Фікс і
Фоксі»
детектив
06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:50 Сім’я від А до Я 07:05 Х/ф «Чаклун і
08:40 Підйом
11:00 Школа лікаря
Румба»
06:45, 15:15 М/с «Боб
Губко»
Комаровського
08:55 Х/ф «Там, де
07:30, 08:30, 19:00
11:30 Що добре для
живе кохання»
Репортер
тебе?
10:55 Х/ф «Коли його 09:00 Х/ф
«Смертельна зброя-4»
13:10 Правда про їжу зовсім не чекаєш»
11:40, 16:00 Т/с «Не
родись вродлива»
14:10 Картата потата 18:10, 22:00 Вікна13:35 Т/с «Татусеві
15:20 Зайві кілограми Новини
дочки»
14:20 М/с «Бетмен»
16:10, 23:30 Зайві 10 18:20 Х/ф «Вечори
14:40 М/с «Аладдін»
років
на хуторі поблизу
15:35, 15:55 Teen Tіme
15:40 Пекельне
17:00 Квадратний
Диканьки (Ніч перед
побачення
метр
Різдвом)»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:40 Формула любові 20:00 Танцюють всі!
19:40 Х/ф «Назад у
20:30 Позаочі
Повернення героїв
майбутнє»
22:00 Пакуй валізи
22:30 За кадром
23:55 Х/ф «Там, де
23:45 Світлі голови.
00:20 Колір ночі
живе кохання»
Зимові ігри

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00, 19:00 Т/с
«Капітанські діти»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:10 Мультфільми
13:55 У гостях у
Дмитра Гордона
15:15 Невідома
планета
17:50 Лінія поведінки
21:35 У гостях у
Дмитра Гордона
22:40 Д/ф «Спартак.
Інша сторона міфу»
23:50 Д/ф «Втрачений
флот Хубілай-хана»

07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с « Одного
разу у Ростові»
11:00 Т/с «Маршрут
милосердя»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
20:00 Подробиці
20:30 Вечірній Київ
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10, 17:10, 19:15
Події-Спорт
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:10 Т/с «Відрив»
12:00 Нехай говорять.
Кирило і Микита
13:00 Т/с «Звіздар»
13:50 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00 Т/с «Я —
охоронець-3: Старі
рахунки»
23:45 Х/ф «07-й
змінює курс»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
13:35 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:25 Х/ф «Псевдонім
«Албанець»-4»
20:20 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки.
22:35 Т/с «Стріляючі
гори»
00:35 Дачна відповідь

06:00 Мультфільми
08:00 Знак якості
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:10 Мультфільм
06:30 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00 Шустер-Lіve.
Спецпроект до Дня
Перемоги
10:35 Х/ф «Визволення»
18:25 Золотий гусак
18:55 Українська пісня
року
20:50 Мегалот
20:55 Зворотній зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:30 Кабмін: подія
тижня
21:45 Зірки гумору
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено
23:00 Експерт на
зв’язку
23:25 Ера здоров’я
23:50 Футбольна
легенда»
00:15 ЮвелірТБ

06:25 М/с «Смурфи»
07:20 Справжні
лікарі-2
08:10 Світське життя
09:05 Хто там?
10:10 М/с
«Русалонька»
10:35 М/с «Тімон і
Пумба»
11:00 Світ навиворіт-3
12:10 Х/ф «Нянька за
викликом»
14:05 Х/ф «Ділова
жінка»
16:15 Х/ф
«Освідчення»
18:25 Х/ф «Трохи не
при собі»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Трохи не
при собі»
00:15 Х/ф «Мисливці
за скарбами»

06:00 Країна порад
06:45, 15:35
Мультфільми
06:55 Ф-стиль
07:20 Будь у курсі!
07:50, 08:45, 15:10
Цивілізація Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:55 У гостях у Дмитра
Гордона
10:00 Невідома планета
11:05 Х/ф «Кін-дзадза!»
13:50 За сім морів
16:10 Щоденник для
батьків
16:35 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
18:55 Т/с «Служба 21,
або Мислити треба
позитивно»
20:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:30 Жінки, що мріяли
про владу
21:25 В гостях у Дмитра
Гордона
22:30 Х/ф «Розплата»
00:25 Х/ф «Потрібні
люди»

05:35 Велика

06:00 Мультфільми
08:50 Що добре для
тебе?
09:30 Сім’я від А до Я
11:10 Школа лікаря
Комаровського
11:40 Картата потата
12:40 Кухарі з
Беверлі-Хіллз
13:30 Зайві 10 років
15:20 Квадратний
метр
16:50 Позаочі
17:40 Формула любові
18:30 Місце зустрічі.
Гала-концерт
22:30 Позаочі
23:20 За кадром
00:20 Колір ночі

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
Кисельовим
07:10 Події-Спорт
08:20 Городок
07:15 Х/ф «Хто б
09:00 Орел і решка
говорив»
10:00 Україно,
09:00 Т/с «Дорожній
патруль-11»
вставай!
10:00 Таємниці зірок
10:45 Вирваний з
11:00 Гості на порозі
натовпу
12:00 Т/с «Хто, якщо
11:20 Найрозумніший не я?»
13:15 Х/ф «Кадет»
14:00 Т/с «Інтерни»
16:00 Х/ф «Стань
15:15 Юрмала-2010
17:00, 20:25 Вечірній мною»
18:00 Т/с «Серце не
Київ
камінь»
19:00 Розсміши
21:15 Х/ф «У
коміка
річки два береги.
Продовження»
20:00 Подробиці

07:15 Золотий ключ
07:40 Т/с «Літєйний»
08:30, 17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:20 Х/ф «СМЕРШ.
Легенда для
зрадника»
16:20 Очна ставка
18:25 Х/ф «Псевдонім
«Албанець»-4»
20:20 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Ти не повіриш!
23:10 Х/ф «Глухар у
кіно»

22:30 Вечір боксу на

Дівчина, яка зі-

Інтері. З. Байсангуров рвалася з дієти,
00:30 Х/ф «Час
за лічені хвилини
розплати»

загризла торт!

06:20 Легенди
бандитської Одеси
06:45 Друга смуга
06:50 Х/ф «Жінка дня»
08:30, 19:00 Свідок
08:55 Т/с «Жорстокий
бізнес»
11:00 Т/с «CSI: ЛасВегас-11»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів-5»
15:40 Х/ф «Справа
для справжніх
чоловіків»
17:00 Х/ф «Три дні
поза законом»
19:30 Х/ф «Край»
22:10 Х/ф «Поводир»
00:10 Х/ф «Біжи не
оглядаючись»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Байдиківка
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Т/с «Всі жінки —
відьми»
11:00 Т/с «Баффі —
винищувачка вампірів»
11:50 Серіал «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, 19:50 Т/с
«Універ»
15:40 Чортиці в спідницях
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Богиня шопінгу
19:00 БарДак
21:50 Т/с «Діффчатка»
22:20 Т/с «Реальні пацани»
23:15 Дом-2
00:10 На добраніч, мужики

06:00 М/с

07:30 М/ф «Ну,
«Галактичний футбол» постривай!»
08:25 М/ф «Малюк і
06:30 М/с «Бен-10»
Карлсон»
08:00 Х/ф «Застава
08:50 М/ф «Карлсон
Жиліна»
повернувся»
09:00 Новини 2+2
09:10 М/ф «Лісові
09:20, 21:20, 23:00
мандрівники»
ПроСпорт
09:35 М/ф «На лісовій
09:25, 12:00 ДАІ.
стежці»
Дорожні війни
09:50 М/ф «Гуси10:00, 16:00 Т/с
лебеді»
«Солдати-12»
10:10 М/ф «Гноми та
14:00, 19:00 Т/с
Гірський король»
«Лісник»
10:15 Х/ф «Лессі»
18:00, 21:25 Ульотне
12:30 Т/с «Дільниця»
відео по-російськи
19:00 У пошуках
21:00 Новини 2+2
21:55 Штопор. Убойне пригод
20:00 КВН
відео
22:40 Жіноча ліга
23:05 Х/ф
23:40 Три сестри
«Арахнофобія»
00:00 Медіум

06:00 Іграшки для
дорослих
06:50, 11:30 Пожежа у
лондонському метро
07:40 Рязанський
стоунхендж
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Блакитна
безодня
10:30 Д/ф «Мексика:
викид нафти»
13:20 Top Gear
14:20 Замерзлий світ
15:10 НЛО.
Розсекречені
матеріали
16:10 Закон світового
кодування
18:00 Золото
опальної цариці
19:40 Очікування
апокаліпсиса
22:10 Рятування видів

07:00 Ранок Росії
11:00 Чорні діри. Білі
плями
11:40 Абсолютний слух
12:20 Біблійний сюжет
12:45, 16:25 Вісті-Спорт
13:00, 16:00, 19:00 Вісті
13:30, 04:40 Т/с
«Здрастуй, мамо!»
14:15 З новим домом!
15:00 Про найголовніше
15:45 Уся Росія
16:35, 03:10 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
17:20, 03:55 Т/с
«Інститут шляхетних
панянок»
18:10 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
19:45 Прямий ефір
20:40 Т/с «МУР»
22:15 Х/ф
«Самозванка»
23:50 Зіркові вдови

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

05:55 Інший футбол
06:30 Х/ф «Людина
президента»
08:20 Козирне життя
08:50 Зірки YouTube
10:00 ЄвроФуд-2012
10:25 Квартирне
питання
11:25 Стоп-10
12:25 Провокатор
13:40, 18:55 Спорт
13:45, 21:05 Наша
Russіa
14:00 Максимум в
Україні
15:00 Х/ф «Снайпер.
Знаряддя помсти»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «Кандагар»
22:00 Х/ф «Від
колиски до могили»
00:05 Х/ф
«Заборонена
реальність»

політика з Євгенієм

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, 04:05 Модний
вирок
12:15 Добрий день
13:20 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Спецназ»
16:15 Між нами,
дівчатами
17:00 Середовище
проживання.
Бережися автомобіля
18:35 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Моя друга
половинка»
23:30 Вечірній Ургант
00:00 Нічні новини

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

- Любий, у мене
росте животик,
здається, я вагітна.
- Я навіть знаю, хто
батько.
- Хто?
- Хлібобулочний
комбінат.

Сидять два рибалки, один з
вудкою, другий
ще тверезий ...

05:40 Наші улюблені
мультфільми
06:20 Х/ф «Міцний
горішок»
07:45 Караоке на
Майдані
08:45 Сніданок з
Юлією Висоцькою
09:00 Їмо вдома
10:05 ВусоЛапоХвіст
11:00 Моя правда.
Тетяна Буланова
12:00 Неймовірна
правда про зірок
13:15 Холостяк-2
16:35 Як вийти заміж
17:35 Х/ф «Вечори
на хуторі поблизу
Диканьки (Ніч перед
Різдвом)»
19:00, 00:15 Україна
має талант!
22:55 Хата на тата

07:10 Один за всіх
09:00 М/с «Боб Губко»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Стороннім в...
13:00 Новий погляд
14:00 Кухня на двох
15:00 Х/ф «11 друзів
Оушена»
17:20 Х/ф «Назад у
майбутнє»
19:50 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
22:00 Хто зверху?
23:55 Х/ф «Вечеря з
недоумками»

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
13:20 Кримінальні
хроніки
14:00 Інші новини
14:15 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Спецназ»
16:15 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Надбання
Республіки: Ілля
Рєзник
23:55 Що? Де? Коли?
01:05 Х/ф «Сповідь
утриманки»

06:25 «Легенди
бандитського Києва»
06:50 Т/с «Суто
англійські вбивства»
08:55 Х/ф «Край»
11:30 Замах на
Брежнєва
12:00 Головний свідок
12:40 Х/ф «Поводир»
14:40 Т/с «Журов-2»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства-6»
23:00 Х/ф «Адреналін»
00:40
ЛежуХ/ф
на«Новачок»
дивані,

- Як себе почуває
твій папуга?
- Бідолаха помер ...
- Від старості?
- Ні, від засмучення. Із тих пір, як я
одружився, йому не
вдалося вставити ні
слова.

читаю газету, одним оком дивлюсь
футбол по телевізору, п’ю пиво,
жую чіпси, граюсь
із собакою — і тут
заходить дружина
і лементує, що я
нічого не роблю!

06:45, 07:55, 08:20, 18:50,
23:35, 00:30 Час спорту
06:50, 00:40 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 23:00 Час
новин
07:10 Клуб 700
07:30, 08:10, 22:25, 23:20,
00:15 Бізнес-час
08:30 Світська кухня
09:20, 15:15 Інтелект.uа
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:15 Драйв
14:10 Історія успіху
14:25 Гра долі
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:45 Дорогоцінності
18:15 Час інтерв’ю
18:40, 00:00 Київський
час
19:20 Тема тижня
19:30 Машина часу
20:10 Портрети з Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 В кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич
23:45 Тема тижня

06:00 Дізнайся – як
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 М/с «Пукка»
10:10 М/с «Ллойд у
космосі»
10:35 М/с «Світ Квесту»
11:05 Єралаш
11:25 Одна за всіх
11:50 Т/с «Хто у домі
господар?»
12:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
13:20 Лялечка
14:15 Х/ф «Прекрасна
Анжеліка»
16:15, 20:05 Т/с «Універ»
18:10 Х/ф «Будинок
великої матусі»
22:30 Чортиці в спідницях
23:00 Х/ф «Дуже страшне
кіно»
00:25 На добраніч,
мужики

2+2

08:00 Мультфільми
09:10 М/с «Бен-10»
10:20 ПроСпорт
10:25 Убивче відео
11:30 Т/с «Апостол»
19:30 Т/с «Втеча-2»
21:30 Х/ф «Секретні
матеріали. Боротьба
за майбутнє»
23:50 Х/ф
«Переговорщик»

05:45 Ранок на К-1
07:30 М/ф
«Бременські
музиканти»
08:00 М/ф «Троє з
Простоквашино»
08:25 М/ф «Канікули в
Простоквашино»
08:50 М/ф «Зима в
Простоквашино»
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Д/п
«Дивовижний
На вулиці, де
зупинка заборонена, Серенгеті»
11:05 Д/п «Розумні
стоїть старезний
мавпи»
«Москвич».
12:05 Х/ф «Нові
Підходить
автоінспектор. Питає Робінзони»
14:05 Т/с «Я
у водія:
повернусь»
- Це ваша машина?
20:20 Х/ф «Літній
- Моя.
дощ»
- Сто гривень!
Водій, трішки
22:40 Х/ф
подумавши:
«Сімнадцятирічні»
- Сто п’ятдесят – і
00:30 Х/ф «Бунтівлива
забирайте!
юність»

06:00 Масони
07:00 Енергетика
08:00, 23:00
Армагедон да Вінчі
09:00, 00:00 Третій
Антихрист
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Прорив у
безодню
16:50 Приречені
вбивати
17:40 SOS на злітній
смузі
18:30 НЛО. Контакти
шостого роду
19:20 Піраміди
20:10 Спецслужби
проти НЛО
21:00
Вимирання-2012
22:00 Кривава клятва
Гітлера

07:00 Ранок Росії
11:00 Суботник
11:35 Х/ф «Не
забудь... станція
Лугова»
13:00, 16:00 Вісті
13:30 Володимир
Володін, герой
оперети
14:15 З новим домом!
14:50 Про
найголовніше
16:25 Марку Бернесу
присвячується...
17:15, 02:45 Суботній
вечір
19:00 Вісті в суботу
19:50 Вечірній
квартал
21:05 Т/с «Байки
Мітяя»
22:55 Х/ф «Велика
родина»
00:40 Біла студія
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:25 Крок до зірок
07:10 7 чудес України
- Генуезька (Судацька)
фортеця
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Крок до зірок.
Євробачення
10:10 Караоке для дорослих
10:55 Шеф-кухар країни
11:45 Мистецтво за брамою
12:25 Х/ф «Потоп»
17:30 Золотий гусак
17:55 Маю честь запросити
18:45 Мамо, вічна і кохана
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:05 Олімпійський виклик
23:20 Світовий рекорд
Гіннеса
00:15 Ювелір ТБ

06:15 Х/ ф «Шкільні
війни: битва за
випускний бал»
07:55 Ремонт+
08:40 Маріччин
кінозал
09:05 Лото-Забава
10:10 М/ф
«Русалонька»
11:00 Велика різниця
по-українському
11:45 Міняю жінку - 5
13:05 Х/ф
«Післязавтра»
15:20 Х/ф «Трохи не
при собі»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 Х/ф «Трохи не
при собі»
23:25 Світське життя
00:25 ТСН-тиждень
01:15 Х/ф
«Поліцейський, як
прикметник»

06:05 Факти
06:20 «Рюрики».
Комедійний
телесеріал
06:50 Квартирне
питання
07:45 ЄвроФуд-2012
08:15 Анекдоти поукраїнськи
08:50 «Заборонена
реальність». Художній
фільм
10:45 Зірковий тестдрайв
11:25 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Х/ф «Людина
президента»
14:20 Х/ф «Кандагар»
16:45 Х/ф»Бабло»
18:35 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Грозові
ворота»
23:55 Голі та смішні
01:00 Х/ф «Від
колиски до могили»

06:00 Мультфільми
08:50 Що добре для
тебе?
09:30 Сім’я від А до Я
11:40 Картата потата
12:40 Кухарі з
Беверлі-Хіллз
13:30 Зайві 10 років
15:20 Квадратний
метр
16:50, 23:30 Позаочі
17:40 Формула любові
18:30 Пісня року 2006
00:20 Колір ноч

06:45 Х/ф «Старикирозбійники»
08:35 Сніданок з
Юлією Висоцькою
08:50 Їмо вдома
10:00 Неймовірні
історії кохання
11:00 Караоке на
Майдані
12:00 Моя правда.
Вадим Демчог
13:00 Куб
14:15 Україна має
Українець у літаку талант!
їсть сало.
19:00 Битва
Його питають:
екстрасенсів. Війна
— Що їсте?
титанів
— Це сало, але ви 21:15 Х/ф «Мій
його їсти не буде- коханий геній»
те.
01:20 Неймовірні
— Чому?
історії кохання

05:50 Т/с «Курсанти»
06:40 Кліпси
06:55 Один за всіх
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Даєш молодь!
09:00 М/с «Боб Губко»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
09:55 ТОП-100
11:15 Хто зверху?
13:10 Пакуй валізи
14:45 Шури-амури
17:00 Файна Юкрайна
17:30 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
19:40 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
22:00 Піраньї XL
22:55 Х/ф
«Невигубний шпигун»
00:40 Спортрепортер
00:45 Т/с «Урятувати
Грейс»

06:30 Київський час
06:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 12:00,
23:00 Час новин
07:10 Клуб 700
07:30 Бізнес-час
08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:20 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
11:30 ДМБ
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Світська кухня
16:15 Фактор безпеки
17:20 Палата
17:25, 23:40 Рекламна
кухня
18:15 Велика політика
19:20 Тема тижня
19:30 РесПубліка з
Анною Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія
закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою
00:00 Київський час

08:00 Журнал Ліги
Чемпіонів
08:30 Мультфільми
09:00 М/с «Бен
10. Інопланетна
надсила-2»
10:40
ПрожекторПерісХілтон
11:30 Х/ф «Застава
Жиліна»
12:30 Х/ф «Застава
Жиліна»
14:30 Пісні перемоги.
День перемоги
15:30 Вцілілі за
межею
16:30 Ванга
17:30 Я - Вольф
Мессінг
19:30 Т/с «Втеча-2»
21:30 Профутбол
22:30 Х/ф «Відплата»
00:30 Т/с «На краю
всесвіту»

05:45 Ранок на К1
07:30 М/ф «Ну,
постривай!»
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Д/п «Розумні
мавпи»
11:05 Д/п
«Дивовижний
Серенгеті»
12:05 Х/ф
«Мадмуазель
Мушкетер»
15:45 Х/ф «Літній
дощ»
17:50 Розкішне життя
18:45 М/ф «Джиммі
Нейтрон: Хлопчикгеній»
20:15 Х/ф «Без вини
винний»
22:00 Х/ф
«Мадмуазель
Мушкетер»
01:20 Х/ф
«Сімнадцятирічні»

06:00 Диваки
06:25 Мультфільми
06:45 Х/ф «Небесний
тихохід»
08:00 Соціальний пульс
вихідних
08:50 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 «Російський
бізнес»
14:00 Мультфільми
14:35 За сім морів
15:25 Цивілізація
Incognіta
16:30 Мультфільми
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
20:35 Світські хроніки
21:00 Гігантська чорна
видра
22:05 Х/ф «Потрібні
люди»
00:10 Будь в курсі!
00:30 Невідома планета

06:45 Вечір боксу на
Інтері. З.Байсангуров
08:40 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:50 М/с «Машини
казки»
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 НЕДІЛЯ З
КВАРТАЛОМ
11:05 Свати біля
плити
11:30 Д/ф «Свати-5.
Життя без гриму»
12:35 Т/с «Байки
Мітяя»
18:00 Т/с «Янголи
війни»
20:00 Подробиці
20:55 Т/с «Янголи
війни»
22:55 Що? Де? Коли?
00:25 Х/ф «Фірма»

06:00 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Хто б
говорив - 2»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Прем’єра! Герої
екрану
11:00 Х/ф «У
річки два береги.
Продовження»
15:00 Т/с «Серце не
камінь»
18:00 Т/с «Хто, якщо
не я?»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Хто, якщо
не я?»
20:30 Т/с «Інтерни»
22:30 Футбольний
вік-енд
23:30 Таємниці зірок
00:30 Т/с «Час
Волкова»

04:40 Х/ф «Важка дитина»
06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 Російське лото
07:45 Їхні вдачі.
08:25 Їмо вдома.
09:20 Перша передача
09:55 Розвод поросійськи
11:00 Дачна відповідь
12:20 Своя гра
13:10 Х/ф «Єгорка».
15:20 Слідство вели....
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:50 Центральне
телебачення
21:00 Таємний шоубізнес
22:00 Х/ф «Наших б’ють»
23:55 Х/ф «Історії півдня»

06:00 Уроки тітоньки
Сови
06:40 Легенди
бандитського Києва
07:20 Т/с «Журов - 2»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
12:45 Х/ф
«Перехрестя»
15:00 Т/с «Таємниці
слідства - 6»
19:00 Х/ф
«Барбаросса»
23:15 Х/ф «Тінь у
глибині»
01:10 Х/ф «Адреналін»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
07:05 Мультик з
Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:40 М/ф «Титан:
після загибелі Землі»
11:15 Єралаш
11:35 Х/ф «Прекрасна
Анжеліка»
13:35 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40 Чортиці у
спідницях
15:10, 20:20 Т/с
«Універ»
16:05 Х/ф «Будинок
великої матусі»
18:00 Лялечка
18:55 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Діффчатка»
22:45 Х/ф «Сусідка»
00:45 На добраніч,
мужики

06:00 Загублений
скарб гетьмана
Мазепи
08:00 Ефект
Нострадамуса
Кривава клятва
Гітлера
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Д/ф “Вольф
Мессінг. Перший
радянський
екстрасенс”
17:00 Д/ф “Великі
пророки. Ванга та
Матрона”
18:00 Д/ф
“Астрологія. Жертви
зіркової брехні”
18:30 Паралельні
світи
19:20 Прибульці.
Неоголошений візит
20:10 Допомога з того
світу
21:00 Рятування видів
23:00 Дика місцевість
00:00 Мистецтво жити
разом
01:00 Покер. The Bіg
Game
02:00 Мегамоделі

07:00 Х/ф «Шукай
вітру...»
08:20 Сам собі
режисер
09:00 Сміхопанорама
09:25 Ранкова пошта
10:00, 13:00 Вісті
10:10 Місцевий час
10:45 Х/ф «Велика
родина»
12:30 Очевидненеймовірне
13:20 Вісті-Москва
13:25 Уся Росія
13:40 Х/ф «Ще
люблю, ще
сподіваюся...»
15:05 Квиток у
Великий
15:50, 04:10 Сміятися
дозволяється
16:40, 02:30 Х/ф «Це
було у Пенькові»
18:20 Розсміши
коміка
19:00 Вісті тижня
20:10 Фактор А
21:45, 05:00 Х/ф
«Дочка баяніста»
23:25 Х/ф «Мовчун»
01:00 Х/ф «Шлях
додому»

— Бо я не дам!

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

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
06:15 Х/ф «Євдокія»
08:05 Служу Вітчизні!
08:40 Смішарики. Пін-код
09:10 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:30, 03:20 Поки всі
вдома
11:25 Фазенда
12:15 Х/ф «Приватний
розшук полковника у
відставці»
15:45 Надбання
Республіки: Ілля Рєзник
18:15 Х/ф «Реальна
казка»
20:10 Мульт особистості
21:00 Час
22:00
ПрожекторПерісХілтон
22:35 Yesterday lіve
23:50 Х/ф «Кримінальна
фішка від Генрі»

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

На запитання
анкети «Що ви
збираєтеся робити
після школи?»
випускники шкіл
у переважній
кількості випадків
дали відповідь:
«Якщо пощастить,
то нічого ...»

Безкоштовні оголошення

На дозвіллі

Кросворд
«Перемога»

ПРОДАМ
1-кім. кварт. 46 кв. м/
Телевізор
Цуценят 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

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Радянський
воєначальник, командуючий одного із фронтів у перші дні нападу
фашистської Німеччини на СРСР
у 1941 році. 8. Радянський воєначальник, який з лютого 1942 року
очолював Генеральний штаб Червоної армії. 9. … «випаленої землі»
застосовувалась при відступі німецько-фашистських військ з території СРСР у роки ІІ-ї світової війни.
10. Мінерал – плавиковий шпат.
11. Народно-визвольна … Албанії
в листопаді 1944 року визволила
свою країну від німецько-фашистських військ. 12. Місто в Росії. 15.
Радянський воєначальник, командуючий одного у фронтів в перші
дні нападу фашистської Німеччини
на СРСР у 1941 році. 18. Радянський воєначальник, командуючий
ІІ-м Українським фронтом із 1944
року. 19. Місяць календарного
року. 20. Сузір’я в екваторіальній
смузі неба. 22. 12 липня 1941 року
між СРСР і Великобританією була
підписана … про спільні дії у війні
проти фашистської Німеччини. 24.
Начальник Генерального штабу
Червоної армії на початку нападу
фашистської Німеччини на СРСР
у 1941 році. 28. Бактерія, що має
форму коротенької, зігнутої палички. 29. Юрист, захисник. 30. Європейська країна, яка була окупована
фашистською Німеччиною у роки
ІІ-ї світової. 31. Радянський авіаконструктор, академік АН УРСР.

ІНШЕ
Фарбування, шпалери,
багет, шпатлівка.
Тел: (066) 483-55-45,
(067) 114-29-02

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

Домашній
майстер
Тел: (063)
100-90-08

Підприємство в м. Вишгород (р-н заводу «Карат»)
запрошує на постійну роботу:
— оператора ламінаційної установки (навчаємо).
З/п договірна.
— маляра по фарбуванню металу. З/п договірна.
Тел: (098) 695-35-21
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
05.05.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
По вертикалі: 1. Зовнішній вигляд кого-небудь. 2. Німецький важкий танк у роки ІІ-ї світової. 3. Російське місто, під яким був зупинений
наступ німецько-фашистських військ у ІІ-й світовій. 4. 8 грудня 1941
року … і США оголосили війну Японії. 5. Радянський воєначальник, командуючий одного з фронтів у перші дні нападу фашистської Німеччини на СРСР у 1941 році. 6. … Кобзон. 12. Тропічне вічнозелене дерево,
шоколадне дерево. 13. Канати для безпеки при стрибках під куполом
цирку. 14. Військовий морський підводний … . 15. Річка в Центральному нагір’ї Нової Гвінеї. 16. Чоловіче ім’я. 17. Друга світова … розв’язана
німецьким фашизмом. 21. … Одеси здійснювалась Червоною армією
з 5 серпня по 16 жовтня 1941 року. 23. Радянський воєначальник, командуючий Ленінградського фронту (1943 рік). 24. Білоруське місто,
під яким у липні 1941 року Червона Армія нанесла контрудар по німецько-фашистським військам. 25. Віденська операція у березні-квітні
1945 року – наступ Червоної армії, визволення столиці Австрії … . 26.
Бог сонця, чистоти і правди у давньоримській міфології. 27. Постанова
державної влади, що має найвищу юридичну силу.

(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

Молодіжний квартал

Вальс у місті
звучить випускний
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Б

атьки, вчителі й випускники
отримали письмове привітання
від першого заступника голови
Київської облдержадміністрації Ярослава Москаленка. Теплими словами
привітали випускників Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, голова
Вишгородської райради Олександр Носаль, голова Вишгородської РДА Олександр Приходько, начальник відділу
освіти ВРДА Раїса Клименко, директори
вишгородських загальноосвітніх закладів. Зичили реалізувати свої здібності, вивчитися, прославити Вишгород і
Україну та повернутися додому досвідченими фахівцями — розбудовувати
рідне місто.
За сценарієм (автори — міський ЦТ
«Джерело» та ВРГ «Інтелект») були грамоти й подарунки, зокрема — годинники від міського голови: кандидату у
майстри спорту, триразовому чемпіону
України 2010-2012 рр., володарю Кубку
Європи 2012 р., чемпіону Європи 2011
р. з кіокушин-карате Олексію Лезнову
та призеру чемпіонату Київської області
й переможцю Всеукраїнського чемпіонату 2010-2011 р. з хортингу Дмитру
Кальченку (обидва — із спеціалізованої школи «Сузір’я»), поки що єдиній
дівчині-переможниці спортивних змагань серед школярів у обласному етапі (ІІІ місце з волейболу) Олександрі
Кулаковій і переможцю обласних змагань із стрибків у висоту Олександру
Садовському (обоє — із ЗОШ № 1 І-ІІІ
ст.), срібному призеру Європи 2011 р.
та володарю Кубку Європи 2012 з кіокушинкан-карате Іллі Сергієнку, чемпі-

ону Європи 2011 р. та володарю Кубку
Європи 2012 р. з кіокушинкан-карате
2012 р. Олександру Гудаліну, кращому гравцю шкільної баскетбольної ліги
серед навчальних закладів міста Києва
та Київської області Антону Шалю (всі
четверо — з ВРГ «Інтелект»).
Отримали також відзнаки й подарунки переможці й призери Всеукраїнських
учнівських олімпіад та конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України:
ВРГ «Інтелект» — Валентина Пілянська, переможець ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської
мови;
Вишгородська
загальноосвітня
школа № 1 І-ІІІ ст.: Олександра Зацепіна (І місце у ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з географії), Надія
Зайченко (ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з обслуговуючої праці), Олександр Борисевич
(ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії), Єлизавета
Лобанова (ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із світової
літератури);
Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської міської ради — Поліна
Квачук (ІІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики);
Вишгородська
спеціалізована
школа «Сузір’я» — Катерина Крижанівська (переможець ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької
мови, переможець ІІ обласного етапу
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з німецької мови у 2012 р.) та Анна Іващенко
(переможець ІІІ етапу Всеукраїнських

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 7-А класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»

Школа
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учнівських олімпіад з англійської мови).
Для вчителів, випускників-2012, їхніх батьків і почесних гостей свята (а це вся
вишгородська громада) виступили вихованці Вишгородського міського центру
творчості «Джерело» (директор — Наталя Кисіль), переможці 2012 року Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси». Запальний «Жок» веселих клоунів зірвав щирі оплески.
До мікрофона вийшли випускники 2012 року. Слова любові та вірності, урочиста клятва гідно нести по життю високе звання громадянина міста Вишгорода… І
останній для них шкільний вальс:
«Вальс у місті звучить випускний,
Лине музика ніжно й крилато.
Час прощання з дитинством прийшов —
Вальс сьогодні і смуток, і свято.
Наші діти, ви вже підросли,
В світ широкий летіть, журавлята.
Вальс прощальний сьогодні звучить.
Він на радість, на успіх багатий».
Цілих одинадцять років багато хто з нинішніх випускників мріяв про цей день.
Та коли він нарешті настав, пролунав останній дзвоник і у голубу височінь злетіли
різнокольорові зворушливі кульки дитинства, дівчата крадькома втирали сльози, а
хлопці намагалися посміхатися, та видно було, що їм шкода розлучатися із школою.
Випускники дві тисячі дванадцятого року,
Ви — Вишгорода майбуття, надія.
Жде іспит вас життєвого уроку.
Нехай здійсняться ваші заповітні мрії!

У третьому вимірі
Нещодавно до ВРГ «Інтелект» завітали люди, які готові були нас перемістити у
3D-вимір, запропонувавши подивитися художню стрічку «Пірати Карибського моря-4» та
мультфільми «Ріо» або «Рапунцель».
ерегляд коштував усього 20 грн – здається, недорого, щоб поринути в іншу реальність. До цього все було готово – в актовій
залі, де відбувався перегляд, вікна і двері щільно
закрили від променів сонця.
І хоча в цей час ішли уроки, вчителі не були проти, щоб діти подивилися кіно, а ті, у свою чергу, пообіцяли самостійно підготуватись до наступного

П

2012 року

Прощання зі школою

>1

Марина КОЧЕЛІСОВА

5 травня

> 16

заняття.
Зайшовши до зали, кожен отримував окуляри.
Але охочих було так багато, що їх усім не вистачило. І все ж ніхто не засмутився.
– Почекаємо «кіношників» наступного разу, –
говорили семикласники.
Під час перегляду всі поринули у світ кіно, і коли
на екрані були якісь різкі рухи, діти то стрімко відхилялися вбік, то щось дружно вигукували.
Після сеансу я поцікавилася їхніми враженнями:
Наталя, 7 клас: – Мені сподобалося, пішла б
іще на такий фільм.
Марина, 11 клас: – Цікаво, але трішки не вистачило спецефектів.
Петрик, 5 клас: – Здалося, що на мене щось
налетіло, і я розгубився. І взагалі – вперше пережив таке відчуття реальності.
Емоції і враження ще довго вирували. Тож від
усіх хочеться подякувати кіномеханікам, учителям
і директору гімназії Інні Василівні Шубко за незвичний у нашому шкільному житті день.
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5 травня

Дата

2012 року

90-60-90?

Символ Перемоги

Дієта,
або Відчуття
справжнього голоду

Іван БОНДАРЕНКО
Щодня в Україні через надмірну вагу
на дієту «сідають» тисячі людей. Проте, за оцінками лікарів, для 15 % із них
схуднення стає нав’язливою ідеєю, яку
можна вважати хворобою.
ні дівчата і зрілі жінки готові зовсім відмовитись від їжі, виснажувати себе тренуваннями з
надмірними навантаженнями заради омріяної «глянцевої» краси.
Багато людей вважають, що дієта допоможе зменшити вагу. Але… після успішного
завершення циклу людина зазвичай повертається до звичайного харчування, відповідно — й її попередня вага повертається іноді
навіть з надлишком. Організм, що впродовж
тривалого часу перебував у стані стресу під
час дієти, запасається силами наперед.
До негативних наслідків призводять і так
звані моно-дієти, коли перевага віддається
якомусь одному продукту, наприклад, рису,
гречці чи шоколаду. Організм втрачає при
цьому макро- і мікроелементів, що містяться в інших продуктах і сприймає такі дієти,
як приховане голодування.
Дуже популярною вважається «кремлівська дієта», яка дозволяє їсти все, що забороняють інші, навіть вживати алкоголь.
Але для того, щоб набрати чи скинути зайву
вагу, потрібно лише слідкувати за кількістю
вуглеводів у своєму раціоні і не перевищувати завдану норму. Насправді це — виключно шкідлива для організму дієта, яка
має дуже багато побічних негативних наслідків для здоров’я.
У той час, коли мільйони жителів Землі
виснажують себе дієтами і голодом заради
схуднення, кількість людей, що страждають
від голоду та балансують між життям і смертю, вже перевищила мільярд. У них єдина
мрія — з’їсти шматочок хліба чи грудочку
рису щодня.
Втім, чи варто знущатися над собою, травмувати свій організм і шкодити
здоров’ю заради сумнівих бажань? Можливо, просто варто переглянути свій раціон,
харчуватись у чітко визначений час, не зловживати калорійними продуктами і вести
активний спосіб життя, не забуваючи про
заняття спортом. Не так швидко, проте без
шкоди для здоров’я ви й почнете рухатись у
напрямку до здорового схуднення.
Довідка: 6 травня багато країн світу
відзначають як Міжнародний день проти
дієт. 12 років тому його заснувала керівник британського «руху» проти дієт та
схуднення Марі Еванс, яка вилікувалась
від анорексії і закликає всіх любити себе
такими, якими ви є.

Ю

Календар

Цей день в історіїї
5 травня – Міжнародний день
боротьби за права інвалідів; Міжнародний день акушерки
1581 — друкар Іван Федоров видав
свій останній твір — «Хронологію» Андрія Римші (перший друкований руський календар)
1949 — створено Раду Європи
1836 — у Бельгії введено в дію першу у Європі залізницю
Народились:
1836 — Сидір Воробкевич (Данило
Млака), український письменник, композитор, музично-культурний діяч з Буковини
1922 — Анатолій Дімаров, український письменник
1938 — Юрій Іщенко, український
композитор
Іменини: Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро
6 травня – Міжнародний день

Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!

З глибокою повагою та шаною
Максим МАКАРЕНКО,
депутат міськради
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах …
Ось уже 67 років ці рядки звучать звідусіль 9 травня, в День
Перемоги радянського народу
над фашизмом, і стали справжнім
символом тієї довгоочікуваної Великої Перемоги над окупантами.
іна довгоочікуваної Перемоги – це мільйони загиблих,
навіки зламані людські долі,
живі рани учасників воєнних дій і членів їхніх сімей, нестерпний, пекучий
тягар у людських серцях, який тягнеться від далекого 1941 року донині. 7 мільйонів синів і дочок України,
які полягли на полях бою, — безцінна

Ц

Примирення

Вишгород

втрата. Низько вклоняємося перед
тими, хто віддав своє життя, відійшов
у вічність за світле, безхмарне майбутнє своїх нащадків, рідного Вишгородського краю та Великої України.
Уламки тієї трагедії все ще летять на
нас, а сама війна назавжди закарбувалась жахливим лихоліттям, незагоєним шрамом в історії стражденної
України.
Шануйте добру згадку про загиблих героїв самі та навчайте дітей,
щоб моторошні події тих днів не згасли в народній пам’яті і ніколи не мали
вороття. Згадайте: «Той, хто не знає
свого минулого, не вартий майбутнього». Мовчазним нагадуванням про
Велику Вітчизняну війну 1941-1945
рр. є пам’ятки, обеліски та меморіальні дошки, але найголовніший меморіал – правда і людська пам’ять,
яку нащадки пронесуть крізь вічність
у своїх серцях.
Ми не маємо права забувати геро-

їв Курської дуги і Сталінграда, Москви
і Києва, визволителів нашого міста,
прах яких сьогодні покоїться під чорним гранітом братської могили. Чим
далі відходить від нас той час, тим тим
повніше ми з вами повинні усвідомлювати історичного значення здійсненного.
Маємо бути гідними подвигу наших батьків, дідів і прадідів. Разом
зробімо все від нас залежне, щоб
квітнув, звеличувався та процвітав та
багатів рідний Вишгородський край
та могутня Україна.
Низький уклін вам, дорогі ветерани! Ми, молоде покоління, обіцяємо
вам завжди пам’ятати ваш урок честі,
слави, героїзму, самопожертви, патріотизму та вірності Вітчизні. Ми завжди стоятимемо на варті миру, який
ви вибороли для нас.
Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам! Честь і слава живим героям!
Ніхто не забутий! Ніщо не забуте!

«Пам’ять. Скорбота. Єднання»

Володимир САЮК
(Із Вікіпедії) Операція «Вісла» —
етнічна чистка, здійснена у 1947
році (початок – 29 березня) під
керівництвом Радянського Союзу,
Польщі, Чехословаччини. Полягала у примусовій депортації (виселенні) – з використанням збройних сил вказаних країн – українців
з Лемківщини, Посяння, Підляшшя
і Холмщини на ті території у західній та північній частині польської
держави, що до 1945 належали
Німеччині.
е було не просте переселення, а колективна кара
для людей, яких геть усіх
звинуватили у сприянні державному
тероризмові на етнічному ґрунті.
Які історичні висновки мають сьогодні робити дві незалежні сусідні
держави – Україна і Польща? Які аргументи брати за істину? У 2003 році
– на 56-тій річниці польсько-українського конфлікту – на Волині відповідь на ці запитання підказала церква
і ще живий тоді понтифік Іван Павло
ІІ. І хоча радикали по обидва боки
кордону вимагали продовження ідеологічної війни, президенти України
і Польщі змогли ухвалити спільну заяву «Про примирення».
Зустріч тодішніх державних керівників відбулася у селі Павлівка на
Волині, яке стало братською моги-

Ц

проти дієт
1648 — відбулась Битва під Жовтими водами
1991 — український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії встановив
світовий рекорд (6 м 7 см)
Народились:
1920 — Григорій Тютюнник, український письменник
Іменини: Марія, Валерія, Анастасія,
Маргарита
7 травня – Всесвітній день радіо
1887 — американець Томас Стівенс
проїхав на велосипеді 13 500 миль навколо світу, на що знадобилось понад
три роки
Народились:
1840 — Марко Кропивницький,
український драматург, з його ім`ям
пов`язане створення українського театру
1841 — Борис Познанський, український письменник, етнограф і громадський діяч
Іменини: Олексій, Леонтій, Станіслав, Фома

лою для його жителів-поляків. Текст
декларації президентів у металевій
капсулі замурували біля підніжжя відкритого тоді пам’ятника, на чорному
мармурі якого двома мовами було
написано: «Пам’ять. Скорбота. Єднання». Політики обох країн розцінили цю зустріч у Павлівці як перший
крок до взаємного подолання образ
і підозр.
Другим кроком у 2007 році мало
стати 60-річчя операції «Вісла». Головні меморіальні події державного рівня тоді відбулися в українському місті
Львові і в столиці Польщі – Варшаві.
Цього року скорботну дату в іс-

8 травня — Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
1886 — доктор Джон Пембертон з
Атланти вперше продав свій лікувальний еліксир (сьогодні відомий як «CocaCola»)
Народились:
1952 — Олег Михайличенко, український педагог, методист, один із засновників сучасної музичної педагогіки та
методики навчання суспільних дисциплін, доктор педагогічних наук
1962 — Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року
Іменини: Марк, Віктор, Василь, Симон
9 травня — День Перемоги СРСР
над Німеччиною, закінчення Великої
Вітчизняної війни; День Європи
1913 — перший політ гідроплана
С-10 «Гидро» Ігоря Сікорського
1945 — офіційна перемога СРСР над
нацистською Німеччиною.
1950 — створено Європейське
об’єднання вугілля і сталі, перше євро-

торії української нації – 65-річчя проведення операції «Вісла» відзначала
Львівщина. Розпорядженням голови
Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка 28 квітня
оголошено на Львівщині Днем жалоби по жертвах акції «Вісла» з вивішуванням Державного Прапора з
чорними стрічками на будинках і спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ та організацій, з урочистим покладанням
квітів до каменя на місці майбутнього пам’ятника, проведенням вечорів
пам’яті, тематичних науково-практичних конференцій тощо.
пейське співтовариство, що стало передвісником Євросоюзу
Народились:
1871 — Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець, видавець, організатор науки, академік Української академії наук
1918 — Микола Панасьєв, український актор
Іменини: Іван, Степан, Панас, Роман
10 травня – Міжнародний день
птахів
Іменини: Антоніна, Ісідора, Катерина, Майя
11 травня
1907 — у Києві засновано Українське наукове товариство
1916 — Альберт Ейнштейн представив свою теорію відносності
Народились:
1912 — Михайло Стельмах, український письменник («Кров людська — не
водиця», «Правда і кривда»)
Іменини: Кирило, Максим, Гнат,
Федір

КОЛО жінки

Вишгород

Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Двадцять шість років, що віддаляють нас від чорнобильської біди, для
історії — миттєвість, а для нас — ціла
вічність, гіркий і болючий шлях. Для
багатьох це особливо відчутно. Лише
вишгородська громадська організація «Онкочорнобиль» (голова Віктор
Лук’яненко) налічує майже шістдесят
ліквідаторів першої категорії та потерпілих від наслідків аварії, захворювання яких відносяться до онкологічних.
а їхню підтримку Громадська
рада при Вишгородській райдержадміністрації (голова ради
–Анатолій Гальчук) разом із Благодійним
фондом святої Ольги (президент – Володимир Малишев) провели акцію «Допоможи ближньому»: завдяки небайдужим
мешканцям міста у магазині «Перекресток» працівниками та волонтерами фонду
були зібрані продуктові набори для онкохворих.
Здавалося б, усі ми живемо у «зоні», і покупці могли спокійно відмахнутися від пропозиції купити щось
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для чорнобильців. Проте чимало людей залишали у
кошику продукти чи клали до скриньки кошти. Молоді
батьки залучали до цього діток.
Зібрані продуктові набори передали ГО «Онкочор-

Дім. Сад. Город

Очиток проти хвороб

А

8 травня – Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Майже півтори сотні літ благодійна
громадська організація найчисельніша, найпопулярніша в світі. Вона
взяла на себе шляхетну місію – надавати фахову допомогу тим, кого
спіткало лихо, й успішно діє в 190
країнах світу.
країнський Червоний Хрест постійно бере участь у розв’язанні
найгостріших соціальних проблем і з кожним роком відіграє помітнішу роль в утвердженні принципів гуманності захисту життя та гідності людини.
Організація існує за рахунок членських та благодійних внесків. Благодійність для українців – це традиція. Вона
існувала в нашому суспільстві з давніх
часів. Благодійниками були давньоруські князі й гетьмани, а також перші
українські бізнесмени. Ще й досі в Україні стоять церкви та інші будівлі, зведені

У
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на день і на ніч. Можна просто закапати
в ухо по 5 крапель соку і закрити ваткою. Таке лікування відновлює слух
після застудних хвороб (грип, ГРЗ).
При стоматиті й ангіні полощуть горло
теплою настоянкою з розрахунку 2 ст.
ложки листя на склянку окропу, поки не
стане легше.
Сік або настоянку можна застосовувати при гіпертонії — лоб і скроні обкладають листям і туго прив’язують,
настоянку п’ють.
Подрібнене листя і сік прикладають
до ран, синців, опіків, фурункулів. При
діатезі в дитини у ванну можна додати
очиток.
Квітка лікує трофічні язви, зупиняє
кровотечу. Настоянку 1:5 застосовують при жіночому безплідді.
А якщо раптом «схопив» шлунок, треба взяти листочок, добре прожувати
його, сік проковтнути, а макуху виплюнути, а при закрепах — навпаки — треба проковтнути й макуху.
Ось яка цікава та корисна рослина є
на вашій дачі. А якщо немає — посадіть
обов’язково. Не пошкодуєте.

нобиль». Доставили їх по домівках члени громадської організації
«Любов та милосердя» (голова Раїса Олондар). До проведення акції
приєдналося й підприємство СК
«Джонсон», яке надало миючі та
дезінфікуючі засоби.
— Будь-яка допомога для постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи — важлива, та ще
важливіша увага до них, — сказала
радник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Марія Дем’янчук під час завершення
акції. Вона подякувала благодійникам і всім, хто піклується про людей, які пожертвували здоров’ям,
захищаючи нас від страшного невидимого атома.
Щиро дякуємо за розуміння
і підтримку директору магазину
«Перекресток» Вірі Булгаковій, підприємству СК «Джонсон» та його
генеральному директору Юрію Донцю, усім небайдужим вишгородцям. Хай завжди у ваших домівках будуть мир і злагода, і нехай береже вас Господь.

З любов’ю в серці
голова громадської організації
Раїса ОЛОНДАР

Акція триває

28 квітня Вишгородська районна громадська організація «Любов та милосердя» під патронатом голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька та за підтримки Громадської ради при РДА (голова Анатолій
Гальчук) провела благодійну акцію: знов-таки у магазині «Перехрестя» для ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни збирали продукти.
нашому прекрасному місті мешкають дуже добрі, чуйні люди. Ми вдячні адміністрації магазину, що дала згоду на цю акцію, а також усім вишгородцям,
що тими продуктами передали свою любов тим, хто відважно захищав нашу
землю, а нині потребує нашої уваги. (Ці продукти завезуть їм додому.)
З Днем Перемоги вас, дорогі наші ветерани! Нехай на ваших очах більше ніколи не
з’являться сльози, а в серцях буде тільки радість. Щастя, здоров’я, миру, достатку в
оселях, поваги та любові від дітей, онуків і правнуків!
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Щаслива дев’ятка

Наші лікарі і друзі

Поль БРЕГГ
1. Сонячне світло (до 11-ї і після 15-ї години). В овочах і фруктах — сонячна енергія.
2. Свіже повітря. Чим глибше і рідше ми дихаємо, тим більше у нас шансів жити
довго.
3. Чиста вода. Чергування холодної й гарячої води — найкраща вправа.
4. Якісне й природне харчування.
5. Лікувальне голодування (під розумним наглядом).
6. Фізичні вправи.
7. Відпочинок (повна свобода від будь-якої активності, повне розслаблення).
8. Гарна постава. Людина ходить, сидить і стоїть прямо.
9. Триєдність: душі, розуму й тіла.

Півтора століття благодійництву
Таміла ОРЕЛ,
голова Вишгородської
районної організації
Товариства Червоного Хреста

2012 року

Зона МИЛОСЕРДЯ

Благодійність

Цю квітку називають ще заячою
капустою, і більшість любителів вирощують її як декоративну. Відноситься очиток до родини товстянкових («грошове» дерево — його
рідня). Росте кущем заввишки 5080 см. Квітне із серпня протягом
двох місяців, а то й більше, радує
світло-рожевими або цеглясточервоними квітками. Багаторічник,
розмножується насінням, діленням
куща і живцями.
ле не лише його врода приваблює квітникарів. Очиток — чудовий лікар. Використовуються листя, сік, настоянки. При набряках,
запаленні суглобів він знімає біль. Ним
рятуються від артриту й артрозу —
просто прикладають листя і замотують
на ніч.
При запаленні очей сік рослини розводять кип’яченою теплою водою 1:1 і
закапують тричі на день по 2-3 краплі у
кожне око.
При запаленні середнього вуха (отиті) вичавлюють сік, змочують ватну турундочку і встромляють у вухо 2-3 рази

5 травня

на кошти Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, українських меценатів Терещенків і Ханенків.
Діяльність Вишгородської РОТЧХ
об’єднує вишгородчан, доводить, що
тільки в гурті ми – сила. Адже копійка до
копійки громадських грошей може суттєво допомогти людині, що потрапила
в біду.
Маючи матеріальну базу – медико-соціальний центр у м. Вишгороді —
районна організація Червоного Хреста
завжди може надати фахову допомогу
своїм підопічним.
Вишгородська района організація
Червоного Хреста вдячна всім, кому не
байдужі чужий біль і горе, за їхній внесок у справу благодійності. Лише у 2011
році за допомогою спонсорів надали
допомогу 5745 особам на суму 399 346
грн. Постійні наші спонсори: Світлана
Свистун, Олександр Приходько, Сергій
Горішний, Олександр Семенов, Віра
Шостак. Ми вдячні таким підприємствам і організаціям, як: «Вишгородтепломережа» (керівник Юрій Колупайло),
Вишгородська філія облгазу (Микола
Нікулін), ВАТ НТП «Прецизівні абрази-

ви» (Олександр Романюк); Торговий
дім «Меркурій і К» (Олександр Гусаров),
магазин «Будмаркет» (Зінаїда Жарая),
ВРКП «Комунальник» (Олександр Мартиненко), ТОВ «Нівіса» (Лідія Артющенко), ТОВ «Рута» (Валерій Виговський),
приватним підприємцям: Мусієнку,
Правосудовичу, Чалому, Лювіну, Грицаєнку, Жадобку, які перші відгукнулися на наше звернення під час місячника
Червоного Хреста.
Підсумки місячника будуть підбиті
пізніше, і тоді районна організація назве
всіх благодійників поіменно.
Вагомий внесок до скарбнички місячника внесли наші юні волонтери –
школярі району. Робота з молоддю є
пріоритетною для нашої районної організації. Щороку юні волонтери навесні і восени збирають кошти, продукти
харчування, допомагають ветеранам
ВВВ, самотнім людям та інвалідам прибирати присадибні ділянки, доглядають
братські могили, опікуються дітьми-інвалідами.
Із нагоди свята хочу поздоровити
всіх членів Товариства Червоного Хреста Вишгородщини (а їх 15,5 тисяч), во-

Червоний хрест

лонтерів, активістів, ветеранів і спонсорів Червоного Хреста. Нехай доля ваша
буде благословенною, руки – невтомними, серця і душі – завжди молодими
і щедрими.
Доземний уклін нашим медичним
сестрам, які із щирим серцем відгукуються на чужу біду, творять добро і милосердя, навчають молодь, передаючи
свої знання і досвід, готують надійну
зміну, щоб шляхетна справа Червоного
Хреста продовжувалася і міцніла.
Поздоровляю ветеранів Великої Вітчизняної війни з Днем Перемоги, адже
Червоний Хрест завжди поруч з ветеранами. Зичу всім міцного здоров’я, миру
і тепла, злагоди й особистого щастя.
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Пряме попадання

Підготував Олег КОВТУН
Після першої світової і громадянської війн у мирний і врожайний 1923
рік баскетбол, як і інші види спорту,
швидко знайшов прихильників. Як засвідчують літературні джерела, на ту
пору в Києві, Харкові, Одесі, Чернігові, Полтаві, Умані на заводах і фабриках, у військових частина і навчальних
закладах, установах і організаціях
існували колективи фізкультури, які
серед інших видів спорту розвивали
й баскетбол. У Західній Україні, яка
штучно була поділена між Польщею,
Угорщиною, Чехословаччиною та Румунією, баскетбол активно розвивався в українських, польських та єврейських клубах.
о початку 1930-их змагання
баскетболістів збирали до 3040 команд. Росли нові зали,
майданчики, інструктори, тренери, судді. Масовість позначилась і на майстерності. Вже у ті часи деякі спортсмени володіли філігранним дриблінгом, кидками
з обох рук, підкручували м’яч, вправно
боролися за відскоки.
Першу офіційну першість СРСР з баскетболу провели 1923 року. У ній взяли
участь дві команди.
Перший український чемпіонат з
баскетболу відбувся лише 1927 року в
рамках Всеукраїнської спартакіади під
назвою — Перші всеукраїнські ігри з баскетболу. Учасники — шість чоловічих і дві
жіночі команди.
Перший вихід українських команд
на всесоюзну арену позначений 1928
роком, коли проводилася ІІ Всесоюзна
спартакіада. Україну представляли пе-
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Спосіб життя

Вишгород

Український баскетбол:
перші чемпіонати
реможці республіканських змагань —
одесити. Серед п’яти команд одеситки
посіли почесне третє місце, чоловіки піднялися на сходинку вище.
Майже весь час до початку Другої
світової війни українські команди, за
деяким винятком, — у трійці призерів
всесоюзної першості. Недаремно Олександр Глебов, Микола Шикер та Федір
Футерман входили до складу збірної
СРСР.
Із 1938 року в СРСР впроваджено
«Єдину спортивну класифікацію», почали присвоювати спортивні розряди,
зокрема — звання «Майстер спорту».
Серед 16 перших баскетболістів-майстрів була і трійця одеситів. Почесні значки отримали Семен Шпитальний, Федір
Футерман і Олександр Глебов. Їхня команда ЛДО (простіше — «Лісодеревообробка»), перша в Україні і одна з дев’яти
в Союзі, стала називатися командою
майстрів. Це засвідчила постанова Всесоюзного комітету з фізичної культури і
спорту (грудень 1938 року). Перед самою війною Федір Футерман, Олександр
Глебов і Галина Факторова стали першими в Україні серед баскетболістів заслуженими майстрами спорту, та значки
і посвідчення вони одержали лише 1946
року.
Самобутня одеська команда ЛДО залишала по собі яскравий слід в українському баскетболі. Середній зріст гравців сягав 182 см. Вони були монолітним
колективом, досягли високої зіграності,
взаєморозуміння.
Задній захисник Леонід Пілін пильно
контролював свій щит, не лякався силової боротьби, вмів давати точні паси через весь майданчик. Передній захисник

Семен Шпитальний, кремезний і рухливий, часто підключався до нападу. Він
володів унікальним кидком однією рукою
з підкручуванням м’яча, як казали — «поодеськи». Федір Футерман влучно кидав
по кільцю із середніх відстаней. Микола
Шикер бездоганно виконував штрафні
кидки. Олександр Глебов володів напівгаком у русі. К. Перельман вже у 1938
році кидав однією рукою у стрибку. Н.
Капнер влучно кидав двома руками з-за
голови.
1939 року, після того, як прибалтійські
республіки були приєднані до СРСР, баскетбол пожвавішав. Латвія, Литва й Естонія
вже мали великий досвід участі у міжнародних змаганнях, демонстрували високу
майстерність на чемпіонатах Європи.

Республіки СРСР, як відомо, з ідеологічних міркувань участі в спортивних
змаганнях за кордоном іще не брали.
Тому з великим інтересом очікувалися
чемпіонати і матчі міст за участю прибалтійців. Вперше це сталося 1940 року
в Києві під час «Матчу восьми міст». У грі
Рига — Одеса в складі латишів виступало
п’ять чемпіонів Європи. Але славнозвісна зона рижа виявилася неспроможною
встояти проти дальніх кидків Павла Германовича і Федора Футермана, швидких проривів Миколи Шикера і Семена
Шпитального, вправної гри під щитами
Леоніда Піліна. За перемогу на турнірі,
виявлені бійцівські якості і красиву змістовну гру одесити одержали небачені на
той час подарунки — велосипеди.

Збірні України 1934 р. з тренером П. М. Коноваловим

Трав’яна ванна і лазня з «лікувальним» віником
Підготував Борис РУДЕНКО
Приємна тепла ванна — прекрасний засіб зняти втому, напругу, розслабитись. А якщо додати до води
відвар лікарських трав — вона перетвориться у лікувально-косметичний засіб. Біологічно активні речовини віників у лазні лікують організм, а
також масажують тіло.
емпература води у ванні повинна бути 35-36 градусів, тривалість перебування — 20-30 хвилин (у гарячій — не більше 10 хвилин).
Слід пам’ятати, що займатися водними процедурами можна тільки
через півтори години
після їжі. Перед тим, як
прийняти ванну з відваром лікарських трав,
вимийтесь під душем з
милом, щоб очистити
шкіру і зробити її більш
проникливою для активних
компонентів
трав. Після ванни обливатися не потрібно. Такі
ванни приймають 1-2
рази в тиждень.
Для відвару: 250 г
дрібно розмеленої лікарської трави заливають 1 л холодної води, кип’ятять,
настоюють під кришкою 30 хвилин і проціджують у ванну. Другий спосіб: травою або сумішшю трав наповнюють мішечок із тканини, запарюють окропом,
а потім занурюють у ванну.
У лазню ходять з «лікувальними» віниками з берези, липи, дуба, евкаліпту,
в’яза, ліщини, клена, молодої кропиви,
сосни, ялини, а також комбінованими
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віниками із різних рослин.
Дуб, шавлія. Дубова кора і листя
шавлії мають в’яжучі, протизапальні
властивості, звужують пори і знижують
потовиділення.
Шкіра стає пружною, чистою, зникає
нездоровий жирний блиск. Під дією дубильних речовин, що містяться у дубових гілках, гинуть хвороботворні мікроорганізми.
Липа. Квіти липи посилюють потовиділення. Ванни з відваром із них
приймають при безсонні, підвищеному
нервовому збудженні і роздратуванні.

Корисна лікувальна дія на організм і липового віника у лазні. Під дією
повітря, насиченого липовим паром,
починається сильне потовиділення,
знижується температура тіла і посилюється виділення харкотиння. Тому лазня
з липовим віником — чудовий засіб для
швидкого позбавлення від головного
болю і простуди. Вона сприяє загоюванню ран і оздоровлює нирки і легені.
Звіробій. Ванни з відваром із квіту-

чих верхівок пагонів звіробою — прекрасний антисептик, вони сприяють загоюванню ран.
Нагідки (календула). Ванни з відваром із квіток нагідок — антисептик, їх
приймають при лікуванні жирної шкіри і
її запалення.
Кропива дводомна. Ванни з відваром із листків кропиви дводомної приймають як антисептичний і стимулюючий засіб.
Мати-й-мачуха, малина. Ванни з
відваром із листків мати-й-мачухи і малини приймають як протизапальний і
тонізуючий засіб.
Яловець, сосна, ялина. Ванни з
відваром хвої яловиця, сосни або ялини
діють заспокійливо, знімають напругу і
втому.
М’ята перцева. Ванни з відваром
із листків м’яти перцевої освіжають,
відновлюють сили, знімають свербіж,
пом’якшують і розгладжують шкіру, а
також діють як лікувальний засіб на початку простуди.
Подорожник. Ванни з відваром із
листків подорожника сприяють загоюванню ран і дезинфекції шкіри.
Троянда. Ванни з відваром із пелюстків троянди — як протизапальний і
освіжаючий засіб.
Ромашка. Ванни з відваром із квіток
ромашки очищають пори, тонізують і
пом’якшують шкіру, покращують кровообіг, а також діють як антисептик.
Деревій. Ванни з відваром із квітучих верхівок деревію — добрий
пом’якшувальний засіб для сухої і потрісканої шкіри.
Хміль. Ванни з відваром із шишок
хмелю посилюють стійкість шкіри до інфекцій, розгладжують суху шкіру.

Рецепт

Береза. Березовий віник у лазні з
неповторним запахом незамінний для
тих, хто страждає ревматизмом. Він
добре очищає шкіру і використовується при лікуванні гнійничкової висипки.
Виділені при розпаренні березового віника фітонциди і ефірні речовини сприяють відходу харкотиння і покращують
дихання.
Евкаліпт. Евкаліптовий віник у лазні
лікує застуду і невралгію.
В’яз. «Лікувальний» віник з в’яза у
лазні корисний тим, хто страждає головними болями, запамороченням, хто
скаржиться на «холодні» руки і ноги.
Ліщина. Віник з цієї рослини використовують при лікуванні варикозного
розширення вен, трофічних язв, нейродермітів і екземи.
Клен. Кленовий віник славиться
своєю здатністю загоювати рани, як
антисептичний і протизапальний засіб.
Він добре поглинає піт, а разом з ним і
всі шкідливі речовини.
Кропива дводомна. «Лікувальний
віник» з молодої кропиви — народний
засіб від радикуліту, фурункульозу, хвороб нирок і суглобів. Щоб не було кропивного опіку, віник потрібно опустити
на 5 хвилин в гарячу, а потім у холодну
воду.
Сосна, ялина. Хвойні віники з сосни, ялини — ефективний засіб при
застудних захворюваннях. Вони нормалізують кровообіг, оздоровлюють і
омолоджують організм.
Комбіновані віники. Комбіновані
віники готують із різних рослин. Популярні — із гілок дуба і берези, кропиви
і евкаліпта. При користуванні двома віниками по черзі посилюється ефект
очищення організму.

Вишгород

Ставка
Владислав ЛОЗА, 7-в клас,
ВРГ «Інтелект»
На космодромі яблуку ніде впасти.
Звісно, люди завжди потребували хліба та видовищ. Війна із Марсом затягнулася, випила всі соки з РАД-Імперії.
Влада вирішила дати бій флагманському кораблю марсіан. Такий нехитрий хід (якщо спрацює) мав поставити Марсіанський Сенат у безвихідь
через втрату головнокомандуючого.
Та одне вагоме «але» — червонопланетники не цураються битви.
акетоносій корабля “Ленін” зухвало дивився у криваве небо
сходу.
Заслінки із полеуритану, гармати на
нейтронній основі, корпус із сплаву новітніх металів… Та всі, хто був на космодромі, зокрема й екіпаж, ставилися до цього,
як до звичайнісінької справи.
На капітанському містку стояли маршал Колповський, капітан Федорчук та
військовий художник Борис Твердий.
Борис покачувався: йому заважало величезне незручне полотно, що мало не випадало з рук.
— Дурниці, — раптом сказав він маршалу.
— Що саме?
— Усе це. Вони не можуть бути настільки…
—… Неочікуваними?.. Так це ж їх Кодекс Правильної Війни. Війна для них
— священна: від бою просто не можуть
відмовитися… — Маршал іронічно посміхнувся. — Чого б не скористатися і не
нанести вирішальний удар?
— Я не про це. Війна — дурниці. Навіщо?
Маршал промовчав.
— А Ви чому тут? — спитав капітан.
— Я військовий художник. Ось, візьміть, — Борис незугарно (в руках картина!) простягнув маршалу теку з документами.
— Та-ак, індивід обіцяє дотримуватися
нейтралітету Так… так… ось: йому дозволено мати доступ до лояльного і ворожого кораблів… Тримайте папери і проходьте, — промимрив Федорчук.
За декілька секунд маршал мав віддати наказ про відліт.
П`ять, чотири, три, два, один… Пуск!
У вухах заскреготало. Кабіна завібрувала із шаленою амплітудою. Картинка в
очах розсипалася, як скло, на тисячі найдрібніших шматочків. Від цього гуділа
голова. Абсолютне світіння в ілюмінаторі
повільно оберталося на абсолютну та…
якусь затишну темінь. Іноді у вікні ілюмінатора блимали побачити зірки, які з космосу виглядали зовсім по-іншому…
Гул припинився. Човник плавно відійшов від ракетоносія.
Борис вийшов на місток та встановив
полотно на триногу.
Солдати зайняли позиції біля гармат,
приготувалися до бою. Борис оглядав
Землю. Зелено-синій м’яч, осяяний життям…
Твердий узяв пензля у руку й почав
творити дива. Розбавив фарби й м`якими,
плавними рухами вимальовував світи.
Пензлик наповнював білу безодню полотна безцінним сенсом, досвідом, омивав
кольорами, дарував світло життя…
Серце спорожніло. Художник став немічним немовлям. Безпорадним… Відклав пензля.
До Бориса під`їхав господарський робот. Митець не відразу його помітив.
— Як ви збираєтеся перемогти у війні?
— раптом запитав Борис.
— Щит. Енергетичний щит, — вимовив
робот — Звучить дивно. Та генератори —
у задньому відсіку нижнього відділу корабля. Їм ніколи нас не пробити! — машина
вочевидь була дуже рада. — А Ви що?
Чого роботу залишили?
— Втратив натхнення. Мені треба до
марсіан. Може, хоч там воно, нарешті,
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Твір зайняв друге місце у районному етапі конкурсу
«Космічні фантазії»
повернеться… А може, навіть і приємно
здивує…
— Ці вже художники… Ніколи їх не розумів, не розумію і не зрозумію, — категорично відрізав робот. — Ходімо. Телепорт
у четвертій кабінці середнього відділу командного відсіку.
***
Марсіанин відрізнявся від землянина
хіба що кольором шкіри (він був неприємно блідий) і… особливою філософією під
цікавою назвою Кодекс Правильної Війни.
У ворога Імперії Борис не знайшов
музу. Тому відправився у нижні відсіки.
Художник вважав, що їх наповнювала
«особлива атмосфера, незамінна для
митця».
Флагман Марса був довший та вужчий, аніж імперський. А про роботу й казати не треба: усі один одного знають,
чесно виконують свій обов`язок, схожі на
мурашок.
Борис ішов темним коридором, у якому неприємно смерділо, і постійно натрапляв на відкриті контейнери з непотребом
усередині. Зрозуміло — сміттєвий відділ.
— Слава богам, знайшлася людина! —
почувся ззаду скрипучий голос робота.
Художник озирнувся. З баку впевнено
вилізло щось велике, залізне та іржаве.
Мікросхеми у цієї старовини все ще миготіли. Робот завзято «закліпав» лампочкою,
назустріч представнику Homo Sapiens, а
не черговій залізяці-сміттєзбирачу.
— Хто ти?
— Бот-хранитель.
— Який іще хранитель?
— Такий. Таїну оберігаю. Про те, як
війна почалася. Відкриваю її тільки Обраним.
— А чого тут оберігати? Марс вирішив
анексувати Землю, щоб та танцювала під
дудку блідолицього диктатора.
— Ех, — робот «зітхнув», — ти такий
самий, як і всі. Недалекий. Чи не здається
тобі ця причина занадто банальною?
— Істина є істина, якою б вона не була.
Та ближче до справи…
— Азартна гра.
— Що?!
— Генсек Сталевий програв Южу Ань
Южуаньвонгу в казино суму космічного
масштабу. Щоб переграти, поставив на
кон свою імперію.
— Маячня.
— Дослухай. Для нашого Лідера це
був надто великий ризик, і він відмовився.
Але генсек був готовий на все. Він узяв за
мету принизити Марс, показати його немічність перед Великою і Могутньою РАДІмперією. Тому він пішов на поступки.
Умови гри були приблизно такі: якщо
Сталевий програє, то його планета втрачає незалежність. Якщо ж програє Юж, то
це закінчується його особистою смертю,
але Марс залишається суверенним.
Вонг не погоджував на таке, але його
змусили. Сталевий підняв руку на найдорожче — на життя іншого. У голови Республіки не було вибору. І він став головним
героєм найбільшої політичної змови в історії Сонячної системи.
Гра почалася: сенс її був у війні. Запровадили програму нав`язування патріотизму простому люду. Для цього в обох
державах створили роботів-хранителів…
Отже, Ви кажете дурню. Ми глаголимо
істину.
— А звідки мені знати? — розгублено
спитав Борис, не в силі стримувати емоції
від приголомшливої історії.
— Кодекс Правильної Війни. В мене та
моїх братів були вживлені мікродетектори
брехні. Якщо Хранитель брехав, його розкладало на атоми. Республіка хотіла, щоб
її народ йшов у бій за правду. А от ви…
Ваш народ вбирав у себе добре замасковану під націоналістичну правду брудну
маячню.
Земля мобілізувала усі сили на боротьбу за свого вождя; Марс піднявся на
ноги для того, щоб розпочати боротьбу
за свободу і перемогу. А про Хранителів

незабаром забули. Відразу після того, як
розпочалися бойові дії, — робот закінчив
свою розповідь і мляво відключився.
Борис був обдурений, як і усі земляни обдурені страшним та підступним ворогом. Справжнім ворогом, ім`я йому —
держава.
Тисячі людей дивилися у вічі Загибелі.
Мільйони помирали, але всі вони вірили,
що боролися за мир. Ні — вони боролися за марнославство, гординю, голу ідею
без людини, нав`язані керманичем Імперської палати. Вони билися не за життя, а
за смерть.
Так казав робот. Але нікому зараз не
можна повністю довіряти.
Ні… Не вірю. Але… Вірю. Роботу немає
сенсу брехати. Має бути якась зачіпка!.
Із злості, яка переповнювала його,
Борис грюкнув кулаком по механізму. З
апарату аналізу звукових вібрацій викотилася маленька золотиста кулька.
«Що це? — отетерів Борис. — Либонь,
марсіанська інформаційна ячейка. Батько, Царство йому Небесне, розповідав
мені про них. Але… Я зрозумів. Я МОЖУ
ЗУПИНИТИ ВІЙНУ. Ні, Я ПОВИНЕН», —
майнуло у думках. Борис рвонув до інформаційного центру корабля.
Він усівся за перший комп`ютер, на
який натрапив, вставив кульку у проріз та
гарячково забарабанив по клавіатурі. На
екрані заблимали дивні символи.
«Отже, — думав він, — архів A — координати: астероїд Д 7689; архів Б — координати: астероїд А 4321; архів С — координати: астероїд Я 7777… Де ж воно?..
Щось дуже все підозріло доступно… А це
що таке?... {секретно} — координати: [секретно]… Дідько! Має бути вихід!»
Борис вимкнув комп`ютер. Його руки
тремтіли, тіло обливалося холодним потом від хвилювання та спраги.
У голові промайнула думка. Настільки
проста, смішна, і водночас — геніальна!
«Усе геніальне — просте, як пробка, —
подумав художник і побіг у сміттєвий відділ. — Мабуть, це інтуїція або шосте чуття.
Я завжди довіряв інтуїції. Хай тобі грець, я

ж матеріаліст!»
За хвилину Борис опинився біля самого контейнера. Непорушний робот
мертво лежав у його смердючих надрах.
Борис перевернув робота. На спині трохи
приіржавілими буквами було написано:
“БАКО”.
Твердий записав слово у блокнот і побіг до комп`ютера.
«…[введіть пароль] Вводжу: БАКО і…
Особисті Архіви Іова Варсонофійовича
Джагушвалі-Сталевого — координати:
астероїд Ч 1111 ! Удача!»
— Дайте мені крейсер, — звернувся
Твердий до Чігель-Коперваффера Марсу.
— Заборонено. Через дві години земний корабель займе позицію. Бойова
тривога. По Вас можуть стріляти без попередження.
— Бою не буде.
— Що Ви…
— Дайте мені крейсер! Врешті, я цивільна особа і маю на це повне право!
— Добре. Я Вас попередив. Ходімо за
мною.
***
За півгодини Твердий прибув на по-

трібний астероїд. Земляни все ж таки
зважилися стріляти, але корабель не пошкодило.
На цьому безжиттєвому, жалюгідному
шматку космічного сміття й
«зберігалися» особисті архіви імператора. Тут навіть не було охорони, і потреби в ній теж не було, адже знайти серед
тисяч тисяч астероїдів один найменший,
а в ньому — маленьку печерку, яка веде
до картотек, можна було лише, якщо ти
попередньо віднайшов координати.
Архіви зосередилися в гігантських моторошних коридорах. Книги, документи,
замітки, аркуші. Вкриті товстим шаром
древнього пилу, — вождь не заглядав
сюди десятиліттями. Борис знайшов у
своєму комп’ютері план споруди, інакше
не відшукати йому серед тонн макулатури
одного непомітного аркушика…
«25.06.1963
Валентину.
Як і передбачалось, почалася війна із
Марсіанськими лідерами.
Наказую: Запустити програму з підняття патріотичного духу у населення.
Для цього створити механізм, який автоматично нестиме інформацію в маси. Показати Марс в недоброму світлі.
Я запропонував Южу Ань Южуаньвонгу те, від чого він точно не зможе відмовитися. Нехай тільки спробує.
Д.І.В.,
Голова Імперської палати РІ.
{підпис}»
Чорний вогонь, іскорка ненависті спалахнула у серці художника. «…На земний
корабель», — раптом промайнула швидка
думка. Борис увірвався в каюту маршала,
трохи не поранився залізякою, що стирчала із стелі.
— Ось, — ледве стримуючи сльози,
промовив він, передаючи тремтячою рукою генералу зім`ятий вицвілий аркуш.
Від довгого бігу судомило м`язи, хрипіло
горло. — Якщо хочете врятувати життя
тисячам солдатів, то зараз же по радіо і в
телеефірі подайте це як екстрене повідомлення… в усі вам відомі газети та журнали, продиктуйте по міжпланетному психо-інформаційному
каналу. І нізащо не починайте
битву. Чуєте?! У жодному разі!!!
— Твердий Борис Вікторович, військовий художник, генерал РАД-Імперської армії у відставці. Чи не так? — повільно і
харизматично промовив Юж Ань.
— Так. Перед вами, власною
персоною.
— Від імені всіх марсіан хочу
вам подякувати за те, що ви зробили для нашої спільноти.
— І не тільки для вашої.
— Ще хочу наголосити на
тому, що ми намагалися «достукатися» до ваших ЗМІ, але всі наші повідомлення про припинення бойових дій
сприймалися як дезінформація. Тепер
під вашою егідою хочу на весь Чумацький
Шлях заявити, що війна офіційно завершена перемир’ям сторін.
За те, що Ви зробили для Галактики, я
призначаю Вас своїм першим міністром і
заступником.
— Спасибі. Я відмовляюся. Є справи,
для яких я більше потрібен.
— Але… Ваше право. А де, цікаво, добродій Сталевий?
— Кажуть, що він і його прихильники
намагалися чинити опір народним повстанцям. Вулиці Моски стали ареною
жорстоких бойових дій проти народних
мас. Якийсь повстанець вбив Сталевого,
коли той після вирішального бою разом із
гуртом вірних йому людей тікав на автомобілі. Зараз в Імперії править Тимчасова
Революційна Рада міністрів, сформована
із лідерів повстання проти Сталевого у
Мосці.
— Пречудово.
— Не все так добре. Я так і не встиг закінчити свою картину.
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Мозаїка

Вишгород

Ось вона, юність крилата, надія і гордість України,
ось вони, зернята мудрості, зернята майбуття нашої землі!
Вишгородська районна гімназія «Інтелект». Директор Інна Шубко. Серед випускників 2012 р.: переможець обласного етапу учнівских олімпіад, 11 претендентів на нагородження золотими та срібними медалями,
кращий гравець шкільної баскетбольної ліги серед молоді Київщини,
переможці творчих конкурсів «Журналістський першоцвіт», «Летять журавлі» та «Зерна добра», чемпіон Європи та срібний призер з карате-кіокушинкан, переможці пошукового зльоту «Партизанська слава» у Криму,
учасники фестивалю «Діалог культур» (країн Африки та Латинської Америки)

Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, найстаріша середня школа міста. Директор Олег Тимченко. Серед випускників 2012 р.: чотири
претенденти на нагородження золотою медаллю, чотири переможці обласного
етапу учнівських олімпіад та два призери обласних спортивних змагань, переможець обласного етапу конкурсу з декоративно-вжиткового мистецтва «Знай
і люби свій край», переможці районного правового квесту та брейн-рингу «Знай
свої права»
Технічний ліцей Національного технічного університету «Київський
політехнічний інститут» Вишгородської міської ради. Директор Лариса Савчук. Два претенденти на нагородження золотими медалями «За
особливі досягнення у навчанні». П’ятеро переможців ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможець третього етапу та четверо
учасників конкурсу-захисту робіт Малої академії наук України, члени
команди-переможця турніру з футболу Шкільного кубку до Євро-2012 і
команди екологічної агітбригади, яка посіла ІІ місце на обласному етапі
конкурсу, переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Зерна доброти», члени команди-переможця Інтернет-олімпіади «Відкрита природнича демонстрація» та команди-переможця легкоатлетичного кросу
«Пам’яті героїв Чорнобиля», інтелектуальна еліта ліцеїстів команда
«Мозаїка», неодноразовий переможець інтелектуальних ігор, учасник
фіналу інтелектуальних ігор Київської області 2012 року

Вишгородська спеціалізована школа «Сузір’я». Директор Світлана Лозицька. Серед випускників 2012 р.: 12 переможців ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, два переможці третього (обласного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з іноземної мови, переможець
другого (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, шість переможців (районного) етапу Всеукраїнських
предметних олімпіад, чемпіон України та Європи 2011 р. з кіокушин-карате,
призер Всеукраїнського чемпіонату з хортингу, переможці Міжнародних та Всеукраїнських творчих конкурсів, п’ять претендентів на нагородження золотою
медаллю за високі досягнення у навчанні
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