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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
110 медалей і 4 кубки...
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Генделиків-самобудів у Вишгороді – не буде

Розпитувала Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

В

ідшумів весняними грозами і святковими салютами місяць травень. Практично
спливла весна, а за нею і перше півріччя
насиченого подіями 2012 року. Що відбувалося
у місті за цей час, яких здобутків досягли – про
це ділиться з нашими кореспондентами міський
голова Віктор Решетняк.
– Вікторе Олександровичу! По свіжих слідах
хочемо від широкого загалу читачів подякувати
Вам за організацію і проведення у місті найдорожчого для нас усіх свята – Дня Перемоги.
– У свою чергу, я від усієї душі хочу теж подякувати вишгородцям за те, що 9 травня вони прийшли
на набережну і вшанували живих і полеглих бійців та
командирів Великої Вітчизняної війни. Я щиро пере-

конаний, що прах загиблих червоноармійців залишиться нетлінним доти, доки ми будемо пам’ятати
про них. У нашій сім’ї на фронті воювали батько і дід,
тому мені, як нікому, дороге свято Перемоги. Якщо
раніше на 9-травня збиралося біля братської могили
не так вже і багато людей, то зараз до стели йдуть і
ветерани і молодь. Ми кожного року будемо вносити
у сценарій свята якісь нові родзинки.
Ще раз усім добрим людям велике спасибі за підтримку, допомогу і участь в урочистих заходах. Взагалі, ми у квітні-травні провели низку масових заходів:
відзначили 26-ту річницю трагічних подій на Чорнобильській АЕС, 25-ту річницю створення міської ради
ветеранів, вперше на центральній площі міста урочисто вітали випускників міських шкіл і ліцею. Ми хочемо, щоб наша молодь відчувала себе справжніми
вишгородцями, любила своє рідне місто, пишалася
малою Батьківщиною.
Далі на стор. 3

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

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» ще можна
передплатити за старою ціною — оформивши передплату до кінця року. Індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007.

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

Конкурс!

Соціум

2012 року

«Спасибі, мамо, за...»

У світі
Інавгурація і ядерні коди
У Парижі пройшла офіційна — досить
скромна (навіть рух не зупиняли) — церемонія інавгурації новообраного (у другому
турі) президента Франції, соціаліста Франсуа Олланда, серед передвиборних обіцянок
якого, зокрема, підвищення пенсій і зарплат.
Відповідно до правил протоколу, між Олландом і колишнім президентом Франції Саркозі
відбулась коротка бесіда за закритими дверима, під час якої відбулася передача справ і так
званої «ядерної валізки».
Домашній тест на ВІЛ
Група американських вчених рекомендувала запустити в продаж портативний комплект для аналізу на ВІЛ у домашніх умовах.
За допомогою набору під назвою OraQuick
можна буде взяти мазок із рота, щоб
виявити
антитіла.
Результат
стає
відомий
уже
через
двадцять
хвилин.
Якщо комплект буде схвалений управлінням
по контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів, то він стане першим тестом
на ВІЛ без участі лікаря.
«Українське питання» по-європейськи
22 травня Європейський парламент
має намір розглянути «українське питання» і прийняти резолюцію. Дане рішення
було прийнято на конференції президентів, яка відбулася 16 травня в Брюсселі.
Очікується, що текст резолюції буде достатньо
жорстким і у ньому також знайде відображення
дискусія щодо можливого бойкоту Євро-2012.
У січні ПАРЄ прийняла поправки до резолюції по Україні, в яких готова застосувати санкції, якщо не будуть дотримані рекомендації
Асамблеї, які стосуються кримінальних переслідувань колишніх вищих чиновників.
В Україні
Вільна торгзона
Україна виконає всі вимоги Євросоюзу задля підписання Угоди про створення зони віль-

Слово на спомин

Григорій Стаценко
У пам’яті всіх, хто знав Григорія Опанасовича, він залишиться, перш за все, Людиною світлої душі з великої літери, чуйною і самовідданою.
Надто передчасно покинувши світ, він залишив частинку себе в наших серцях і стане
мірилом всіх наших справ та вчинків. Нехай
Господь прийме його душу в оселях праведних, де немає ні скорботи, ні печалі, ні зітхання,
а життя — безкінечне...
У цей важкий час, коли ми втратили
найближчу в світі людину, глибоке співчуття
і щиру підтримку в горі виявили до нас
небайдужі люди, — розділили з нами біль
непоправної втрати, взяли на себе тягар турбот
і витрат поховання. Сповнені невимовною
тугою і сумом у ці сорок скорботних днів,
висловлюємо вдячність усім відданим друзям
Григорія Опанасовича, православній громаді
Храму святих страстотерпців Бориса і Гліба,
діловим партнерам, голові, депутатам та
міськвиконкому
Вишгородської
міської
ради, Вишгородській державній районній
адміністрації,
журналістам,
громадським
діячам, вишгородцям — усім, хто не дав нам
відчути себе у горі самотніми.
Сім’я СТАЦЕНКІВ

Вклонись Тарасу!

У благодійному фонді

Шановні читачі!
До міського Дня матері, що відзначатимемо 29
травня, оголошується конкурс «За що я хочу подякувати своїй 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.

Про все по-троху

Вишгород

Депутатський прийом
До уваги мешканців
міста та району!
19 травня 2012 року з 10.00 до 14.00 год
у Благодійному фонді святої Ольги (м. Вишгород, просп.Т. Шевченка, 7-а) вестиме прийом Герой України, почесний громадянин міста, академік,
професор, депутат Вишгородської районної ради
Семен Ізраїлевич ПОТАШНИК.
Допомагатиме йому професійний юрист.

ної торгівлі. Про це заявив Прем’єр Микола
Азаров. І додав, що Брюссель не збирається
ані бойкотувати Єврочемпіонат в Україні, ані
застосовувати будь-які політичні санкції.
До Євро-2012 готові
Міністерство внутрішніх справ ініціює установку систем відеоспостереження в громадських місцях, йдеться у повідомленні пресслужби МВС. Нагадаємо, 27 квітня київська
влада вирішила встановити камери відеоспостереження на вулицях і площах навколо НСК
«Олімпійський» на час проведення в Києві фінальної частини Євро-2012.
У Вишгороді
У міськвиконкомі
17 травня відбулося чергове засідання
виконавчого комітету Вишгородської міської
ради. Розглянули 20 питань та ще шість з голосу. Зокрема, затверджено розробку детальних планів вулиць Ватутіна, Новопромислової,
Парусної, Н. Шолуденка, Набережної, Квіткової, Київської та Ю. Кургузова (із метою подальшого розвитку та конкретизації положень
Генерального плану міста) та розташування
на штучному покритті стадіону «Енергетик»
фанзони для перегляду матчів «Євро-2012»
(вишгородці тепер зможуть долучитись до
«футбольної лихоманки», так би мовити, не виходячи з дому).
На сесії райради
Того ж дня 18 сесія районної ради 6-го
скликання розглянула 15 питань порядку денного. Депутати, зокрема, вислухали зауваження Ірини Побідаш до Програми підтримки
малого підприємництва: «Підтримки немає,
оскільки відбувається таке, як із МП «Віраж».
Не підтримали пропозицію депутата Юрія Левченка не голосувати чи голосувати поіменно за
затвердження технічних документацій з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок
(Сухолуччя, Хотянівка, Лебедівка). Та зняли з
розгляду питання про Статут Вишгородської
ЦРЛ (Статут відправлено на доопрацювання).

У виконавчому комітеті

а-Фішка

22 травня об 11:00 біля БК «Енергетик» вшануймо
світлу пам’ять Великого Кобзаря з нагоди 151-ої річниці
з дня його перепоховання в Україні.

«Джерелу» – 5
Вишгородський міський центр художньо-естетичної
творчості учнівської молоді «Джерело» запрошує всіх
о 16:00 22 травня 2012 року до РБК «Енергетик» на
святковий концерт з нагоди свого п’ятиріччя.

Храм ПАМ’ЯТІ — музей

Дата

Вітаємо з Міжнародним днем музеїв професіоналів та
усіх небайдужих до розвитку музейної справи! 18 травня
більшість музеїв працює безкоштовно і радо показує свої
виставкові зали і музейні колекції.
Державний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 р.» створений у 1945-му і 67 років зберігає Пам’ять про Подвиг воїнів-визволителів міста Києва.
8 травня ц. р. у каплиці Георгія Побідоносця на території музею відбулася панахида по загиблих воїнах, а також парад військових та ліцеїстів-богунців і урочистий концерт «Вклоняємось
солдатам Перемоги!» — за участю заслужених артистів України,
ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України
та творчих колективів Київської області.
Докладніше читайте на сайті газети «Вишгород» vgazeta.net
та у наступному номері.
Директор музею Іван Вікован з богунцями. Проект Монументу «Символу Миру» розробив і втілив у життя Василь Климик.
Він є одним з авторів Меморіального комплексу «Героям Лютізького плацдарму» у с. Нові Петрівці, багатьох пам’ятних
знаків на території Вишгородського району, співавтором
пам’ятника В. Лобановському на стадіоні «Динамо» у м. Києві

Офіційно

Про роботу дошкільних
навчальних закладів м.
Вишгорода у літній період
2012 року

Відомості про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2011 рік

Рішення від 17 травня 2012 року
Розглянувши звернення завідуючих дошкільних навчальних закладів, з метою
проведення поточних ремонтів та санітарно-профілактичних робіт для підготовки до
нового навчального року, керуючись ст. 32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити режим роботи дошкільних навчальних закладів у літній період:
– червень – ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Чебурашка», ДНЗ «Золотий ключик», ДНЗ «Ластівка»;
– липень – ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Чебурашка»;
– серпень – ДНЗ «Ластівка»; ДНЗ «Золотий
ключик».
2. Завідуючим дошкільних навчальних закладів:
– сформувати чергові групи дітей на період
ремонтних робіт і забезпечити роботу закладів згідно з графіком;
– забезпечити проведення ремонтних та санітарно-профілактичних робіт для підготовки
до нового навчального року.
Міський голова Віктор РЕШЕТНЯК

Начальник управління Державної казначейської служби України у
Вишгородському районі Київської області
Світлана Миколаївна КАШТАЛЯН:
Загальна сума сукупного доходу — 49 620,84 грн.
Сума доходу членів сім’ї — 19 3264,09 грн.
Нерухоме майно — земельна ділянка 1 400 кв. м.
Нерухоме майно, що перебуває у власності членів сім’ї: земельні
ділянки — 980 кв. м, 1200 кв. м, 1732 кв. м., садовий (дачний) будинок
— 88,3 кв.м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності членів сім’ї —
Subaru Іmpresa, об’єм двигуна 1 500 куб. см, 2008 р. в., Jaguar S, об’єм
двигуна 3 000 куб. см, 2007 р. в.
Утримання майна — 18 156 грн.
Утримання майна членів сім’ї — 24 356 грн.
***
Заступник начальника управління Державної казначейської
служби України у Вишгородському районі Київської області Людмила
Іванівна Рибакова:
Загальна сума сукупного доходу — 43 994,46 грн.
Сума доходу членів сім’ї — 41 615,74 грн.
Нерухоме майно — земельні ділянки 836 кв. м, 650 кв. м, 1500 кв.
м, житловий будинок — 37,1 кв. м, садовий (дачний) будинок — 96,9
кв. м.
Транспортні засоби, що перебувають у власності членів сім’ї —
Mitsubishi Lancer, об’єм двигуна 1 998 куб. см, 2007 р. в.
Утримання майна — 6 954 грн.
Утримання майна членів сім’ї — 3 400 грн.

Наше місто

Вишгород

Благоустрій
(Початок на стор. 1)
Першого червня ми хочемо також
вшанувати працю педагогів і обслуговуючого персоналу дитячого садка «Ластівка», якому виповнюється 50 років,
відзначити культурно-спортивною програмою День захисту дітей. У червні проведемо також вітрильну регату.
– За святковими феєрверками і
концертами криється копітка праця
комунальних служб із благоустрою
міста…
– Так, у березні-квітні комунальні
служби міста і району зробили лад на
вулицях і прибудинкових територіях. У
суботниках взяли участь багато вишгородців. І це не може не радувати. У свій
час, працюючи головним лікарем, я звик
до стерильної чистоти. Ми ніколи не чекали приходу санстанції, а кожного дня
наводили порядок. Вважаю, що так має
бути і на теренах міста.
Хороший заділ є, і його необхідно підтримувати, враховуючи те, що попереду
– ЄВРО-12, черговий етап чемпіонату
світу з «Формули-І на воді» та День міста. Я хочу, щоб вишгородцям було не соромно перед гостями міста, туристами з
України і зарубіжжя.
По санітарній очистці в нас одна-єдина проблема – зношеність техніки. Місту
вкрай необхідно придбати новий сміттєвоз, автопилосос, снігоприбиральну
машину, телескопічну вишку і трактор. Є
всі надії сподіватися, що в цьому питанні
Вишгороду допоможе голова Київської
обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. Нещодавно у розмові
Анатолій Йосипович підтвердив про на-

Адмінкомісія
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Генделиків-самобудів у Вишгороді – не буде

мір нам сприяти.
Також допомагатиме і голова
Вишгородської
РДА Олександр
Приходько. Тобто, європейському місту - європейську техніку.
– До початку «ФормулиH2O, очевидно,
вся увага буде
прикута до благоустрою
набережної. А що
діється з будівлею малого приватного
підприємства «Віраж» біля бетонної
чайки? Чимало людей задають питання, що трапилося, чому його зруйнували?
– Це складне і болюче для мене питання. Бо, з одного боку, я добре розумію
стан Олександра Волкотруба, а з іншого
– необхідність дотримання чинного законодавства.
Два роки тому інспекція державного
архітектурно-будівельного контролю у
Київській області за вимогою обласної
природоохоронної прокуратури здійснила перевірку додержання вимог містобудівного законодавства. Було встановлено, що будівництво проводилося без
дозволу на виконання будівельних робіт
та без затвердженої і погодженої проектної документації. Керівник «Віража» не
оформив необхідної документації.
Ми все зробили, щоб цей самобуд
узаконити, але Волкотруб не почув владу. Тому рішенням Господарського суду
Київської області від 15 серпня 2011
року було задоволено позов інспекції
щодо знесення самовільно збудованого
об’єкта, що і зробила нещодавно виконавча служба району. Не може людина
торгувати, отримувати прибутки, а до
міської казни не сплачувати кошти. Адже
тим самим комунальним треба оплачувати за прибирання території біля бетонної чайки.
Я вважаю, що все це наслідки безвідповідальної діяльності деяких землекористувачів. Тепер ми всі бачимо
сумні наслідки такої недалекоглядності.
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Набережна – це обличчя міста, і ми не
дозволимо всілякими самобудами-шалманами псувати її красу. Ти більше, що
Генеральний план цього не передбачає.
На завершення цієї теми скажу, що
подібні рішучі заходи будуть застосовані й до власників інших самобудів: а це:
ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», ФОП «Куваєв А.П.» (гаряча випічка «Форнетті») тощо.
І якщо ми вже заговорили про набережну, то варто сказати кілька слів про
міський пляж. У попередній період ми
вже було обладнали куточок відпочинку
«Водний кордон». Але з приходом нової
обласної влади було вирішено реконструювати набережну, перетворити її
у справжню зону відпочинку, яка б відповідала найвищим стандартам. Незабаром, після завершення нересту, буде
відновлено будівництво пляжу не лише в
районі набережної, але і на лівому березі
Дніпра.
– Самобуд біля бетонної чайки
знесли. А коли розпочнеться процес перенесення старої промислової
зони?
– Для мене – це принципове питання. Стара промзона – це фурункул на тілі
міста. Всі ми знаємо, що вона створювалася для будівництва Київської ГЕС.
Греблю побудували в 1960-роках, а зона
так і залишилася. Бо немає нічого більш
постійного, як тимчасове. Але ми цю приказку не сприймаємо.
Що зараз діється на старій промзоні?
Серйозного виробництва там немає ніякого. Є фірми, де у штаті: директор і його
секретарка. Вони надають в оренду під
склади свої цехи, бокси, ангари. За рахунок цього і живуть.
За оренду землі, а це – 45 га, міська
казна отримує від них копійки, існує велика заборгованість. Ми вважаємо, що
до міського бюджету мають надходити
серйозні кошти, це гроші на утримання
дитячих садків, парків, доріг, освітлення.
Вимоги Генерального плану про перенесення промзони ми будемо виконувати
неухильно. Якщо у людей, про яких я казав, немає ініціативи, бажання переїздити на нове місце, то в дію вступатимуть
силові методи. А як інакше?

Радикальна косметика

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Люди
борються
із
недоліками
своєї
зовнішності за допомогою пластичної хірургії.
Місто — живий організм, і йому теж
необхідно періодично робити радикальні
«косметичні процедури». Ось і цієї
весни адмінкомісія при міськвиконкомі
— на виконання особистого завдання
Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка — черговий раз обстежує
«вузькі» місця Вишгорода.
травня заступник міського голови,
голова адмінкомісії Олександр Ростовцев, члени адмінкомісії Тетяна
Доброхотова та Володимир Стефанівський,
депутат Вишгородської міської ради Віктор
Добровольський та працівники КПЖ і КГ побували на вул. Б. Хмельницького, 2.
Тут проблем вистачає. Це і відсутність поручнів на нових тротуарах, і старі тротуари,

що потребують реконструкції, і розширення та ремонт
дороги від гуртожитку до просп. І. Мазепи, облаштування автостоянок, і зручний під’їзд до ДНЗ «Ластівка»
та кронування за садочком дерев, які чорними круками нависли над майданчиком.
Справа не обмежується самим обстеженням. Нині
йдуть роботи з облаштування пров. Квіткового, далі
реконструюватимуть вул. В. Симоненка. Так поступово лад наведуть на всіх вулицях міста.
Чи не найбільш зацікавленими у тому, аби вулиці
міста були чистими та привабливими,
мали б бути
самі
вишгородці. Однак,
як
бачимо,
дбають про
благоустрій
далеко не всі
жителі міста.
***

Реконструкція біля гуртожитку на вул. Б.
Хмельницького. Під вікнами заасфальтовано
майданчик, а вздовж проїжджої частини - тротуар.
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– Хто у виконавчому комітеті займається цим надскладним питанням?
– У квітні сесія міської ради призначила
на посаду заступника міського голови Леоніда Зоренка. Леонід Володимирович має
колосальний досвід у сфері правопорядку,
він досвідчений юрист, працював у органах
внутрішніх справ, у Податковій інспекції.
Його не провести на м’якушці. Саме Зоренко і займатиметься питаннями перенесення
старої промзони в район вулиці Новопромислової (що вже передбачено Генеральним планом) і приводитиме до тями неплатників податків, банкрутів.
Іще раз повторю, що ліквідація промзони, яка зараз практично є більмом на очах
вишгородців – для нас питання номер один.
Це земля громади міста, і вишгородці мають
право там у майбутньому відпочивати на
берегах Дніпра. Там має бути європейська
набережна на зразок оболонської у Києві.
– Ви не раз наголошували, що місту
необхідний і новий цвинтар. Що робиться у цьому напрямку?
– За попередні роки ми визначилися
з місцем нового кладовища. Згідно з Генеральним планом, воно розташується на
площі 27,2 га за автодорогою Київ-Димер.
Тепер всіма погодженнями, розробкою
необхідної документації займатиметься мій
заступник Леонід Зоренко.
Є Закон України «Про поховання та похоронну справу», в якому чітко прописано, що
там має бути. Я хочу, щоб місце останнього
притулку наших близьких і рідних було на належному рівні і родичі померлих, відвідуючи
могили, полишали цвинтар умиротвореними.
– І останнє: чи розпочалася підготовка до «Формули-H2O на воді»?
– Так, звісно. У цьому році F-1 Н2О відбудеться 21-22 липня. Ми очікуємо приблизно 100 000 гостей. У районі проведення гонок буде на два кілометри розміщено
виставки-продажі народних умільців, точки харчування і т. інш. Найбільша проблема – це розміщення автотранспорту. Тому
ми вже зараз впорядковуємо території для
стоянок. За підтримки облдержадміністрації
продовжимо асфальтування доріг і тротуарів. Я переконаний, що після Євро-2012 світ
побачить український Вишгород у найкращому вигляді.

Колонка редактора

Звертайтесь до юристів
Марина КОЧЕЛІСОВА
Ми вже писали (див. стор. 2
газети «Вишгород» № 12 від 24
березня 2012 р.) про те, як жителі буд. 5 на просп. Т. Шевченка у
Вишгороді виявили, що права на
їх власні помешкання обмежені.
Люди звернулися до юристів — і
ухвалою Вишгородського районного суду від 2 квітня 2012 року
знято арешт з 22 квартир. Мешканці раді, але кажуть,
що повністю заспокояться, коли будівництво отримає
відмінну від них адресу — Т. Шевченка, 5-[а].

З

а інформацією з певних джерел, під іпотечним
та іншими видами арешту в цьому будинку перебували 44 квартири. Вірогідно — внаслідок системної помилки: описка у резулятивній частині рішення
суду «перебралася» в документи БТІ та нотаріуса.
Ситуація з недобросовісними забудовниками — не
поодинока. Достатньо згадати хоча б пров. Прожекторний, де років із сім вже мав би стояти житловий будинок.
Постраждалі інвестори 100-відсотково оплатили вартість
майбутніх квартир. Їх кошти в буквальному розумінні цього слова закопані в землю — у котлован, а люди — без
житла. Питання не закрито й досі: міськрада судиться із
забудовником щодо договору оренди. Тому об’єкти незавершеного будівництва — під особистим контролем
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка.
Міськрада готова надати посильну консультаційноправову допомогу людям, які потрапили в критичну ситуацію. Звертайтеся до начальника юрвідділу виконавчого
комітету Вишгородської міськради Юрія Матлушинського — м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, третій поверх, к.
69, тел: (04596) 22-957.
Як повідомив редакції Юрій Васильович, на жаль, чинне законодавство на боці забудовника. Міськрада не надає дозволи, а в експлуатацію будівлі вводить уповноважений на це орган — інспекція архітектурно-будівельного
контролю. Право ж власності на нерухоме майно виникає
з моменту його державної реєстрації. Всі спірні питання
вирішує суд.
Тож тим, хто купує квартири чи бере кредити, варто
якомога більше дізнатися про забудовника й уважно
вивчити всі документи, щоб прийняти правильне рішення.
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Добрій Традиції — Многая Літа!
Традиція — історично
складений і переданий із
покоління в покоління досвід, практика в будь-якій
галузі суспільного життя,
норми поведінки, смаки
та ін. («Тлумачний словник
української мови»).

Олена РОГОВЕНКО

ФОТО – Валентина КЛИМЕНКО,
спеціально для «Вишгорода»

Про традиції, що склалися
або складаються в нашому
місті, можна багато, цікаво
й професійно розповідати. Я
люблю слухати, читати про
це, і з нетерпінням чекаю
нової інформації на шпальтах
газети, якій звикла довіряти
через її традиційно широкий
погляд на життя.
очу поділитися своїми
враженнями, спостереженнями, відкриттями із вами, читачі. Можливо,
комусь вони здадуться не вартими уваги, а хтось, можливо,
доповнить мою розповідь…
Всього декілька років (здається, 4-5) я відвідую храм св.
кн. Володимира УПЦКП, де
знайшла і продовжую шукати
відповіді на свої до життя запитання. Я вже про це розповідала на шпальтах газети, але
про Добро потрібно говорити.
Тут мені пощастило зустрітися
з розумними, добрими, відповідальними, наполегливими,
вимогливими до себе, в першу
чергу, людьми.
Без сумніву, натхненником
усіх справ, подій був, є і, вірю,
залишиться настоятель храму
о. Богдан Николин. Із Божою

Х

Червонохресний рух
Таміла ОРЕЛ, голова РОТЧХ

Лист у номер
допомогою та за ініціативи о.
Богдана створена та успішно
працює Недільна школа для
маленьких прихожан. Життя
малих християн дуже змінилося на краще після уроків, що
проводять вчителі Валентина
Клименко, Валентина Михайлюк, Тетяна Клименко (музичний керівник) і сам о. Богдан.
Дуже тішить, що на моїх очах
закладаються духовні традиції,
без яких (хто би що не казав,
мовляв, кому це потрібно) не
можливе Життя. І однією з таких традицій стало щорічне,
вже третій рік поспіль, запрошення дитячого хору Вишгородської музичної школи під
керівництвом
хормейстера
Ірини Манько і акомпаніатора Тетяни Мещерякової для
виступу в храмі на Різдвяні
та Пасхальні свята. Що то за
Диво! Яке це щастя – слухати,
чути, як чисті голоси дітей неначе підносять до Неба твою,
сповнену гріхами, але і щирим
розкаянням, душу. Дякую усім,
хто працює на цій нелегкій
ниві, виховує Людей, і малих, і
дорослих(можливо, дорослим
це ще необхідніше, ніж дітям).
Щиро бажаю такій Добрій Традиції многая літа!

Спливають у вирії подій
літа, а з ними — багато символів і гасел минулого, його
сподівань і поразок. Натомість залишаються одвічні
істини, непідвладні часові —
милосердя, людяність, взаємодопомога, співчуття.

Т

овариство Червоного
Хреста України уособлює саме ці шляхетні

ідеали.
З метою привернення уваги
суспільства до проблеми незахищених верств населення, поліпшення умов їх життя шляхом
надання адресної матеріальної
та натуральної допомоги традиційно з перших днів квітня до початку травня проводиться Всеукраїнський Місячник Червоного
Хреста.
Цього року він проходив під
гаслом: «Милосердя не мас віку
і статі. Приєднуйся до руху Червоного Хреста!» Усього протягом Місячника надано допомоги
в натуральній формі, коштами,
благодійними обідами, гарячим
харчуванням 1767 особам (на
суму 213 044,3 грн). Це все стало можливим завдяки соціальному партнерству державних
структурах, комерційних установ і некомерційних організацій (до яких належить Червоний
Хрест).
Україна — старіюча нація,
й у нашому суспільстві дедалі
більшає людей, що потребують
допомоги. Тому при обмеженій
кількості працівників Товариства Червоного Хреста районній
організації було б не під силу виконувати свою шляхетну місію,
якби не ваша добровільна допомога, шановні волонтери!
Цього року в Місячнику взя-

Вишгород

Завжди раді благодійникам і волонтерам
ли участь первинні організації ТЧХ міської, селищної
і сільських рад — 19, первинні організації медичних установ — 4, первинні
організації установ і підприємств — 12, приватні
підприємці — 12, благодійна організація і благодійні фонди — 2, релігійні
організації, 28 первинних
організацій ЗОШ району,
вірних і головних наших
помічників.
Долучились до МісячГолова РОТЧХ Таміла Орел та президент
БФ св. Ольги Володимир Малишев вручають
ника Червоного Хреста:
святкові набори підопічним центру
ТОВ «Каратліфткомплет»,
«Гідромеханізація», ТОВ
Вищедубечанська,
Лебедів«Карпати», благодійний фонд
святої Ольги, благодійна орга- ська, Жукинська школи зібранізація «Берегиня», РДА, міська ли одяг, взуття, канцтовари на
рада, ВМКП «Водоканал», Б.О. суму — 14 189 грн.
«Славутич», ТОВ «Хенкель-БауШановні наші юні помічники!
технік Україна», магазини «Ви- На вас чекають нові цікаві акції
шневий» і «Сузір’я» (м. Вишго- і нові гуманітарні виклики. І нерод).
хай не кожен із вас пов’яже своє
Наш надійна зміна — учні за- життя із Червоним Хрестом, обгальних шкіл району. Вони бе- равши інший потрібний фах — я
руть активну зацікавлену участь впевнена: ви виростете гідними
практично в усіх програмах і до- людьми — шляхетними, чуйниброчинних заходах Товариства.
ми, добрими і небайдужими до
Під час Місячника юні волон- чужого болю, готовими будьтери Лютізьської, Глібовської, якої миті прийти на допомогу
Гаврилівської, Козаровицької, тим, хто опинився у скруті.
Литвинівської,
Любимівської,
Людина починається з доНижчедубечанської, Новосілків- бра. Життя непередбачуване,
ської, Ровівської, Новопетрів- ніхто не знає, що очікує його заської (№1) шкіл та Димерської втра.
Наші підопічні потребують
гімназії зібрали дітям, хворим
на діабет і онкохворим, 22 159 уваги і допомоги щодня. Спонгрн. А Старопетрівська, Деми- сорам, благодійникам, волондівська, Гаврилівська, Ясного- терам районна організація ЧХ
родська, Катюжанська школи завжди рада і завжди готова до
— продукти харчування на суму співпраці. Поспішайте робити
5 515 грн. Вишгородська спе- добро.
Наша адреса: м. Вишгоціалізована школа «Сузір’я»,
род,
вул. В. Симоненка, 5, тел.
Технічний ліцей, Новопетрів(04596)
5-26-38.
ська (№2 і №3), Хотянівська,

Молодіжний квартал

ІНТЕРАКТИВНИЙ Вишгород

Влас. інф.

«Інфанта» за майбутнє

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Максим МАКАРЕНКО,
голова правління ГО ВКЦ «ІНФАНТА»

У парках міста з’являються безкоштовні зони Wi-Fi. Першою ластівкою
стала Галявина казок на вул. Шкільній навпроти ВРГ «Інтелект» — там
можливий безкоштовний доступ до Інтернету для вишгородців і гостей
міста.
кцію у рамках проекту «Політика добрих справ» ініціювала Вишгородська міська громадська організація «Рідне Місто». Голова цієї громадської організації Владислав Дулапчій каже, що вай-фай-зони можливо
зробити на території всіх міських парків, скверів і навіть дворів — і для цього не
потрібно великих коштів — була б охота зробити добру корисну справу!
Обладнання, необхідне для цього проекту, придбане за власні кошти вишгородців — активістів організації та за підтримки комп’ютерного магазину «SET». Щомісячні витрати на оплату спожитого трафіку також надаватимуть постійні партнери ГО
«Рідне Місто» та її активісти.
«Зважаючи на існуючі обмеження, норми та допуски від Українського державного центру радіочастот, обладнання, яким ми користуємось, — стверджує
Владислав Дулапчій, — має певні характеристики, а саме: <6 дБ, потужність
сигналу  100 мВт на 2.4 ГГц и  200 мВт на 5 ГГц. Тому безкоштовний Інтернет
спершу запущено у тестовому режимі, щоб визначити, скільки людей ним буде
користуватися та який канал реально необхідний. Якщо виникне потреба в розширенні каналу та застосуванні більш потужного обладнання, ми звертатимемося до УДЦР для отримання відповідного дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу фіксованого радіозв’язку та висновку щодо електромагнітної
сумісності радіоелектронного засобу фіксованого радіозв’язку, які потрібні для
трансляції більш потужного сигналу Wi-Fi.
На черзі — іще 5 парків. Наш проект — це
створення
можливості
для молодих вишгородців, ділових людей, гостей
нашого міста, відчути всі
переваги
користування
Інтернетом на свіжому повітрі, на території красивих міських парків і сквеСтудент готується до іспитів рів, а не в кафе чи барі,
де так чи інакше потрібно
заплатити закладу.»
Політика добрих справ

Ритм сучасного життя майже не залишає часу
батькам на спілкування з власними дітьми. Замисліться,
коли ви спокійно, нікуди не поспішаючи, просто гуляли
зі своєю дитиною чи розмовляли про те, що цікавить
малюка, про його бажання, мрії і сподівання?
инули часи активного шкільного життя, коли на
вчителів покладалося не лише педагогічне виховання, а й соціальний розвиток і допомога в
адаптації у суспільстві. Різко змінилися самі поняття авторитета і слухняності, ввічливості і пристойності, поведінки
у суспільстві та приватному житті.
Сьогодення, на жаль, таке, що в більшості випадків
Візитівка
діти надані самі собі, і максимум, на що вистачає наших
зусиль, — це перевірка домашнього завдання. І вже зовсім не часто ми знаходимо час на
відвідування разом із дитиною гуртків і секцій. Тих, що є, замало, та й чи всі вони відповідають запитам батьків, індивідуальності дитини, чи працюють у вихідні дні та у зручних
приміщеннях? І здорова конкуренція – це завжди плюс.
Колись гуртки були в кожному кварталі, при кожному ЖЕКу, не кажучи вже про Палаци
піонерів. Нині масові гуртки дитячого дозвілля, сказати правду, — занепали. Держава не
опікується ними, а ми… вважаємо, що це справа держави.
У цьому замкненому колі потенціал дитини залишається або нерозкритим, або все
частіше спрямовується не в той напрямок. Наслідок — викривлена адаптація дитини до
суспільства із втратою особистості.
Діти прагнуть подорослішати, і допомогти їм освоїти певні соціальні ролі і норми, —
реально. Метою Громадської організації «Вишгородський культурний центр «Інфанта» (з
англ. іnfant — дитина, малюк, немовля) якраз і є створення і підтримка умов для реалізації
потреб, інтересів, можливостей дітей, усунення нестачі нормального спілкування зі своїми однолітками та формування особистого «Я» і активної життєвої позиції.
У нас широкий вибір напрямків і видів діяльності. Наша організація також пропагандує
здоровий спосіб життя серед підлітків і необхідність самовдосконалення, шляхом розвитку своїх можливостей.
За нами – наше майбутнє, наші діти і онуки. Дуже хочеться, аби в їхніх душах було
більше доброти, розуміння, співчуття і чуйності до ближніх, щоб вони навчилися уважніше
відноситися до себе і навколишнього світу, усвідомлювати наслідки своїх дій. І основним
завданням нашої громадської організації є допомога у всебічному розвитку та захист
інтересів нашого майбутнього.

А

М

ФізкультУРА
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Увінчали ПЕРЕМОГУ 110 медалями

Чотири кубки, 110 медалей та безліч призів виграли учасники змагань, присвячених 67-му Дню Перемоги
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Андрій ШПАК,
Володимир СИДОРЧУК, спеціально для «Вишгорода»

9 травня відчутною складовою урочистої ходи
вишгородців до пам’ятної стели визволителям
Вишгорода у 1943 році стала спортивна колона
комунального підприємства «Управління з розвитку
фізичної культури та спорту Вишгородської
міськради» (КП «УФКС»).
іські спортсмени не лише пройшлися вулицями
Вишгорода, а й увінчали День Перемоги призами у традиційних змаганнях за сприяння Вишгородського міського голови Віктора Решетняка, які — так
само традиційно — підтримують підприємці : депутат міської ради, член Асоціації підприємців Вишгородщини (АРВ)
Валерій Виговський та Спілка підприємців Вишгородщини
(голова — депутат міської ради Олександр Семенов).
Вітрильний спорт зібрав на змагання у двох класах —
Кадет та Оптиміст — три дитячо-юнацькі спортивні школи:
ДЮСШ «Водник» (Київська обл.), вітрильну школу Вишгородського району та вітрильну школу м. Вишгорода
У класі «Кадет» не було рівних екіпажу Вишгородської
районної школи на чолі з капітаном Владиславом Мурашком. Друге місце — у Вишгородської міської вітрильної
школи (капітан екіпажу — Антон Трофімов). Серед дівчаток перше місце посіла Анастасія Німерченко (ДЮСШ
«Водник»), друге – Валерія Ляшкова (м. Вишгород).
У класі «Оптиміст» першою знову була ДЮСШ «Водник»
(Вероніка Пущинська), другою — Наталя Мурашко (Вишгородський район), трійку призерів замкнула Юлія Кравчук
(ДЮСШ «Водник»).
На футбольному полі міського стадіону «Енергетик» 9
травня вишикувались понад 180 юних спортсменів. Матчі
проходили під бурхливий супровід вболівальників: рідні,
друзі, земляки команд прийшли і приїхали підтримати своїх під час напружених ігор. І ось результати.

М

Перша група (2001 р. н.)
— ФК «Чайка» (м. Вишгород), ФК «Алмаз» і ФК «Поділ», ФК «Добро» із Києва.
Перемога у ФК «Добро»,
друге місце — у вишгородського ФК «Чайка», третє –
«ФК «Алмаз»
Друга група (2003-2004
р. н.) — ФК «Чайка» (2003
р. н.), ФК «Чайка» (2004 р.
н.), ФК «Алмаз», ДЮСШ м.
Бобровиця, ФК «Межигір’я»
(Вишгородський район):
І місце – ДЮСШ м. Бобровиця;
ІІ – ФК «Алмаз» (м. Київ);
ІІІ місце – ФК «Чайка»
2004 р. н.
До участі у змаганнях з
настільного тенісу були за- Викрутаси: скейт...
лучені учні 1997 р. н. , 1998го й молодші.
Драйв тенісних сетів не поступався футболу — за перемогу завзято боролися 12 майстрів ракетки, наших майбутніх чемпіонів. І результати не забарилися.
1998 р.н:
І місце – Олександр Філатов;
ІІ – Дмитро Завальній;
ІІІ місце – Кирило Пічко.
1997 р. н.:
І місце – Андрій Обіщенко;
ІІ – Юрій Романовський;
ІІІ місце – Михайло Хмеловський.
На тому ж таки стадіоні «Енергетик» майстер-клас
з волейболу демонстрували три команди: «Аполон»,

вело Ветерани», «Молодіжна». Перемогли «Ветерани». І це не
дивно: у молоді більше у пошані нові — екстремальні види
спорту.
У скейт-парку на набережній Київського моря на мінірампі та фан-боксі у найкарколомніших трюках злітали в
небо скейтери. Перше місце і комплект захисту виборов
Олексій Брагарник, друге місце — у Юрія Мазур-Федорчука, третє посів Олексій Фінчук.
Продемонстрували вишгородці і свою вправність у біміксі (велоекстримі). У старшій групі переміг Максим
Ілюшенко, другим був Сергій Попутников. Заключив
трійку лідерів Максим Василенко. В молодшій групі
першість виборов Андрій Піскун, друге – Артем Бондарь,
а третім став Володимир Багаєв.

Підкорювачі тенісного м’ячика

У нас все по-дорослому

Вихованці КП «УФКС» вперше у такій кількості взяли участь у Переможному параді

Волейбольні баталії

Бі-мікси на позитиві

Дербі на «Енергетику»! 19 травня о 18:00 на стадіоні «Енергетик»: ФК «Чайка» – ФК «Діназ». Підтримай свою команду!
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Гармонійні веснянки
для дітей і дорослих
(«Цвіт землі» О. Злотника, Колискова
«Не може заснути малюк» та «Падає
з неба сон» Л. Горової) та навіть із
танцювальними ритмами «Уроків рокн-роллу» О. Хромушиної.
ерівник хору Ірина Манько з концертмейстером Тетяною Мещеряковою своїх вихованців не
просто вчать співати, а сприяють гармонійному розвитку особистості, естетичних почуттів і здібностей кожної дитини. Адже дитячий спів — це те чудове
джерело, що у кожному з нас пробуджує
найсвітліші почуття доброти, любові, взаєморозуміння, яких так не вистачає в сьогоденному житті.
Виступи та концерти — важливий стимул, бо діти мають можливість проявити свої
співочі, музичні й артистичні здібності, поспілкуватися з слухачами.
Хор «Гармонія» бере активну участь у всіх
заходах музичної та загально-освітніх шкіл, виступає у церквах Вишгорода. Так 13 травня відбувся концерт духовної музики у церкві святого
Володимира (ЦПУ КП), де старша група хору виконувала твори українських композиторів К. Стеценка, Д. Бортнянського та сучасних авторів – Л.
Торової, О. Лиховид.

К

Тетяна ГЕРАСИМЕНКО,
методист ВМК ДНЗ «Золотий ключик»
ФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»

Щасливий той, хто може передати через
голос свій настрій і емоції.
Щасливими безперечно є і представники
молодшої
групи
хору
«Гармонія»
Вишгородської музичної школи. Вони
прийшли в наш дитячий садок з обрядовими
веснянками, Великодніми дитячими піснями,
творами сучасних українських композиторів

Особлива планета

Дитячий майданчик

Вишгород

Творча мандрівка
«Коралів» Гуцульщиною

Позашкілля

«Моя земелько, ти ріднесенька, святе моє кохання...
Для тебе була перша пісенька, тобі буде й остання»
(Марійка Підгірянка)
Які гарні слова!.. Хіба можна краще висловити любов до
свого краю, до своєї землі? Хто ця талановита поетеса, чиї
слова лунають піснями не тільки рідним карпатським краєм?
Лише людина, що зростала на Гуцульщині, оповитій таїною
легенд, які з дитинства всотувала разом із маминими піснями та бабусиними казками, може так любити рідний край.
Наталя НІКІТІНА
ФОТО – авторка, спеціально для «Вишгорода»

С

аме в знак любові і пошани до рідного Прикарпатського краю Марія Омелянівна Ленерт-Домбровська обрала собі літературний псевдонім Марійка Підгірянка. Він
звучить, можливо, трішки по-дитячому, та водночас так мелодико-поетично!.. На літератупній ниві її знають як поетесу, прозаїка,
пісняра, казкаря, драматурга, перекладача; у громадському житті
– як вчительку-активістку галицьких товариств «Просвіта» і «Союз
Українок».
Цієї весни з творчістю роматичної гуцульської поетеси вдалося ближче познайомитися і хору «Коралі» (Міський центр творчості “Джерело”), який щойно повернувся з Прикарпаття.
Далі на стор. 11

Під крилами «Ластівки»

Найстарішому у місті дошкільному навчальному закладу — 50
Катерина ЗУРМА
ФОТО — архів газети «Вишгород» і ДНЗ «Ластівка»

Олена РОГОВЕНКО
Скільки професій жінкам
до вподоби,
Мужніх, цікавих, веселих, нудних:
Модний гламур чи пасіння худоби,
Космос, балет неможливий без них.
Їм до снаги президентські посади,
Штанга, лопата пасують жінкам...
Трохи додати губної помади —
І п’єдестали підкоряться нам!
Дитячий садок – особлива планета,
Сюди долітає кожна ракета,
А наші пілоти, відважні жінки,
Працюють на ній уже довгі роки!
Вони винахідливі, дужі, сміливі,
Терплячі, допитливі, мудрі, красиві,
І, навіть втомившись,
вони посміхаються,
Коли з «космодрому» додому
вертаються.

В

ихованці «Ластівки» розвиваються інтелектуально. Окрім
тематичних занять (у старшій
групі — «Твій друг — дорожній рух», у
молодшій — «Швидкий вогонь»), готують і вистави: так, вихователь-методист
Олена Роговенко склала віршовану казку за мотивами української народної
«Котик та Півник», а вихователі та музкерівник Тетяна Негоденко показали її
дітям та гостям дитсадка.
Олена Роговенко, вихователь групи
«Соняшники» — поетична натура. Пише
вірші, сценарії, видає книжки. Ось і у
2012 році у видавництві «Казка» вийшли
дві збірки «Колискові» і «Тату, таточку,
татусю», в яких надруковані вірші Олени
Володимирівни.
Її твори можна зустріти у різних дитячих виданнях, наприклад, у журналі
«Розкажіть онуку» (до речі, вона отримала диплом переможця першого етапу конкурсу «Свято дитячого дзвінкослова…»).
Марія Михайлівна Скульбедіна готує
дітей до школи так, що це вдячно відзначають усі вчителі початкових класів,
у яких навчаються ластів’ята. На заняттях-іграх вона привчає дітей змалку
любити свою країну, мову, звичаї й традиції.
Щороку її вихованці — найактивніші
учасники Шевченківських днів: приносять квіти до пам’ятника Тарасу, читають

його вірші. Вишгородці не раз чули зворушливі виступи групи Марії Михайлівни у День Перемоги — перед пам’ятною
стелою
визволителям
Вишгорода у 1943
році.
ДНЗ
«Ластівка»
не обминає
жодного загальноміського заходу,
конкурсу, зустрічі — і діти
буквально з
перших років
життя відчувають
себе
громадянами
рідного міста.
Театр «Ластівка»
Випускники «Ластівки»
вважають свій дитсадок рідною домівкою. Сюди приходять не лише учні початкових класів, а й випускники школи
(НА ФОТО — Євген Гриненко та Ігор Негоденко, 11-класники спеціалізованої
школи «Сузір’я»). Вихованці дитсадка
вже стали батьками, а дехто й онуків
уже привів до «Ластівки». Завідуюча
Галина Петрівна Литвиненко вітається

Вишгородська ДМШ в гостях у ластів’ят

із кожним другим вишгородцем, з нею
жваво обговорюють усі міські проблеми
— і дякують, і пропонують.
Батьки допомагають придбати меблі, офісну техніку, приносять розсаду
квітів для клумб, залучають спонсорів до ремонту. «Ластівка» — міський
дошкільний навчальний заклад, тож
захищені статті (зарплата, оплата
енергоносіїв і комунальних послуг, харчування дітей, які мають чорнобильське
посвідчення) — на плечах міськради.
За сприяння міського голови Віктора
Решетняка, начальника бухгалтерськофінансового відділу міськради Наталії
Сакевич, за останні шість років зроблено капітальний ремонт груп, кабінетів, кухні, пральні. Відчутну методичну
допомогу надають начальник відділу
освіти Вишгородської РДА Раїса Клименко та інспектор-методист Антоніна
Павлюк, спеціалість відділу з гуманітарних питань виконкому міськради Ольга
Мельник.
До дитсадка прийшли нові вихователі. Без сумніву, вони принесуть чимало
нового, цікавого, а головне — продовжать славні традиції найстарішого у
місті та вічно молодого закладу. Принаймні я як вихованка «Ластівки» частенько мрію повернутися у своє дитсадківське дитинство. Далі на стор. 11

Телепрограма

Вишгород

19 травня
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2+2
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісія-новини
08:25, 18:50, 23:35 Час спорту
08:40, 23:45 Огляд преси
09:10 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15 РесПубліка
з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп!
16:15 Мотор
17:25 В кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40, 00:00 Київський
час
19:20 Інвест-час
19:30, 20:10, 21:10 Час
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:25 CRIME NEWS

06:00 Х/ф «Легенди
бандитської Одеси»
06:50 Друга смуга
06:55 Х/ф «Повітряні
пірати»
08:30 Правда життя
Нелюди
09:00 Д/с «Православні
святі»
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Х/ф «Відьмак»
15:15 Х/ф «Помилка
резидента»
16:40 Х/ф «Юність Петра»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
21:30 Т/с «CSI: Маямі «
22:30 Т/с «Криміналісти»

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 М/с «Білка та
Стрілка»
09:25 Єралаш
09:35 Чортиці в спідницях
10:05 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Баффі винищувачка вампірів»
11:50 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:20 Твою маму!
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 16:35, 19:55 Т/с
«Універ»
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05 У ТЕТа тато!
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
21:55 Т/с «Діффчатка»
22:25 Т/с «Реальні
пацани»
22:55 БарДак
23:20 Дом-2
00:15 Дурнєв + 1

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:45
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:20 Лотерея Лотозабава
10:20 Т/с «Клон «
11:10 Шість кадрів
11:20 Зніміть це
негайно
13:10 Цілковите
перевтілення
14:05 Т/с «Історія
зечки»
16:10 Говоримо і
показуємо
17:00 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН Особливе
18:35 Не бреши мені
20:15 Т/с «Без сліду»
22:20 Евро на нервах
23:20 Шоу Вечірній
Ургант
00:00 Tkachenko.ua

06:20 Ділові факти
06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45, 12:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30 Х/ф
«Неперевершений»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
13:00 Х/ф «Спеціаліст»
15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:35 Т/с «Убивча
сила»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Військова
розвідка-3»
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Свобода слова з
Андрієм Куликовим

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, Київ. Музика
8:00, 10:15 СТН.
Спорт. Тижневик
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 0:45,
1:35 СТН
15:10, 23:20, 2:00,
5:25 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Як це?
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
18:00, 22:00 Т/с «Стеж
за мною»
19:30, 1:10 Столиця
21:25 Гаряча лінія
«102»

06:30 Т/с «Комісар

07:00 Країна порад
08:00 Соціальний статус:
ваші права
09:00, 19:00 Т/с «Угода»
10:00, 17:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:05 Мультфільми
13:45 Будь в курсі!
14:20 Жінки, котрі мріяли
про владу
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:15 Таємниці
підводного світу
16:00 Країна порад
17:50 Реальний світ
18:55, 21:30 Економічний
пульс
20:00 Соціальний статус:
ваша пенсія
21:35 Мавпи - кишенькові
злодюжки
22:40 Х/ф «Агент
прибульців»
00:45 Світські хроніки

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:30 Спорт у
Подробицях
09:10 Х/ф «Дім, милий
дім»
11:15 Д/с «Детективи»
12:15 Х/ф «Будинок
на краю»
14:20 Сімейний суд
15:20 Судові справи
16:15 Жди меня
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Серце підкаже
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Підземний
перехід»
22:40 Т/с «Кулінар»
00:45 Х/ф «Крокодил
Данді»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія «
08:30, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Я охоронець»
11:00 Т/с «Мент у
законі»
12:00 Нехай говорять
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:10, 19:15 Події
Спорт
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
22:00 Х/ф «Кінг-Конг»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Надзвичайна
подія Огляд за
тиждень
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Брати»
20:25 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні
Підсумки
22:35 Чесний
понеділок
23:25 Школа
лихослів’я Ток-шоу
00:10 Головна дорога

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20, 02:30 Хочу
знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:10 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35, 03:05 Давай
одружимося!
19:45, 01:35 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Втеча
22:40 Перший клас
23:45 Вечірній Ургант

Передплачуйте газету «Вишгород».

ВІВТОРОК 22 ТРАВНЯ 2012 РОКУ

06:45, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
Рекс»
06:50, 15:15 М/c «Боб
08:15 ВусоЛапоХвіст
Губко»
09:35, 18:10
07:30, 08:30, 19:00,
Неймовірна правда
23:55 Репортер
09:00 Х/ф «Місто
про зірок
Ембер: втеча»
10:35 Х/ф «Висота»
11:20, 16:00 Т/c «Не
12:35 Х/ф «Віддам
родись вродлива»
дружину в хороші
13:30 Т/c «Татусеві
руки»
дочки»
14:20 М/c «Бетмен»
14:35, 19:35
14:35 М/c «Аладдін»
Екстрасенси ведуть
15:30, 15:55 Teen Tіme
розслідування
15:35 Пекельне
15:40 Битва
побачення
екстрасенсів 18:00,
17:55, 19:55 Т/c
«Вороніни»
22:00 Вікна-Новини
19:15 Спортрепортер
20:40 Куб
19:35 Піранії
22:25 Детектор брехні
21:00 Шури-амури
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
22:00 Х/ф «Хербі:
00:20 Паралельний
шалені перегони»
світ
00:10 Спортрепортер

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
07:45 Щоденник
Євробачення
08:15 Корисні поради
08:30 Ювелір ТБ
09:35 Точка зору
10:05 Легко бути жінкою
10:50 Щоденник ПКЄ012
11:00 Шеф-кухар країни
11:50 Офіційна хроніка
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:35 Право на захист
12:55 Темний силует
13:15 Х/ф «Пароль знали
двоє»
14:40 Вікно в Америку
15:35 Діловий світ
Агросектор
16:45 Олімпійським курсом
17:05 Т/с «17 миттєвостей
весни»
18:40 Діловий світ
18:55 Смішний та ще
смішніший
19:40 221 Екстрений виклик
20:30 Сільрада
20:50 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:55 Офіційна хроніка
21:25 Плюс-мінус
21:50 Зірки гумору
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

ТЕЛЕРЕМОНТ
ПРОКАТ
(067) 713-12-12

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен 10»
08:00 Т/с «Застава
Жиліна»
09:00 Сильний
аргумент 09:10 Т/с
«Втеча»
14:10 Т/с «Лісник»
16:00 Т/с «Солдати»
18:00 Ульотне відео
по-російськи
19:00 Т/с «ППС»
21:00 Новини 2+2
21:20, 23:25 Проспорт
21:25 Х/ф
«Бельфегор: примара
Лувра»
23:40 Х/ф «Пекло»

7

05:45 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
08:20 Д/п «Планета
динозаврів»
09:05 Д/п
«Найнебезпечніші
тварини світу»
10:10 Х/ф «Нові
пригоди Піноккіо»
11:50 КВН
14:30 Т/с «Завжди
говори завжди»
18:00 Звана вечеря
19:00 У пошуках
пригод
20:00 Велика різниця
22:00 Х/ф «Весілля за
обміном»
23:55 Х/ф «РепліКейт»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:00 Теорія змови
Масони
06:50, 11:30 За мить
до катастрофи
07:40 Сезонні моря
10:30 Д/ф
«Наркотрафік «
12:30 Руйнівники
міфів
13:20 Top Gear
14:20 Великі озера
15:20, 20:40
Фантастичні історії
16:10 Підводний
екстрим
18:00 Д/ф «Володар
світу Нікола Тесла»
18:50 Д/ф «Загибель
повітряного
«Титаніка»
19:50 Д/ф
«Авіаконструктор
Бартіні»
21:40 У пошуках землі
Саннікова
22:30 Д/ф «Друге
життя»
00:30 Д/ф
«Смертельний
наркотик»

08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Вісті-Москва
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Кулагін та
партнери»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:30 Місцевий час
19:50 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Самара»
22:50 Городок
23:50 Вісті+
00:10 Профілактика

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:35 Світло
10:00 Легко бути жінкою
10:55 В гостях у Д. Гордона
11:45, 15:15 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 18:45, 21:20 Діловий
світ
12:30 Хай щастить
13:10 Х/ф «Сходження»
15:40 Діловий світ.
Агросектор
15:55 Жарт з
Я.Арлазоровим
16:45 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17:55 Про головне
19:10 Адреналін
20:45 Плюс-мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Aфтершок
22:00 Євробачення 2012

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»
10:45 Шість кадрів
11:20 Зніміть це
негайно
13:10 Цілковите
перевтілення
14:05 Т/с «Історія
зечки»
16:10 Говоримо і
показуємо
17:00 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені
20:15 Міняю жінку
21:30 Моя сповідь
22:30 І прийде кохання
23:35 Вечірній Ургант

06:25 Ділові факти
06:40 Анекдоти поукраїнськи
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30 Т/с «Убивча
сила»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:10, 20:15 Т/с
«Військова розвідка»
15:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
16:40 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:45 Факти. Вечір
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Т/с «Панове
офіцери»
23:50 Т/с «Кодекс
честі»

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

06:10 Т/с «Комісар

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Соціальний
статус: ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Угода»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Чотири
танкісти і собака»
13:15 Мультфільми
13:55 Мавпи кишенькові злодюжки
15:15 Таємниці
підводного світу
16:00 Країна порад
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Угода»
20:00 Соціальний
статус: ваші пільги
21:35 Загадка жабиіммігрантки
22:40 Х/ф «Бій Томмі
Райлі»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:05 Т/с «Хрещений
син»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Підземний
перехід»
22:40 Т/с «Кулінар»
00:45 Х/ф «ФанфанТюльпан»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Я охоронець»
11:00 Т/с «Мент у
законі»
12:00 Нехай говорять
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов «
22:00 Т/с «Подружжя»
23:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
00:00 Т/с «Травма»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
10:00 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Брати»
20:25 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Квартирне
питання

Хаус»

06:45, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:50, 15:15 М/c «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00 Х/ф «Хербі:
шалені перегони»
11:20, 16:00 Т/c «Не
родись вродлива»
13:30 Т/c «Татусеві
дочки»
14:20 М/c «Бетмен»
14:35 М/c «Аладдін»
15:30, 15:55 Teen Tіme
15:35 Пекельне
побачення
17:55, 19:55 Т/c
«Вороніни»
19:15, 00:15
Спортрепортер
19:35 Піранії
21:00 Шури-амури
22:00 Х/ф
«Бібліотекар»

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 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,
15:15 5 елемент
10:30, 11610, 12:15 Час.
Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
18:40, 22:40, 00:00
Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
22:25, 23:20 Бізнес-час
23:25 CRIME NEWS

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20, 02:30 Хочу
знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:10 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35, 03:05 Давай
одружимося!
19:45, 01:35 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Втеча
22:40 «Микита
Хрущов»
23:45 Вечірній Ургант

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00 Х/ф «Помилка
резидента»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
08:55 Т/с «МУР є
МУР»
11:05, 21:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:30 Кримінальні
справи
13:25, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів «
15:40 Х/ф «Помилка
резидента»
17:10 Х/ф «Юність
Петра»
18:30 Речовий доказ
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 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 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, 17:35, 19:55 Т/с
«Універ»
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05, 21:55 Т/с
«Діффчатка»
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
22:25 Т/с «Реальні
пацани»
22:55 БарДак
23:20 Дом-2
00:15 На добраніч,
мужики

Рекс»
08:00 ВусоЛапоХвіст
10:40 Х/ф «Формула
кохання»
12:40 Х/ф «Кохання
під наглядом»
14:40, 19:05
Екстрасенси ведуть
розслідування
15:45 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
18:10 Неймовірна
правда про зірок
20:10, 22:40 Моя
правда
23:50 Т/с «Доктор

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен 10»
08:00 Т/с «Застава
Жиліна»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 21:20, 23:35
Проспорт
09:25 Т/с «Втеча»
14:10 Т/с «ППС»
16:00 Т/с «Солдати
12»
18:00 Ульотне відео
по-російськи
19:00 Т/с «ППС»
21:25 Х/ф «Кіллер»
23:40 Х/ф
«Бельфегор: примара
Лувра»

– А чи знаєте
ви, як водії фур
називають велосипедистів?
– Як?
– Хрустики.

06:00 Золото
степовиків
06:50 Вибух авіаносця
07:40 Хто штурмував
Зимовий?
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Африка
10:30 Д/ф
«Смертельний
наркотик»
11:30 Титанік
13:20 Top Gear
14:20 Анатомія
урагану
15:10 Ляльки-вбивці
16:10 Гоголь: ожилі
страхи
18:00 Місто богів
19:50 Спадкове
прокляття
20:40 Таємні ворота
21:40 Пекельна
машина полководця
Кутузова
22:30 Північна
Америка
23:30 Сонячні бурі
00:30 Д/ф «Правда
про ЛСД»

07:30 Мультфільми
08:25 Зал очікування
09:00 Т/с «Солдати»
13:15 У пошуках
пригод
14:10, 18:00 Звана
вечеря
15:15 Х/ф «Зоряний
пил»
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»
Дядько приходить
скаржитися адміністраторові магазина:
– Ви чого народ
дурите?
– А що таке?
– У вас написано на
пачці прального порошку, що в ній 100
грам безкоштовно.
Відкриваю, – а там
тільки порошок!

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Кулагін та
партнери»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:30 Місцевий час.
Вісті
19:50 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Самара»
22:00 Євробачення
2012
00:00 Вісті+
00:20 Профілактика.
Нічне шоу
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06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:25 Експерт на зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
07:45 Щоденник
Євробачення
08:15 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:30 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
10:45 Щоденник ПКЄ-2012
10:55 В гостях у Д. Гордона
11:45, 15:15 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10 Діловий світ
12:30 Кордон держави
13:00 Євробачення-2012
15:45, 18:35 21:30 Діловий
світ
16:00 Наша пісня
16:50 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17:55 Про головне
18:50 Мамо, вічна і кохана
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:45 Зірки гумору
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

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»
10:45 Шість кадрів
11:20 Зніміть це
негайно
13:10 Цілковите
перевтілення
14:05 Т/с «Історія
зечки»
16:10 Говоримо і
показуємо
17:00 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН. Особливе
18:35 Не бреши мені
20:15 Х/ф «Пірати
Карибського моря»
23:05 Гроші
00:05 Вечірній Ургант

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Анекдоти поукраїнськи
07:00 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:30 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:05, 20:15 Т/с
«Військова розвідка»
15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Т/с «Панове
офіцери»
23:50 Т/с «Кодекс
честі»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:45, 1:35 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20, 2:00,
5:25 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Київські історії
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
18:00 Т/с «Стеж за
мною»
19:25, 1:10 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Зроблено в
Києві
22:00 Київське Віче

06:15 Т/с «Комісар
Рекс»
08:00, 10:00
ВусоЛапоХвіст
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:40 Х/ф
«Непіддатливі»
12:10 Х/ф «Здрастуйте
Вам!»
14:40, 19:05
Екстрасенси ведуть
розслідування
15:45 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Кохана, ми
вбиваємо дітей
22:25 Хата на тата
23:30 Т/с «Доктор
Хаус»

06:45, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:50, 15:15 М/c «Боб
Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
23:50 Репортер
09:00 Х/ф
«Бібліотекар»
11:15, 16:00 Т/c «Не
родись вродлива»
13:10 Т/c «Татусеві
дочки»
14:20 М/c «Бетмен»
14:35 М/c «Аладдін»
15:30, 15:55 Teen Tіme
15:35 Пекельне
побачення
17:55, 19:55 Т/c
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:00 Ревізор
22:00 Х/ф
«Бібліотекар»
00:15 Служба розшуку
дітей

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 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
08:40, 23:45 Огляд
преси
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40, 00:00
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 CRIME NEWS

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:45
Соціальний пульс
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Угода»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Балаган»
14:00 Загадка жабиіммігрантки
15:15 Таємниці
підводного світу
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Угода»
21:35 Кашалоти:
титани глибин
22:40 : Х/ф «Даллас
362»
01:15 Реальний світ

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з ІНТЕРом
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:05 Т/с «Хрещений
син
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство вели... з
Леонідом Каневським
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Підземний
перехід»
22:40 Т/с «Кулінар»
00:45 Парк
автомобільного періоду

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00, 22:00 Т/с
«Подружжя»
10:00, 23:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
11:00 Т/с «Лікар»
12:00 Нехай говорять
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов «
00:00 Т/с «Травма»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Брати»
20:25 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Дачна відповідь

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20, 02:25 Хочу
знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:10 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35, 03:05 Давай
одружимося!
19:45, 01:30 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Втеча
22:40 Середовище
проживання. Пікнік на
узбіччі
23:45 Вечірній Ургант

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:55 Друга смуга
07:00 Х/ф «Помилка
резидента»
08:30,19:00, 23:30
Свідок
08:55 Т/с «МУР є
МУР»
11:05, 21:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:20, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
15:35 Х/ф «Доля
резидента»
17:15 Х/ф «На початку
славетних справ»
18:30 Правда життя.
Чужі гріхи
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 Т/с «Ранетки»
10:05 Т/с «Всі 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, 17:35, 19:55 Т/с
«Універ»
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05, 21:55 Т/с
«Діффчатка»
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
22:25 Т/с «Реальні
пацани»
22:55 БарДак
23:20 Дом-2
00:15 На добраніч,
мужики
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2+2
06:00 М/с

07:30 Мультфільми

«Галактичний футбол» 08:25 Зал очікування
09:00 Т/с «Солдати»
06:30 М/с «Бен 10»
08:00 Т/с «Застава

13:15 У пошуках

Жиліна»

пригод

09:00, 21:00 Новини

14:10 Звана вечеря
15:15 Таємниці

2+2
09:25 ДАІ. Дорожні

мільйонерів
16:15 Халі Галі

війни
12:10 Т/с «Основна
версія»

17:00 Як я не став
зіркою
18:00 Звана вечеря

14:10 Т/с «ППС»
16:00 Т/с «Солдати»

19:00 У пошуках
пригод

18:00 Ульотне відео

20:00 Велика різниця

по-російськи

22:00 Три сестри

19:00 Т/с «ППС»

22:40 Зал очікування

21:00 Новини 2+2

23:00 Т/с

21:25 Х/ф

«Відчайдушні

«Підривники»

домогосподарки»

00:00 Х/ф «Кіллер»

00:00 Т/с «Медіум»

06:00 Фармацевти
06:50 Бійня на
мюнхенській
Олімпіаді
07:40 Дорога-привид
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Північна
Америка
10:30 Д/ф «Правда
про ЛСД»
11:30 Обвал
торгового центру
13:20 Top Gear
14:20 Народження
океанів
15:10, 20:40
Фантастичні історії
16:10 Прямий ефір із
Гітлером
18:00, 21:40 Шукачі
22:50 Місія двійників
22:30 Африка
23:30 Великі озера
00:30 Д/ф
«Афганський героїн»

08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час. ВістіМосква.
10:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина.
11:00 Т/с «Кулагін та
партнери»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:50 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Дорога на
острів Пасхи»
22:45 Антарктичне
літо
23:30 Вісті+
23:50 Профілактика

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:25 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
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:30, 20:50 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:40 Книгаua
10:00 Легко бути жінкою
11:05 Здоров’я
11:45, 15:15 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:00, 18:20 Новини
12:10, 15:35, 18:35, 21:20
Діловий світ
12:25 Аудієнція Країни від
А до Я
12:50 Крок до зірок
Євробачення
13:40 Х/ф «Дожити до
світанку»
15:55 Жарт з СДроботенком
16:35 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17:55 Про головне
18:50 Українська пісня року
20:55 Офіційна хроніка
21:25 Україна з Гайтаною
22:00 Євробачення-2012

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 Т/с «Чорний
плащ»
09:55 Т/с «Клон «
10:45 Шість кадрів
11:20 Зніміть це
негайно
13:10 Цілковите
перевтілення
14:05 Т/с «Історія
зечки»
16:10 Говоримо і
показуємо
17:00 Сімейні
мелодрами
18:00 ТСН Особливе
18:35 Не бреши мені
20:15 Я люблю Україну
21:35 Х/ф
«Олімпійське селище»
23:25 Вечірній Ургант

06:20 Ділові факти
06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35, 16:35 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти День
13:00, 20:15 Т/с
«Військова розвідка»
15:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти Вечір
22:35 Факти Підсумок
22:50 Т/с «Панове
офіцери»
23:50 Т/с «Кодекс
честі»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:45, 1:35 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20, 2:00,
5:25 Дивіться, хто
прийшов
15:40 Зроблено в
Києві
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
18:00 Київське Віче
19:25, 1:10 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Прогулянки
містом
22:00 Т/с «Стеж за
мною»

06:15 Т/с «Комісар

06:45, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
Рекс»
06:50, 15:15 М/c «Боб
08:00 ВусоЛапоХвіст
Губко»
09:00, 18:10
07:30, 08:30, 19:00,
Неймовірна правда
00:00 Репортер
09:00 Х/ф
про зірок
«Бібліотекар»
10:10 Кохана, ми
11:15, 16:00 Т/c «Не
вбиваємо дітей
родись вродлива»
12:00 Х/ф «Не
13:25 Т/c «Татусеві
підганяй кохання»
дочки»
14:20 М/c «Бетмен»
14:35, 19:05
14:35 М/c «Аладдін»
Екстрасенси ведуть
15:30, 15:55 Teen Tіme
розслідування
15:35 Пекельне
15:40 Битва
побачення
екстрасенсів
17:55, 19:55 Т/c
«Вороніни»
18:00, 22:00 Вікна19:35 Піраньї
Новини
21:00 Кухня на двох
20:10, 22:40 Холостяк
22:00 Х/ф
23:55 Як вийти заміж «Бібліотекар»
00:55 Т/с «Доктор
00:25 Служба розшуку
дітей
Хаус»

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 Бізнесчас
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
08:40, 23:45 Огляд
преси
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
16:15 Кіно з Яніною
Соколовою
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40, 00:00
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
22:25, 23:20 Бізнесчас
23:25 CRIME NEWS

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:40
Соціальний пульс
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Угода»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Бич
Божий»
14:05 В гостях у
Дмитра Гордона
15:15 Таємниці
підводного світу
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Угода»
20:00 Соціальний
статус: ваше житло
21:35 Гладіатори в
природі
22:40 : Х/ф «Захист
від дурня»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:05 Т/с «Хрещений
син»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство вели з
Леонідом Каневським
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
20:00 «Подробиці»
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Підземний
перехід»
22:40 Т/с «Кулінар»
00:45 Розбір польотів

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00, 22:00 Т/с
«Подружжя»
10:00, 23:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
11:00 Т/с «Лікар»
12:00 Нехай говорять
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катина
Любов «
00:00 Т/с «Травма»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
таємниці
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с
«Повернення
Мухтара»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Брати»
20:25 Т/с «Мент у
законі»
22:15 Сьогодні
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Точка невороття

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 04:05 Модний
вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20, 02:25 Хочу
знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:10 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35, 03:05 Давай
одружимося!
19:45, 01:30 Нехай
говорять
21:00 Час
21:30 Втеча Новий
сезон
22:40 Людина і закон
23:45 Вечірній Ургант

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 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, 17:35, 19:55 Т/с
«Універ»
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35 Богиня шопінгу
17:05, 21:55 Т/с
«Діффчатка»
19:00 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
22:25 Т/с «Реальні
пацани»
22:55 БарДак
23:20 Дом-2
00:15 На добраніч,
мужики

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:45 Друга смуга
06:50 Х/ф «Доля
резидента»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
08:55 Т/с «МУР є
МУР»
11:05, 21:30 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00, 00:00 Т/с
«Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:20, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
15:40 Х/ф «Доля
резидента»
17:15 Х/ф «На початку
славетних справ»
18:30 Т/с «Легенди
карного розшуку»
22:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:30 Покер Mіllіon
Dollar Challenge

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен 10»
08:00, 09:25, 10:10,
11:10, 12:10 Сильний
аргумент
09:00, 21:00 Новини
2+2
13:10 Т/с «Основна
версія»
14:10, 19:00 Т/с
«ППС»
16:00 Т/с «Солдати
12»
18:00 Ульотне відео
по-російськи
21:25 Х/ф «Зоряна
– Тату, а чому
брама»
ти з Х/ф
мамою
00:05
«Підривники»
одружився? –

запитує син.
– От бачиш,
– каже той до
дружини, –
навіть малий
дивується.

06:00 Скарби
тамплієрів: Україна
06:50 Авіакатастрофа
у Квінсі
07:40, 18:00, 21:40
Шукачі
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Південна
Америка
10:30 Д/ф
«Афганський героїн»
11:30 Вибух авіаносця
13:20 Top Gear
14:20 Торнадо
15:10, 20:40
Фантастичні історії
16:10 Полювання на
Рокфеллера
19:50 Рецепт вічного
життя
22:30 Політ над
землею Європа
23:30 Анатомія
урагану
00:30 Д/ф «Війна за
наркотики»

07:30 Мультфільми
08:25, 22:40 Зал
очікування
09:00 Т/с «Солдати»
13:15, 19:00 У
пошуках пригод
14:10, 18:00 Звана
вечеря
15:15 Як я не став
зіркою
16:15 Халі Галі
17:00 Тіло на
замовлення Вічна
молодість
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»

Тільки наші чоловіки сміються
над жінкою за
кермом, їдучи
в трамваї.

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, 03:45
Вісті Чергова частина
11:00 Т/с «Кулагін та
партнери»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «
Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:30 Місцевий час
Вісті
19:50 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Дорога на
острів Пасхи»
22:00
Євробачення-2012
00:00 Вісті+

Телепрограма

Вишгород

19 травня
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2+2
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 07:15, 07:35 Тема дня
06:30, 07:25 Країна on lіne
06:40 Заголовки
06:45 Глас народу
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний
календар
07:30 Ера бізнесу
07:40 Хазяїн у домі
07:45 Щоденник
Євробачення
08:15 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Д/ф «Київська Русь»
09:50 Театральні сезони
10:45 Щоденник ПКЄ-2012
10:55 Віра Надія Любов
11:45, 15:15 Euronews
11:55 Офіційна хроніка
12:00, 15:00, 18:20 Новини
12:10, 15:45, 21:20 Діловий
світ
12:25 Надвечір’я
12:55 Околиця
13:30 Х/ф «П’ять хвилин
страху»
16:15 Т/с «17 миттєвостей
весни»
17:35 Наша пісня
18:40 Шляхами України
19:00 Зірки гумору
19:45 Ми чиє?
21:15 Плюс-мінус
21:25, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
06:30 Х/ф «Здрастуйте 06:45, 07:05, 07:40,
6:00, 8:45, 11:05,
06:05, 07:00, 08:00,
06:20, 07:35 Ділові
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
09:00, 19:30 ТСН
факти
Вам!»
17:40 Мультляндія
08:40 Підйом
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
06:45, 07:10, 07:40,
06:35 Анекдоти по08:25 Х/ф «Я не
7:25, 2:25 Київ.
06:50, 15:15 М/c «Боб
08:05, 09:10 Сніданок українськи
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
повернуся»
Музика
Губко»
з 1+1
Час новин
06:55 Т/с
17:45, 22:00 Вікна8:00, 15:00, 17:00,
07:15 М/с «Чорний
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
07:30, 08:30, 19:00,
«Леся+Рома»
Новини
19:00,
21:00,
23:00,
плащ»
Бізнес-час
07:45 Стоп-10
23:45 Репортер
17:55 Х/ф «Дівчата»
0:45,
1:35
СТН
09:55 Т/с «Клон»
07:20 Автопілот-новини
08:45 Факти Ранок
20:00, 22:40 Танцюють 09:00 Х/ф
10:15
Повнота
радості
10:45 Шість кадрів
07:30 Ранок із зіркою
09:30, 19:25
всі!
«Бібліотекар»
11:20 Зніміть це
07:55, 08:35 ТрансмісіяНадзвичайні новини з життя
00:40
Х/ф
«Не
негайно
11:15, 16:00 Т/c «Не
новини
Костянтином Стогнієм 13:20, 23:45
підганяй
кохання»
13:10 Цілковите
Громадська
08:40, 23:45 Огляд преси
10:30, 16:35 Т/с
родись вродлива»
перевтілення
Жив був Адам, і 13:10 Т/c «Татусеві
09:10, 19:20 Інвест-час
приймальня
«Вулиці розбитих
14:05 Т/с «Історія
09:20, 13:20, 14:20 5
ліхтарів»
15:10, 23:20, 2:00,
не
було
більше
зечки»
дочки»
елемент
12:45 Факти День
5:25
Дивіться,
хто
16:10 Говоримо і
нікого. Одно14:20 М/c «Бетмен»
10:30, 11:10, 12:15, 19:30,
13:00 Т/с «Військова прийшов
показуємо
20:10, 21:10 Час Підсумки
го
разу
Бог
14:35
М/c
«Аладдін»
розвідка»
15:40
Прогулянки
17:00 Сімейні
15:20 Т/с
15:30, 15:55 Teen Tіme дня
містом
мелодрами
сказав:
15:15 Сканер
18:00 ТСН Особливе «Прокурорська
16:10 В центрі уваги
– Приведу я до 15:35 Пекельне
16:15 Лісовий патруль
18:35 Не бреши мені перевірка»
16:50, 19:20, 20:50
побачення
17:25 Не перший погляд
тебе Єву.
20:15 Х/ф «Перевізник 18:45 Факти Вечір
Міська
варта
17:55 Т/c «Вороніни» 18:10 Вікно в Європу
20:15 Х/ф
«
Так
і
з’явилась
18:40, 22:40, 00:00
«Тринадцятий район» 18:00, 22:00 Т/с «Стеж
19:35 Х/ф «Сутінки»
22:05 Х/ф
за мною»
Київський час
фраза:
22:00 Х/ф
«Законослухняний
22:00 Пакуй валізи
21:40 Час-Тайм
«Тринадцятий район 19:25, 1:10 Столиця
громадянин»
– Не приведи
00:10 Служба розшуку 22:00 Акцент
20:00 Т/с «Руда»
Ультиматум»
00:10 Х/ф «Ідеальна
Боже!
дітей
23:25 CRIME NEWS
00:10 Голі та смішні
21:25 Нова адреса
втеча»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Соціальний
статус: ваше житло
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Угода»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Де 042?»
14:00 В гостях у
Дмитра Гордона
15:15 Таємниці
підводного світу
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Повороти
долі»
20:00 Соціальний
статус: ваші права
21:35 В гостях у
Дмитра Гордона
22:40 : Х/ф
«Візантійська
принцеса»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок
07:30 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:05 Т/с «Хрещений
син»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Т/с «Тамбовська
вовчиця»
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Велика різниця
по-українськи
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00 Т/с
«Слід»
09:00 Т/с «Подружжя»
10:00 Т/с
«Кримінальна поліція»
11:00 Т/с «Лікар»
12:00 Нехай говорять
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00 Т/с «Спецназ»
00:10 Х/ф «Особистий
номер»

07:40 Жіночий погляд
08:30, 14:30, 17:30
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Остаточний
вердикт
13:35 Розлучення поросійськи
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Морські
дияволи долі»
20:30 Х/ф «Команда»
22:25 Т/с «Глухар»
00:25 Х/ф «Ще одна з
роду Болейн»
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Хочу знати
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:10 Між нами,
дівчатами
17:00 Чекай на мене
18:35 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Михайло Таніч
23:55 Х/ф «Єгер»
01:50 Х/ф «Табір йде
в небо»

06:20 М/ф «Смурфи»
07:15 Справжні лікарі
08:05 Евро на нервах
09:05 Хто там?
10:10 М/с
«Русалонька»
10:35 М/с «Тімон і
Пумба»
11:00 «Світ навиворіт «
12:10 Велика різниця
по-українському
12:20 Х/ф «Слід
панди»
14:05 Х/ф «Суперпес»
15:40 Х/ф «Тернер і
Гуч»
17:40 Х/ф
«Мармадюк»
19:30 ТСН
20:00 Операція
«Краса»
21:40 Х/ф «Обітниця
мовчання»
23:35 Х/ф
«Перевізник»

06:25 Козирне життя
06:55 Х/ф «Перегони
«Гарматне ядро»
08:50 Зірки YouTube
10:00 ЄвроФуд-2012
10:25 Квартирне
питання
11:20 Стоп0
12:20 Провокатор
13:40 Наша Russіa
13:45 Х/ф
«Тринадцятий район»
15:35 Х/ф
«Тринадцятий район
Ультиматум»
17:40 Максимум в
Україні
18:45 Факти Вечір
19:00 Х/ф «Битва
титанів»
21:10 Х/ф «300
спартанців»
23:40 Наша Russіa

6:00, 8:30, 11:30,
14:50 Мультляндія
7:25, 2:40 Київ.
Музика
8:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00 Зроблено в
Києві
10:30 Прогулянки
містом
11:00 Ново адреса
11:50 Актуальна тема
12:50 Повнота радості
життя
13:25 Шлях до успіху
13:45 Нас відповідей
16:20 Українська мрія
М. Поплавського
16:55,5:45 Дивіться,
хто прийшов
18:45, 0:50 Х/ф
«Смерть у Голлівуді»
21:00, 0:20 СТН.
Тижневик
21:30 Х/ф «Потоп»

06:15 Х/ф «До мене,
Мухтар!»
07:45 Караоке на
Майдані
08:45 Сніданок з
Юлією Висоцькою
09:00 Їмо вдома
10:20 Моя правда
11:20 Неймовірна
правда про зірок
12:50 Холостяк
15:55 Як вийти заміж
16:55 Х/ф «Дівчата»
19:00 Україна має
талант!
23:15 Хата на тата

06:00 Країна порад
06:45 Мультфільми
06:55 Ф-стиль
07:20 Будь в курсі!
07:50 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:45 Мультфільми
09:00, 21:25 В гостях у
Дмитра Гордона
10:00 Невідома планета
10:43 Х/ф «Жорстокий
романс»
13:50 За сім морів
15:10 Цивілізація
Incognіta
15:30 М/ф «Бременські
музиканти»
16:10 Щоденник для
батьків
16:40 Концерт зірок
зарубіжної естради
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
18:55 Духовне життя з
тваринами
20:00 Ронін
20:30 Жінки, котрі мріяли
про владу
22:30 : Х/ф «Вибух»
00:40 : Х/ф «Диявольська
гора»

08:20 Городок
09:00 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай!
10:45 Вирваний з
натовпу
11:20 Найрозумніший
13:15 Х/ф
«Поліцейський з
Беверлі-Хіллз»
15:25 Велика різниця
по-українськи
17:25 Юрмала-2010
18:55, 20:30 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
23:15 Х/ф «Фантом»

06:00 Срібний

«Погано виглядаєш» – це коли
до тебе приходить смерть
і, побачивши
тебе, судомно
починає косити
траву.

16:00 Х/ф «Остання

06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Золотий ключ
07:45 Академія краси
08:20 Готуємо з
Олексієм Зіміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
двобій
11:00 Квартирне
питання
12:20 Своя гра
13:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:20 Слідство вели
16:20 Очна ставка
17:20 Надзвичайна
подія
18:25 Професія репортер
18:55 Програма
максимум
20:00 Російські
сенсації
21:00 Ти не повіриш!
21:55 Х/ф «Двоє»
23:45 Т/с «Час
Волкова»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:25 Х/ф «Поїздки на
старому автомобілі»
07:50 Грай, гармонь
улюблена!
08:35 Смішарики
08:50 Розумниці й
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
11:00 Здрастуйте, я
ваш Калягін!
12:15 Х/ф
«Здрастуйте, я ваша
тітка!»
14:15 Т/с «Галина»
18:15 Велика різниця
19:20 Концерт Стаса
Михайлова
21:00 Час
21:20 Жорстокі ігри
23:10 Що? Де? Коли?
00:25 Х/ф «Шалена
баба»

07:00, 19:00 Події
07:15 Х/ф «І
в бідності, і в
багатстві»
10:00 Таємниці зірок
11:00 Гості на порозі
12:00 Т/с «Серце не
камінь»
14:00 Т/с «Інтерни»

справа Казанови»
18:00 Т/с «Серце не
камінь»
22:10 Х/ф «Кревний
зв’язок»
02:00 Х/ф «Лісовик»

бандитської Одеси

07:30 Мультфільми

«Галактичний футбол» 08:25 Зал очікування
06:30 М/с «Бен 10»

09:00 Т/с «Солдати»

08:00, 09:25 Сильний
аргумент

13:15 У пошуках

09:00, 21:00 Новини

пригод

2+2

14:10, 18:00 Звана

13:10 Т/с «Основна

вечеря

версія»

15:15 Вічна

14:10 Т/с «ППС»
16:00 Т/с «Солдати

молодість

12»

16:15 Халі-Галі

18:00, 21:25 Штопор

17:00 Заробити

Ульотне відео по-

легко

російськи
19:00 Т/с «ППС»
21:55 Штопор Убойне

19:00 У пошуках
пригод

відео

20:00 КВК

23:05 Х/ф «Тінь

23:05 Жіноча ліга

якудзи»

00:00 Т/с «Медіум»

06:20 Іграшки для
дорослих
06:50 Титанік
07:40, 18:00, 18:50
Шукачі
08:30 Руйнівники
міфів
09:30 Політ над
землею Європа
10:30 Д/ф «Війна за
наркотики»
11:30 Бійня на
мюнхенській
Олімпіаді
12:30 Руйнівники
міфів
13:20 Top Gear
14:20 Сонячні бурі
15:10 Таємні ворота
16:10 Секретні історії
19:40 Фантастичні
історії
22:10 Політ над
землею

08:00 Мусульмани
08:10 З новим домом!
09:05 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30
Місцевий час ВістіМосква
10:50, 15:45 Вісті
Чергова частина
11:00 Т/с «Кулагін та
партнери»
12:00 Т/с «Таємниці
слідства»
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:55 Прямий ефір
19:30 На добраніч,
малюки!
19:40 Футбол: Росія Уругвай
21:45 Х/ф «Вирок»
23:40 Х/ф «Борг»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:10 Мультфільм
06:30 Світ
православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00, 09:15 ШустерLіve
09:00 Школа юного
суперагента
12:45 Зелений
коридор
13:05 Х/ф «Танк КВ»
14:40 Х/ф «Фанат»
16:05 Х/ф «Фанат»
17:30 Золотий гусак
18:00, 21:35
Євробачення-2012
20:50 Мегалот
20:55 Зворотній
зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:20 Кабмін: подія
тижня
01:30 Суперлото,
Трійка, Кено

апельсин

06:00 Дізнайся – як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
06:50 Друга смуга
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
06:55 Х/ф «Доля
07:35 Байдиківка
резидента»
08:00 Телепузики
09:00 Єралаш
08:30, 19:00 Свідок
09:10 Т/с «Ранетки»
10:05 Т/с «Всі жінки 08:55 Т/с «МУР є
відьми»
МУР»
11:00 Т/с «Баффі винищувачка вампірів»
11:05 Т/с «CSI: Маямі» 11:50 Т/с «Н2О: просто
12:00 Т/с «Детективи» додай води»
12:20 Твою маму!
12:25 Кримінальні
12:45 Одна за всіх
13:15 Т/с «Хто у домі
справи
господар?»
13:45 Т/с «Моя прекрасна
13:20 Т/с «Вулиці
няня»
14:45, 17:35, 19:55 Т/с
розбитих ліхтарів»
«Універ»
15:30 Х/ф «Втеча від
15:40 Чортиці в спідницях
16:05 У ТЕТа тато!
смерті»
16:35 Богиня шопінгу
17:05 Т/с «Діффчатка»
17:15 Х/ф «Якщо
19:00, 22:55 БарДак
ворог не здається»
19:25 Одна за всіх
22:25 Т/с «Реальні
19:30 Т/с «Соло на
пацани»
23:20 Дом-2
мінному полі»
00:15 На добраніч,
23:30 Х/ф «Жерсть»
мужики

06:00 Легенди

06:00 М/с

Баба Зіна

07:00 Замок страху
09:00 М/c «Боб
Губко»
09:35 М/c «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Ревізор
11:05 Аферисти
12:05 Стороннім…
13:00 Новий погляд
14:05 Кухня на двох
15:05 Х/ф «Діти
шпигунів»
17:00 Х/ф «Сутінки»

випила 10

19:15 Х/ф «Сутінки

банок Red

Сага Молодик»

Bull`у і задоїла
корову на
смерть.

22:00 Хто зверху?
23:50
Спортрепортер
23:55 Х/ф «Весільна
лихоманка»

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:25 Т/с «Суто
англійські вбивства»
09:30, 12:45 Т/с «Соло
на мінному полі»
11:30 Речовий доказ
12:00 Головний свідок
14:40 Т/с «Журов «
19:00 Т/с «Таємниці
слідства»
23:00 Х/ф «Багряні
ріки»
01:05 Х/ф «Чорна
вдова»

– Мамо, мамо!
Ялинка горить!
– Синку, не
горить а сяє.
– Мамо, мамо,
штори сяють!

2+2

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10 Клуб 700
07:30, 08:10, 22:25, 23:20
Бізнес-час
08:30 Не перший погляд
09:20, 15:15 Інтелектua
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, 23:45 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

08:00 Мультфільми
08:40 М/с «Бен 10»
10:00 Убойне відео
11:00 Х/ф «Рибка на
ім’я Ванда»
12:50 Т/с «Основна
версія»
16:50 Динамо (Київ) Спартак (Москва)
19:30 Т/с «Втеча»
21:30 Т/с «Падаючі
небеса»
23:25 Х/ф «Мовчазна
отрута»

Два хлопці вибирають пиво.
Вибрали пиво
«Козел» підійшли до каси.
Хлопці:
– Два «Козла»!
Продавщиця:
– Я бачу.

ся телевізор і

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 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:30 М/с «Білка та
Стрілка»
09:40 М/с «Пукка»
10:10 Єралаш
11:00 Одна за всіх
11:30 Т/с «Хто у домі
господар?»
12:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:25 Х/ф
«Невгамовна
Анжеліка»
16:05, 20:35 Т/с
«Універ»
18:30 Х/ф «Дім
великої матусі»
23:00 Х/ф «Дуже
страшне кіно»
00:25 Х/ф «Сім’янин»

06:00 Теорія змови
08:00 Життя після
людей
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Секретні історії
18:30 Фантастичні
історії
21:00 Загарбники
01:00 Європейський
покерний тур

06:05 Діалоги про
тварин
07:00, 10:00, 13:00
Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час ВістіМосква
07:20 Військова
програма
07:50 Суботник
08:30 Городок
09:05 Зоряна любов
10:20 Ану ж бо,
бабусі!
11:20, 13:30 Т/с
«Ключі від щастя
Продовження»
16:05 Суботній вечір
17:55 Десять
мільйонів
19:00 Вісті в суботу
19:45 Х/ф «Повір, все
буде добре»
22:00
Євробачення-2012
01:20 Х/ф «Поцілунок
метелика»

Хлопця
прозвали
«Хатіко», тому
що він приходив
на пошту кожен
день, навіть
коли стало
зрозуміло,
що посилку з
айфоном уже
давно вкрали на
митниці…

07:30 Мультфільми
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
09:55 М/ф «Астробой»
11:50 Х/ф «Звільніть
Віллі:»
13:50 Т/с «Завжди
говори завжди»
22:00 Х/ф
«Незакінчений урок»
23:55 Х/ф «Пам’ятай
мене»

Чоловік дивитьвголос каже:
– Не йди туди!
Ну не йди…
Жінка запитує:
– Що дивишся?
Чоловік:
– Наше весілля.
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:25 Крок до зірок
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок
10:40 Доки батьки сплять
11:05 Кумири і кумирчики
11:30 Як це?
11:55 Атака магії
12:20 Ближче до народу
13:05 Караоке для
дорослих
13:50 Шеф-кухар країни
14:40 Золотий гусак
15:05 Маю честь
запросити
16:15 Євробачення-2012
19:55 Діловий світ
Тиждень
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:35 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Ера бізнесу
23:35 Олімпійський
виклик
23:50 Д/ф «Футбольна
легенда»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
06:40 Квартирне
6:00, 8:30 Мультляндія 06:40 Х/ф «Вірні друзі» 06:40 Кліпси
06:00 Х/ф»Легенда
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
08:45
Сніданок
з
про Телля»
06:55
Замок
страху
питання
7:25, 11:20, Київ.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
Юлією
Висоцькою
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
07:50 Ремонт+
07:45 Церква
07:30 ЄвроФуд-2012 8:00, 0:55 СТН.
Час новин
09:00 Їмо вдома
08:40 Маріччин
Христова
08:00 Анекдоти по07:10 Клуб 700
Тижневик
10:05 Неймовірні
07:30, 08:10, 22:25, 23:20
кінозал
08:00 Спитайте у
історії
кохання
українськи
9:30 Корисна розмова
Бізнес-час
09:05 Лото-забава
лікаря
11:05
Караоке
на
08:30 Феєрія мандрів
08:20, 12:25 Х/ф
9:40 Вчися з нами
Майдані
10:10 М/с
08:25 М/c «Боб Губко» 09:20 Вікно в Америку
«Перегони»
10:20 Технопарк
10:00 Столиця
12:05 Моя правда
«Русалонька»
09:35 М/c «Пінгвіни з 11:20 Трансмісія-тест
10:45 Зірковий тест13:05
Куб
11:30 ДМБ
12:55 Блага звістка
10:35 М/с «Тімон і
Мадагаскару»
12:15 Життя цікаве
14:40 Україна має
драйв
14:35 Шлях до успіху
Пумба»
09:55 ТОП-100
13:20 Мотор
талант!
11:25 Козирне життя
14:20 Гра долі
11:00 Велика різниця
11:10 Хто зверху?
15:55 Х/ф «Сімейний 19:00 Битва
15:15 Хроніка дня
11:55 Інший футбол
16:15 Фактор безпеки
екстрасенсів
по-українському
13:05
Пакуй
валізи
план»
17:20 Палата
14:20 Х/ф «День «Д»
21:15 Х/ф «Жіноче
13:00 Я люблю Україну
15:00
Шури-амури
17:30 Навіки ваш Київ
17:25, 23:40 Рекламна
царство»
16:10 Х/ф «Битва
14:20 Міняю жінку
15:55 Файна Юкрайна кухня
19:00 Концерт,
18:15 Велика політика
А у вас також
15:35 Операція Краса титанів»
17:10 Х/ф «Сутінки»
18:40, 00:00 Київський
присвячений Дню
18:40
Наша
Russіa
час
виникають такі
17:30 Х/ф «Викрутаси»
19:35 Х/ф «Сутінки.
19:20 Тема тижня
Києва
18:45 Факти тижня з
думки, от забіг в Затемнення»
19:30, 23:15 ТСН19:30 РесПубліка з Анною
Безулик
маршрутку, вже 22:00 Піранії XL
Оксаною Соколовою 22:00, 1:25 СТН.
тиждень
21:00 Час: підсумки
їдеш, і думаєш: 22:55 Х/ф «Помста
20:15 Побий ведучого 19:45 Х/ф «Хеллбой» Спорт. Тижневик
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
«А
це
точно
моя
пухнастиків»
22:15 Світське життя 22:05 Х/ф «Беовульф» 22:25 Х/ф «Потоп»
22:35 Кіно з Яніною
машрутка?»
00:45 Спортрепортер Соколовою
00:00 Х/ф «Тезки»
Нічна профілактика
00:15 Голі та смішні

06:00 Диваки
06:25 Х/ф «Василина
Прекрасна»
07:35, 20:35 Світські
хроніки
08:00 Соціальний
пульс вихідних
08:45, 16:25
Мультфільми
09:00 Невідома
планета
10:00 Ронін
10:45 Ф-стиль
11:10 В гостях у
Дмитра Гордона
12:15 Х/ф «Свій серед
чужих, чужий серед
своїх»
14:30 За сім морів
15:20, 20:00
Цивілізація Incognіta
16:45 Концерт
17:55, 00:10 Будь в
курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:55 Духовне життя з
тваринами
20:10 Кумири
21:00 Ірод
22:10 Х/ф
«Диявольська гора»
00:30 Невідома
планета

06:25 Х/ф
«Поліцейський з
Беверлі-Хіллз»
08:25 М/ф «Маша і
Ведмідь»
09:30 Школа доктора
Комаровського
10:05 НЕДІЛЯ З
КВАРТАЛОМ
11:05 Свати біля
плити
11:35 Х/ф «Королева
бензоколонки»
13:30 Вечірній
квартал
17:50 Х/ф «Кремінь»
20:00 Подробиці
тижня
23:05 Що? Де? Коли?
00:20 Х/ф «Примара
будинку на пагорбі»

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Остання
справа Казанови»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 ! Герої екрану
11:00 ! Т/с «Серце не
камінь»
15:00, 19:30 ! Т/с
«Хто, якщо не я?»
20:30 Т/с «Інтерни»
22:30 ЄВРО-2012
23:30 Таємниці зірок
00:30 Т/с «Час
Волкова»

06:25 Живуть же люди!
07:00, 09:00, 12:00,
15:00 Сьогодні
07:15 Лотерея
Російське лото
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 Перша передача
09:55 Розлучення поросійськи
11:00 Дачна відповідь
12:20 Своя гра
13:10 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
15:20 Слідство вели
16:20 І знову
здрастуйте!
17:20 Огляд
Надзвичайна подія
18:00 Сьогодні
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
19:50 Центральне
телебачення
20:55 Моя сповідь
22:00 НТВшники
23:05 Х/ф «Хазяїн»

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

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

06:00 Дізнайся-як
06:15 Їж та худни
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:15 Т/с «Журов «
07:05, 09:00 Мультик з
Лунтіком
11:30 Легенди
07:35 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
карного розшуку
08:30 Байдиківка
09:30 М/с «Білка та
12:00 Агенти впливу
Стрілка»
09:40 М/с «Пукка»
13:00 Д/с
10:10 Х/ф «Лускунчик і
щурячий король»
«Православні святі»
12:05 Х/ф «Невгамовна
Анжеліка»
15:00 Т/с «Таємниці
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
слідства»
14:40 Чортиці в спідницях
15:10, 20:05 Т/с «Універ»
19:00 Х/ф
16:30 Х/ф «Дім великої
«Шанхайські лицарі»
матусі»
18:30 Х/ф «Навіть не
21:30 Х/ф «Рекрут»
думай»
23:00 Х/ф «Холостяцька
00:00 Х/ф
вічірка»
00:55 Х/ф «Навіть не
«Шаблезуба тварюка» думай»

06:00 Легенди

Підприємство в м. Вишгород (р-н
заводу «Карат») запрошує на постійну
роботу:
— оператора ламінаційної установки
(навчаємо), з/п договірна
— різноробочі, з/п договірна
— маляра по фарбуванню металу, з/п
договірна
— оператора термовакуумної установки, з/п договірна.
Тел: (067) 659-54-57

06:00 Скарбua
08:00 Життя після
людей
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Д/ф
«Атлантида»
17:00 Д/ф «НЛО»
18:00 Д/ф «Країни
совєтів»
18:30 Таємні знаки
21:00 Політ над
землею
23:00 Життя після
людей

06:20 Вся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
09:20, 13:20 Місцевий
час Вісті-Москва
10:00, 13:00 Вісті
10:10 Т/с «Ключі від
щастя»
13:30 День
прикордонника
15:20 Сміятися
дозволяється
– Доню, цей хлопець
16:35 ФАКТОР А
сирота, до того ж він
18:10 Розсміши
кульгавий. Не виходь
коміка
за нього заміж!
19:00 Вісті тижня
–
А
мені
не
потрібен
На постійну роботу потрібні:
20:05 Х/ф «Серце без
заможний красень,
— відеоінженер; — оператор;
замка»
тату!
— журналіст; — ведуча.
22:20 Х/ф «Терапія
По довідки звертатись за тел: (04596) – Я не про те. Пожалій
коханням»
254-89 або за адресою: м. Вишгород, хлопця, йому й так
00:25 Х/ф «Політ
просп. І. Мазепи, 7, офіс 53.
перепало від життя!
фантазії»

бандитського Києва

ТОВ ТРК «ВишеГрад»

Олександра Івановича БАЛАНЮКА!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Спілка підприємців Вишгорода
ВІТАЄ з днем народження члена Спілки

Вишгородському РКП «Комунальник» на
постійну роботу потрібен головний бухгалтер.
Детальніше за адресою: м. Вишгород,
вул. Набережна, 8-а, ІІІ поверх. Тел: 22-003

Жанну Анатоліївну ЛЕВКОВИЧ!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Владо, зупинись!

Компанії «Гротто Груп» на постійну роботу
(за трудовою книжкою) потрібні:
— Робітники (чоловіки). Заливка цементного раствору у форми.

Терміново потрібен продавець
з досвідом роботи.
Тел: (093) 266-10-06
Безкоштовні оголошення
1 к в а р т и р у
ПРОДАМ
35/22/7, вул. Си-

Плиту газову
«Гефест». 1 000 грн.
Тел: (066) 916-27-28

моненка. 52 000 Два м’яких крісла, тканину
букле. Тел: (067) 232-70-82
у. о. Тел:
Телевізор 51ТД-311Д,
Шафу-купе, дитячу, б/в,
(066)
660-80-80,
б/в, відмінний стан.
недорого.
(063) 693-92-17
Тел: (098) 458-34-57
Тел: (04596) 5-22-75

Оплата від виробітку — 2 500-4 500 грн/місяць.
Дзвонити за тел: (044) 592-80-52
Робота у м. Вишгороді, вул. Київська, 10

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
19.05.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

Підставку під телевізор, залізна тринога на колесах.Тел: (067) 232-70-82

ОБМІНЯЮ

1 квартиру, на 2-3 кім. 35/22/7
Тел: (066) 660-80-80, (063) 693-92-17

Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

ІНШЕ

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

07:30 Мультфільми
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Х/ф «Звільніть
Віллі»
12:05 Т/с «Завжди
говори завжди»
17:10 Х/ф
«Незакінчений урок»
19:05 М/ф «Спірит»
20:50 Х/ф «Час
розплати»
23:10 Х/ф
«Невловимий»
00:55 Нічне життя

Спілка підприємців Вишгорода
ВІТАЄ з днем народження члена Спілки

22 травня виповниться 60 років
Миколі Миколайовичу МИГАШКУ!
Щиро ВІТАЄМО з ювілеєм!
Твій ювілей — то мудрості пора
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі
Здоров’я, щастя, злагоди, добра,
Добробуту та щирої любові.
Дружина Раїса, сестра Любов, племінники
Слава та Алла,
онучка Світланка

Відповідно до ст. 39 Конституції України, Вишгородський районний комітет Комуністичної партії України у середу, 23 травня, об 11-й годині біля адмінбудинку проводитиме акцію протесту проти наступу
нинішньої влади на інтереси громади.

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:25 Х/ф «Прорив»
07:50 Смак
08:25 Служу Вітчизні!
08:55 Смішарики Пін-код
09:10 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Голосливий КіВіН
17:05 Х/ф «Суєта і
марнота»
18:55 Хвилина слави Мрії
здійснюються!
21:00 Час
22:00
ПрожекторПерісХілтон
22:35 Yesterday lіve
23:50 Тихий дім
00:25 Rollіng Stones у
вигнанні

08:30 Мультфільми
08:55 М/с «Бен 10»
10:10
ПрожекторПерісХілтон
11:00 Ульотне відео поросійськи
11:50 Х/ф «Чоловіки за
роботою»
13:30 Сильний аргумент
17:10 Х/ф «Зоряна
брама»
19:30 Т/с «Втеча»
22:30 Х/ф «Оголена
зброя»
00:20 Х/ф «2022 Цунамі»

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

Юридичні послуги, Пропоную послуги Фарбування, шпалери, багет,
шпаклівка.
будь-які правові нумеролога.
Тел: (066) 483-55-45, (067)
Тел: (097) 536-70-63
114-29-02
питання. Адвокат.
Весільні послуги від А до Я.
Тел: (067) 184-18-55 Фото/відеозйомка.
Тел: (063) 269-51-24

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
(Початок на стор. 6)
Запросило “Коралі” на творчий вечір, присвячений Марійці Підгірянці, Івано-Франківське обласне
товариство «Просвіта», яке давно знає й поважає
керівника хору Лесю Потіцьку, любить творчість її вихованок. Тим паче, що в репертуарі “Коралів” чимало
чудових милозвучних пісень на слова Марійки Підгірянки, а готуючись до поїздки, дівчата вивчили іще
кілька.
Івано-Франківськ зустрів вишгородчанок політньому спекотною погодою і справжнім гуцульським кулешем, яким частувала гостей давня приятелька хору, відома майстриня народної вишивки
пані Марія Турчин. Щирості і доброті цієї жінки, здається, немає меж. “Коралі” часто гастролюють у столиці Прикарпаття і, дякуючи їй, почувають себе як
найчеканіші гості, як би багато їх не було (а приїхало
нас близько тридцяти!!!).
Сорочки, рушники, скатертини, серветки, …її
вишивки вражають і зачаровують своєю різноманітністю: жодного однакового візерунку! А скільки глиняних виробів, різноманітного українського посуду,
подекуди і ХІІІ, XIX ст.ст. у її невеличкій домашній
колекції! Як захопливо і цікаво пані Марія розповідає
про кожну з них! Можна сказати, що дівчаткам пощастило побувати в мініатюрному, та дуже вишуканому краєзнавчому музеї Прикарпаття.
Місцеве товариство «Просвіта» організувало нам
автобусні екскурсійні мандрівки до столиці ГалицькоВолинського князівства, міста Галича, та Крилоса,
однієї з найбільших святинь Карпат – православного
монастиря Манявський Скит.

Дитячий майданчик
На всіх екскурсіях нас супроводжувала
ще одна чудова жінка, пані Тетяна, дружина
відомого художника Михайла Фіголя. Окрім
цікавих історичних мандрівок, вона подарувала вишгородцям ще й чудесну екскурсію
у своїй приватній картинній галереї, де розміщені полотна її покійного чоловіка. У будинку художника кожна кімната наповнена
творчими фантазіями і реаліями. А гостинність і таланти українських жінок – безмежні! Фантастично-цікаві пригоди з пані Тетяною закінчувалися на її кухні за смачною
вечерею.
Ті, що нас запросили, продумали все.
Спочатку показали вишгородським співочим «кораликам» велич і красу Галичини, а
вже потім був, власне, творчий вечір, присвячений Марійці Підгірянці, де виступили
«Коралі». І дівчатка на сцені Будинку «Просвіти» пригадували все побачене: і величаві
смереки з ялинами, і кришталеву водичку з гірського
джерела, і духмяні квіти на галявинах, і навіть сніг на
вершинах Карпат, все. про що так закохано писала
Марійка Підгірянка:
Блакитне небо в головах, в ногах – діброви сині.
Орли мандруюють в небесах, овечки – в полонині.
Соколом бистрим біжить зір по рідній всій сторонці –
По збоччах гір, зелених гір, на лан,
блискучий в сонці... («Верховина»)
А в залі люди різних поколінь, затамувавши подих,
слухали пісні про чарівну красу карпатського краю,
про всеосяжну любов до своєї Батьківщини:
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Позашкілля

Українець – моє ім’я! Гордий лев – моє знамено!
Рідна хата – це мій рай. Україна – це мій край!
Любов моя – нарід мій. Труд для нього не важкий!
За нього віддам я життя, бо Вкраїни я дитя!
«Марійчині співаночки» цвітуть і нині, бо їх написала народна поетеса. Творчість Марійки Підгірянки
– це справжня материнська енциклопедія, на якій виховані цілі покоління.
А ми, крім джерельної чистоти творчості, привезли додому незабутні спогади про надзвичайно цікаву
і пізнавальну подорож, за що вдячні нашому керівникові й тим, хто нас запросив на Гуцульщину.

Під
крилами
«Ластівки»
Найстарішому у місті дошкільному навчальному закладу — 50
— «Ластівко»! Тримай свою високу марку,
І нехай не буде в небі ані хмарки,
А тільки чиста, осяйна блакить.
Прийміть найкращі наші побажання,
Творці садочка, сповнені снаги —
Нехай Господь з небес благословляє
На довгі й плідні творчості роки!
***
Ю. ОКСЮТА і А. АКСЬОНОВА, батьки вихованців групи «Соняшники»:
— Про садочок «Ластівка» можна говорити
без упину. Ми самі виросли в ньому, а тепер
туди ходять і наші діти.
З тих пір садочок змінився: оновився музичний зал, групи мають більш сучасний вигляд. Всюди стенди для батьків та дитячі фотографії.
Та слава про дитсадок летить попереду вихователів. Ми щодня, ведучи дитину в садок,
довіряємо її іншим людям — вихователям.
Вони проводять більше часу з нашими діткаВшануємо пам’ять Т. Шевченка
ми, ніж ми, займаються, виховують їх.
Велика вам подяка! Хай Бог дасть сил,
Люди кажуть
здоров’я та наснаги усім працівникам! А садо(Початок на стор. 6)
чок нехай розцвітає!
Марія РЕБУШЕНКО, Ольга НЕВІДОМСЬКА,
***
батьки вихованців із групи «Волошки»:
Ірина ЛИТОВЧЕНКО, вдячна мама Івана, ви— Бракує слів, щоб висловити щиру вдячність хованця старшої групи «Віночок»:
колективу «Ластівки». Це дружна команда на чолі із
— … Згадую, як чотири року тому я привела своГалиною Петрівною: щоденна професійна робота го єдиного, довгоочікуваного синочка до дитячого
вихователів, турбота помічників, працьовиті руки садка. Як прийме дворічного малюка цей невідомий
кухарів, прачок, клопоти медсестри, методиста роСвято Літа
ками створюють тепло і родинний затишок. Низький
вам уклін! Здоров’я, щастя, творчої наснаги!
***
Олена ГАЛИЧИНА, Олександра ЛИТВИНЕНКО, випускниці садочка:

Наша спортивна родина

йому ВМК ДНЗ яслі-садок «Ластівка»? Чуже приміщення, чужі діти й дорослі, чужі запахи, звуки…
Якими наївними здаються тепер ті переживання!
Затишне, впорядковане подвір’я, естетично оформлені приміщення, друзі-однолітки та уважні, турботливі дорослі. Розмаїття іграшок та різних матеріалів для цікавих і корисних занять — усім цим було

Пам’ятаємо воїнів-інтернаціоналістів

Прямуємо до алеї Слави
наповнене життя мого сина останні чотири роки.
І знову переживання, хвилювання — синочок
вступає до школи. Але це згодом. А поки що — низький уклін і сердечне спасибі всьому колективу дитсадка. Ластів’ятам — міцно встати на крило, а «Ластівці» — високого польоту!

Випускники «Ластівки»
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Політикум

Вишгород

Об’єднана опозиція зробить Україну країною успіху
ла жінка під парасолькою.
Невідомі в цивільному навіщось знімали делегатів Форуму на портативні
відеокамери. Неподалік, у прилеглих

за порушення народними депутатами
процедури особистого голосування.
«Якщо вони віддають картки, то нехай
віддають депутатські мандати, пільги

до Михайлівської площі дворах, несли
службу міліціонери у формі.
Відкрив форум перший заступник
голови партії «Батьківщина» Олександр
Турчинов.
Першим виступив лідер «Фронту
Змін» Арсеній Яценюк. Оголосив, з чим
Об’єднана опозиція іде на вибори. Програма має назву «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя».
«Я знаю, що ми здатні зробити Україну найкращою на теренах Європи.
Знаю, що це країна-переможець, країна успіху, в якій хочеться жити. Але нам
треба дуже багато зробити», – сказав
Яценюк.
Першочерговим кроком демократичної більшості в новообраному парламенті буде ухвалення закону про
порядок імпічменту Президента. «Ми
ліквідуємо монархію Януковича», – наголосив лідер опозиції.
Записано в програмі й запровадження кримінальної відповідальності

та привілеї. Ми покінчимо з ганебною
практикою невиконання Конституції», –
зазначив Яценюк.
Об’єднана опозиція пропонує ліквідувати Конституційний суд, який без
волі народу за одну ніч перетворив Януковича на диктатора, а мільйонам українців відмовив у праві на гарантовані
Конституцією соціальні виплати.
«Ми не будемо займатися перевихованням суддів. Ми оновимо весь суддівський склад в Україні», – заявив лідер
«Фронту Змін».
Об’єднана опозиція вважає необхідним запровадити процедуру відкликання народних депутатів, удвічі скоротити
витрати на парламентаріїв, скасувати
інститут голів обласних державних адміністрацій, вигнати з влади усіх мільйонерів.
Новий парламент ухвалить закон про
одержавлення стратегічних об’єктів, які
Президент Янукович подарував своїй
сім’ї та наближеним олігархам. Ідеться

Олег НОВАК
Форум Об’єднаної опозиції довів,
що є інша Україна, аніж та, яку нав’язує
нам нинішня влада. Опозиційна акція
засвідчила: існує політична сила, що
здатна перемогти Януковича та його
режим.
орум відбувся в Києві на Михайлівській площі просто
неба. Хоча міліція за командою з Адміністрації Президента всіляко намагалася не допустити виїзд громадян до столиці, на Форум прибули
делегати з усіх областей, від усіх політичних сил Об’єднаної опозиції: «Батьківщини», «Фронту Змін», Народного
Руху України, «Народної Самооборони»,
партій «За Україну!» та «Реформи і Порядок».
На площу прийшли також кияни та
мешканці навколишніх міст, яким небайдужа доля України. Люди пояснювали: прийшли на Михайлівську, щоб послухати наживо лідерів опозиції. «Бачте
– не бояться зустрічатися з людьми,
обговорювати наші проблеми», – каже
вчитель із Вишгорода Віктор Миколайович.
Люди обурювалися діями теперішньої влади. «За два роки вони розвернули державу на 180 градусів. А нас вони
спитали? Самі ж живуть, як європейці. І
ми так хочемо жити», – гнівно зауважи-

Ф

Календар

Цей день в історії
19 травня – День науки, День
Європи, День піонерії, День звукорежисера
1861 — у Сумах відкрито першу
в Україні недільну школу
1997 — компанія HewlettPackard випустила свій перший
портативний комп’ютер, що працював під операційною системою
Windows CE
Народилися:
1889 — Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач
1910 — Анатолій Добровольський, головний архітектор м. Києва (1950—1955), один із авторів
проекту планування й забудови
Хрещатика і прилеглих до нього
кварталів
1912 — Гаврило Глюк, український живописець
Іменини: Денис
20 травня — Всеукраїнський
день працівників культури і
майстрів народного мистецтва,
День молодіжних і дитячих громадських організацій України,
День банківських працівників,
Всесвітній
день
метролога,
Всесвітній день травматолога,
День пам’яті жертв голодомору
і політичних репресій
1942 — у СРСР заснований орден Вітчизняної війни
Народилися:
1844 — Микола Мурашко, український живописець і педагог
Іменини: Антон, Давид, Іван,
Йосиф, Фадей
21 травня — Всесвітній день
культурного різноманіття в ім’я
діалогу та розвитку, День захисту від безробіття
1892 — у Києві перший в Російській імперії електричний трамвай

1904 — у Парижі засновано
Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА)
Народилися:
1921 — Андрій Сахаров, фізик,
творець радянської водневої бомби, лауреат Нобелівської премії
миру
1969 — Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський
діяч
Іменини: Арсеній, Іван
22 травня — Міжнародний
день біологічного різноманіття,
151-річниця
перепоховання Тараса Шевченка в Каневі на Чернечій горі
1908 — Брати Райт отримали
патент на свій літальний апарат
1931 — розпочала свою діяльність Українська академія аграрних
наук
Народилися:
1879 — Федір Кричевський,
український художник і педагог,
один із засновників і перший ректор Української академії образотворчого мистецтва
1941 — Микола Олялін, український актор, кінорежисер, народний артист України
1945 — Юрій Рибчинський,
український поет, драматург, сценарист, заслужений діяч мистецтв
України
Іменини: Микола, Христофор
23 травня
1430 — у битві при Комп’єні бургундці взяли в полон Жанну д’Арк,
котру згодом продали англійцям
Народилися:
1879 — Симон Петлюра, український державний і політичний діяч
1921 — Григорій Чухрай, радянський кінорежисер українського
походження
1931 — Петро Балабуєв, український авіаконструктор
Іменини: Алфій, Еразм, Ісидір
(Сидір), Купріян, Онисим, Таїсія

(Таісія)
24 травня — Вознесіння Господнє, День слов’янської писемності і культури, День кадровика, Європейський День Парків
1844 — з Вашингтона в Балтімор відправлено першу телеграму
азбукою Морзе
1999 — унаслідок вибуху на
шахті імені Засядька в Донецьку
загинули 39 людей
Народилися:
827 — Кирило, православний
святий, батько слов’янської писемності
1881 — Олександр Богомолець,
український патофізіолог, президент Академії наук України у 193046 рр.
1882 — Кирило Стеценко, український композитор, хоровий диригент, музичний, громадський
діяч
1912 — Михайло Стельмах,
український радянський письменник
1964 — Олег Скрипка, український музика
1973 — Руслана Лижичко, українська співачка
Іменини:
Йосиф
(Йосип,
Осип), Кирило, Мефодій, Никодим,
Софрон
25 травня — День працівників
видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження, День хіміка,
День філолога, День рушника;
25-31 травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій
996 — у Києві освячено першу
на Русі кам’яну церкву в ім’я Пресвятої Богородиці
1957 — у Москві відкрито найбільший в СРСР готель «Україна»
Народилися:
1905 — Олександр Корнійчук,
український радянський драматург
Іменини: Герман, Денис

передусім про енергетику, транспорт і
телекомунікації.
«Різниця між реприватизацією й
одержавленням у тому, що при реприватизації підприємства часто-густо забирали в одних олігархів і віддавали
іншим. А тут держава відновить свої
права власності на користь української
держави й українського народу», – пояснив Арсеній Яценюк.
Він продовжував виголошувати ключові пункти програми: Об’єднана опозиція планує радикально скоротити
кількість податків – із понад ста до семи!
Збільшити мінімальну зарплату щонайменше до двох прожиткових мінімумів
– 2400 гривень. Відновити поправку
Яценюка, яка передбачає перерахунок
пенсій для 10 млн українців. «Пенсіонери отримають додатково 334 гривні як
плату держави за підвищення цін і тарифів», – сказав лідер «Фронту Змін».
Чиновникам більше не нараховуватимуть пенсії за привілейованою шкалою: «Отримуй стільки, скільки заробив,
а не за те, в якому кріслі сидів».
Об’єднана опозиція звільнить із тюрем Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та
інших політичних в’язнів. Судді, прокурори, працівники міліції, усі посадовці,
причетні до політичних переслідувань,
будуть притягнуті до відповідальності.
Кожен пункт опозиційної програми
підкріплений конкретним законопроектом – такий принцип в Україні застосовано вперше. Багато із законопроектів
опозиційні депутати вже розробили й
подали до ВР.
Дружина Юрія Луценка та донька
Юлії Тимошенко зачитали їхні звернення до Об’єднаної опозиції – політичні
в’язні висловили солідарність із учасниками Форуму.
Форум Об’єднаної опозиції затвердив резолюцію, яка передбачає проведення громадських слухань у регіонах:
кожен громадянин матиме змогу доповнити програму Об’єднаної опозиції.

Подяка

Нашій золотій

Колектив Вишгородської районної гімназії
«Інтелект», учні, а особливо випускники 2012 року
висловлюють свою найщирішу подяку чудовій жінці,
прекрасному вчителю фізики та астрономії і просто
золотій людині Валентині Георгіївні Кравченко
за її багаторічну працю і любов до дітей. Зичимо
міцного здоров’я, родинного затишку та довгих літ
життя!
Мій любий вчителю, ти тільки знай:
Любов до тебе житиме завжди,
У будь-яку годину, будь-де ти пам’ятай:
Закладений тобою скарб в нас житиме віки.

Сигнали 101

Не запливайте за буйки

Володимир ВЕРЕМЕЄВ, головний державний інспектор з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, майор служби цивільного захисту

Зв’язок людини та води – споконвічний.
Особливо, коли йдеться про воду як чудодійний засіб оздоровлення організму. Але, на
жаль, для декого відпочинок біля води закінчується трагічно.
агалом з початку року на водних об’єктах
загинуло 18 осіб та 5 чоловік врятовано.
Тож фахівці Вишгородського РВ ГУ
Держтехногенбезпеки у Київській області звертаються до громадян з проханням бути обережними
та виконувати правила безпечної поведінки біля
водоймищ.
Необхідно знати, що відпочивати на воді можна
тільки у спеціально відведених та обладнаних для
цього місцях.
Не слід заходити у воду в незнайомому для вас
місці, купатися у нетверезому стані. Але, якщо ви
все ж таки наважились купатися на «дикому» пляжі,
не стрибайте з берега, скель, дерев тощо. Ніколи
не плавайте наодинці, особливо, якщо ви не впевнені в своїх силах. Перед тим, як стрибати у воду,
переконайтесь у безпеці дна і достатній глибині
водоймища.
Пам’ятайте!
Дотримання правил поведінки на воді –
запорука безпеки вашого життя та ваших дітей.

З

КОЛО жінки

Вишгород
Життєві історії

Жертва любові

Марта КВІТКА
Жила нормальна сім’я. Тоді ще не розвалився потужний Радянський Союз. Батько
працював на київському заводі теслею. На
Куренівці на заводі пластмас у передовики
виробництва вибилась і мама. Двоє дітей —
хлопчик і дівчинка — ходили у дитсадок: ранком батьки їх заводили, а ввечері забирали.
90-х роках батьки майже водночас стали пенсіонерами і зайнялись дачею — у
них було з двадцять курок та півнів і соток шість землі на околиці Вишгорода. У дворі
пробили колонку. Збудували хатинку, де можна
було жити.
Діти виросли. Але вищої освіти не отримали.
Син вдало влаштувався в якийсь кооператив, а
потім відкрив власний магазин. Донька у цьому
магазині працювала продавцем.
А незабаром батьки справляли весілля —
спочатку синове, потім — доньчине. Там і онуки
пішли один за одним. Наші герої жили і раділи,
що все у них в нормі, ніяких потрясінь, стресів, а
домашні сварки, що траплялися між подружжям,
вони і сварками не вважали. Ввечері чубляться,
а ранком, як голуби, милуються, наче нічого поганого й не було.
Сусіди заздрили їм і ніяк не могли второпати,
як вони зуміли відділити дітей — ті жили у власних квартирах. А все вийшло просто: зять купив
кооперативну, а син пішов до тещі. Виросли і повиходили заміж онучки.
А тут раптом помирає господар, і його дружина Ніна залишається сама у двокімнатній
квартирі. Не відразу, правда, а згодом дочка
умовляє прийняти онуку з чоловіком і дитиною,
бо ті втомилися від найманих квартир і морально, і матеріально.
Не хотіла цього Ніна, пояснила, що на обрії —

У

старість, а їй треба зараз тільки одне — спокій.
Якщо вже несила онуці терпіти, є дача — можна
прибудувати, утеплити, провести газ. З милим
рай і під кущем.
Але мила онука із зятем перебрались таки
до бабусі. Умовила дочка. Дачу продали і купили Ніні хатинку кілометрах у 300 від Києва. Вона
спочатку зраділа — згадала дитинство в селі,
город з мальвами. Але ж то було 60 років тому.
А сьогодні у Ніни купа хвороб, і головне — не
хочуть ноги, вражені трофічною виразкою, тримати важке, неповоротке тіло. А хату ж ту треба
топити, прибирати, город на 30 соток землі порати, аби не заріс бур’янами.
Донька втішила: нічого не будеш робити,
мамо, ми, мовляв, навіщо — ціла армія родичів.
А ти тільки дихатимеш свіжим повітрям, слухатимеш солов’їв у вишневому садочку біля хати,
словом — набиратимешся здоров’я, якого у
тебе — сама бачиш — немає.
Одного ранку зять підкотив своєю іномаркою
до під’їзду, а донька допомогла матері спуститися сходами, підтримуючи її під руку, і повезли
Ніну у село за 300 кілометрів.
Позбавилися матері, бабусі, звільнили квартиру для повноцінного життя онуки, від якої, до
речі, втік чоловік — і досі не знають, де він знайшов притулок.
Сусідам пояснили, що донькою та сином керувала виключно любов і милосердя до мами та
бабусі і, щоб не хвилювалися дарма, — на зиму
Ніну привезуть.
Тільки сусідам сумно і якось моторошно — у
них теж діти і онуки живуть по найманих квартирах, а то й разом із батьками, яким на старості
років немає спокою від такого галасливого гуртожитку. Та не кожний здогадається так «раціонально» розв’язати квартирну проблему — совість загризе.

19 травня

2012 року

Відроджуємо традиції

День матері —
чудесне свято травня!

Старша група хору «Коралі» під час виступу в
Патріаршому Соборі УГКЦ (Київ). День матері-2012
Хор «Коралі» вітає усіх матусь, бабусечок і майбутніх
мам із чудесним святом возвеличення Материнства!
Зичимо пошани та любові від своїх дітей, онуків. Злагоди
та затишку вашим сім’ям!
В особливий спосіб вітаємо нашу творчу маму — Лесю
Потіцьку, яка відкрила в кожній із нас неповторний світ
української душі через рідну пісню, батьківські традиції.
Нехай невичерпне джерело Вашого натхнення ще довго
наповнює серця дівчаток та слухачів! Міцного здоров’я на
многая літа бажаємо Вам, наша дорога пані Лесю!
Святкування Дня матері з кожним роком усе активніше
відроджується в Україні. Можливо, це відбувається не так швидко,
як хотілося б, але цей процес в руках кожної конкретної сім’ї. Ми
щиро раді, що наш міський голова Віктор Решетняк, усі відділи
міськради підтримали нашу ініціативу — і вже кілька років поспіль
День матері у Вишгороді відзначають на міському рівні.
Цьогорічне міське свято трішки зміщене в часі і відбуватиметься
29 травня (вівторок) у сквері «Галявина казок» на вул. Шкільній.
У програмі: виступ хору «Коралі», хору Вишгородської ДМШ
та гостей свята, веселі й пізнавальні забави та майстрування від
творчих об’єднань та гуртків міського центру творчості «Джерело»,
майстрів Спілки народної вишивки творчого обєднання «Світлиця»;
ГО «АпТаун». Визначення та нагородження переможців конкурсу
малюнку та поезії «За що я хочу подякувати мамі», вулиця Майстрів.

Столиця поряд

Паломництво

До ікони Вишгородської
Богородиці

Тюльпановий рай
Вікторія НИЖНИК, учениця 7-А
класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник Валентина ЯКОВЕНКО)

Молодь Собору Вишгородської Богородиці
ФОТО — Соломія ЩУР, спеціально для «Вишгорода»

5-6 травня відбулася Проща Київської архиєпархії
УГКЦ до Вишгорода. Кілька сот прочан з Києва, Вінниці,
Житомира, Бердичева, Ірпеня, Фастова та Вишгорода
подолали чималий шлях, щоб схилити голови в молитві перед
чудотворною іконою Вишгородської Богородиці, копія якої
знаходиться у Вишгородському Соборі. Пішки, велосипедами
та автомобілями четвертий рік поспіль прочани зі своїми
проханнями і сподіваннями відвідують святі місця Вишгорода.
кілометрів пішого шляху від центрального Собору
Воскресіння у Києві до Вишгорода та 100 км
велосипедами від Ірпінського храму Різдва Пресвятої
Богородиці прочани подолали за дев’ять годин. Але таке
фізичне випробування у спільній молитві, коли людина
присвячує перемогу над самим собою Богові, цим самим
утверджуючись у своїй вірі, дається не дуже складно.
Після короткого перепочинку прочани продовжили спільні
молитви, духовні науки та розважання. Християнські молодіжні спільноти міст, що долучилися до прощі, презентували
свої спільноти та розказували про свою роботу. Наступного

Днями я побувала у
Києві на Співочому полі на
виставці тюльпанів. Таке
різнобарв’я
зачарувало.
Жовті, червоні, фіолетові,
оранжеві, білі, двокольорові
– у вигляді геометричних
фігур вони розстелилися,
наче дивовижний килим.

30

Історична довідка

Ікона Вишгородської Богородиці, відома ще як чудодійна
православна Володимирська
ікона Божої Матері, нині знаходиться у Третьяковській галереї у
Москві (Росія).
За переказами, ікона була
подарована Києву Константинополем. Київський князь Юрій
Долгорукий помістив її у Вишгороді, спорудив для неї спеціальний храм (звідти й назва ікони —
Вишгородська).
Як свідчать деякі мистецтвознавці, її цінність полягає у тому,
що її не привезли з Візантії, а
написали у Києві (можливо, преподобним Аліпієм-іконописцем).
Згодом цю ікону син Юрія Долгорукого — князь суздальський
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дня святкову службу Божу провадив єпископ-помічник Київської архиєпархії владика Йосиф Мілян.
Проща — це потужний засiб духовного зросту, адже
поєднує в собi жертву, молитву, заохочує задуматись над
своїм життям. І чудово, що з кожним роком кількість прочан, які
приходять до вишгородської святині, зростає. Нехай будуть
почуті усі молитви й прохання до заступниці ВишгородаПресвятої Богородиці.
Андрій Боголюбський вивіз у Володимир-на-Клязьмі, тоді вона
й була перейменована на Володимирську.
Під час нашестя Тамерлана при Василі I у 1395 році цю ікону перевезли до Москви для захисту міста від завойовників. На
місці «стрітення» (зустрічі) москвичами Володимирської ікони
до цього часу знаходиться вулиця Срєтєнка та засновано Стрітенський монастир. Те, що війська Тамерлана без видимих причин повернули від Єльця назад, не дійшовши Москви, було розцінено як заступництво Богородиці.
Ще два чудесних визволення від загарбників відбулися у
1451 (нашестя ногайського царевича Мазовші) та в 1480 (стояння на ріці Угрі) роках.
Православна церква відзначає на честь Володимирської
ікони:
21 травня (3 червня за новим стилем — визволення від
Махмет-Гірея);
23 червня (6 липня — визволення від Ахмета);
26 серпня (8 вересня — стрітення ікони в Москві і визволення
від Тамерлана).
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нарахувала понад два
десятки
різновидів
цих квітів. Усього висаджено майже 200 тисяч цибулинок!
Найбільшечервоних
тюльпанів.
Співоче поле – це частина
Печерського
ландшафтного
парку, який з’явився у 1981 році.
Весною, влітку та восени він потопає у яскравій зелені, серед
якої асфальтовані доріжки.
Територія
парку
займає
близько 30 гектарів, розпланована за принципом симетрії. А
вниз від нього іде каскад сходинок до набережної Дніпра. Звідси відкривається надзвичайно
гарний вид на місто Київ.
Тут подобається всім – помилуватися казковою красою квітів
та рослин приходять молодь,
батьки з дітками, літні люди.
Побувавши тут, ще раз
переконуєшся: наша земля –
найкрасивіша!
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Атестат зрілості

2012 року

Спосіб життя

Вишгородські випускники отримали атестати про повну середню освіту та відгуляли випускний

«А пам’ятаєш..?»
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Валентина КЛИМЕНКО, Костянтин ЗАХАРІЙ, Катерина
ПІНЧУК, випускники 2012, спеціально для «Вишгорода» (див. на
стор. 1)

Коли згадуєш певні моменти з життя, на обличчі мимоволі з’являється добра посмішка. Випускний бал – саме такий момент. Для вишгодських
випускників-2012 він запам’ятався теплими словами вчителів і батьків та різнобарв’ям квітів. Через багато років вони, напевне, зустрінуться і так
само щиро, відклавши клопоти дорослого життя,
скажуть один одному: «А пам’ятаєш…?»
травня вручали атестати випускникам районної гімназії «Інтелект» та Вишгородської
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Валентина ОВЕРЧЕНКО,
заступник директора ВРГ
«Інтелект»

ЗОШ № 1. А наступного дня — спеціалізованої школи
«Сузір’я» й Технічного ліцею НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради.
У ВРГ «Інтелект» найбільше випускників: 65 ластівок вилетіло із стін гімназії. Серед них 11 – із золотими медалями та однією срібною.
У спеціалізованій школі «Сузір’я» — 49 випускників, із них п’ятеро золотих медалістів. ЗОШ № 1 – два
11 класи: 29 випускників (четверо заслужено отримали золоті медалі). Ліцей випустив 23-х учнів, із них
двоє – золоті медалісти.
Під час урочистей, як завше, було чимало сліз радості, спогадів, теплих слів і побажань. Випускники
танцювали вальс, співали пісні, дякували вчителям за
знання й увагу, терпіння і підтримку. Розділити одну
з найважливіших подій у їхньому житті прийшли рідні

Слухаємо джаз

ФОТО — Роксолана МИШКОВСЬКА,

С

Пряме попадання

«Динамо» Київ - чемпіон СРСР 1949 р.
з тренером М.О. Єгоровим
Підготував Олег КОВТУН
(За матеріалами книги «Вершини Українського баскетболу»,
Олександр Волков, Анатолій Волошин та «Баскетбол: Епоха В.
Шаблінського» ,Зураб Хромаев, Анатолій Волошин.)

к згадує заслужений тренер СРСР Володимир Олексійович Шаблінський, який 1944
року був призначений завідувати кафедрою
спортивних ігор Київського державного інституту
фізкультури і впритул зайнявся організацією перших
команд, після окупації в Києві не було жодного незруйнованого залу чи майданчика. Студенти і члени
перших організованих спортивних секцій самі виконували ремонтні роботи в залах, перекопували, робили піщано-глиняні суміші, втрамбовували майданчики.
Одразу після закінчення війни у 1945 році баскетбольні команди відродилися майже в усіх обласних
центрах України. Регулярними стали Першість республіки, спартакіади, розіграші Кубків. Найзапекліша боротьба за найвищі нагороди точилася між командами Одеси, Харкова, Києва, Дніпропетровська,
Львова. У чоловіків до 1950 року чемпіонами ставали
курсанти Харківського вищого авіаційно-технічного

Травень під парасолькою
«Ні дня без дощу» – ось девіз другої половини травня.
Циклон з Балканського півострова приніс у травні в Україну дощову і мокру погоду, що пануватиме до кінця місяця.
Хоча вдень сонце даруватиме тепло до 25 градусів, під вечір наповзати-муть хмари.
айбільше опадів очікується в Карпатському регіоні, найменше – в Криму. Мандрівникам, в який куточок нашої
країни вони не подалися б, краще прихопити парасольки. Тим, хто прямує в західні регіони, варто спакувати теплий
одяг, бо там повітря не прогріватиметься вище 17 градусів зі знаком «плюс».
Курортникам, що вже мріють про морське узбережжя і пляж,
краще трохи зачекати з поїздкою на Чорне море – температура
води там коливається в межах +14,+19 градусів. А води Азовського
моря вже можуть тішити туристів теплом до 22 градусів.

У гімназії вже стало доброю традицією у травні
відвідувати музичну школу. У цьому році пощастило учням 7-Б та 8-А класів
— вони потрапили на лекцію-концерт
«Слухаємо
джаз», яку підготували викладач Світлана Шпортко
та її учні по класу фортепіано.

початку Світлана
Володимирівна
р о з п о в і л а Нотка
про зародження джазу, коли з’явилася
перша платівка, на яких інструментах
грають у джазових групах. А потім учні
ВРГ «Інтелект», які відвідували музичну
школу, — Анна Смоляренко, Арсеній
Демидчук, Наталія Василенко, Ілля Смоляк,
Роксолана
Мишковська,
Марія
Дудка,
Ольга Гондалєва, Тамара Беза — показали
ДЖАЗ! Юні музиканти виконували твори та

та друзі 11-класників.
У кожному випускному вечері була своя родзинка.
Гімназисти «Інтелекту» розкривали особливості кожного вчителя у шоу «Освіта має талант» та станцювали неповторний, ніжний вальс, до якого готувались
іще з лютого. Випускники ЗОШ № 1 подорожували
Країною 11 зоряних літ разом із Маленьким принцом
Антуана де Сент-Екзюпері.
Ліцеїсти підготували фотопрезентацію, читали
власні вірші та вручали батькам подяки. Випускники
спеціалізованої школи «Сузір’я» були на творчій висоті — музичній, співочій, віршованій.
Так, випускний для кожного з нас — особливий
день. І навіть, якщо школа вже позаду, а з
однокласниками сьогодні не бачишся взагалі,
згадати про випускний завжди приємно.

Ніна ТАРАРУЄВА

10-А ВРГ «Інтелект»
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Вишгород
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імпровізували, свингували, поліритмували та
синкопували як соло, так і в ансамблі: блюз,
бугі, регтайм...
Джаз — це вже класика, але його ритми
співзвучні молоді. Та й людям будь-якого
віку, бо гарна музика наповнює хорошим настроєм, який слухачі передають іншим. Нам
це вдалося — завдяки Світлані Шпортко та її
вихованцям.

В курсі

Український баскетбол: зонний пресинг
училища (ХВАТУ). Другі-треті позиції займали армійці
та студенти Інституту фізкультури Києва, харчовики
та водники Одеси, армійці Львова.
Серед жінок не було рівних динамівкам Києва.
Проте на всесоюзному рівні українцям довгий час
не щастило. Чоловіки на чемпіонатах, Кубках, у матчах міст вище сьомого-восьмого місця не піднімались, програючи командам Москви, Ленінграда, Тбілісі, Таллінна, Риги, Каунаса, Свердловська.
1949 року, вперше у своїй історії, жіноча команда «Динамо» із тренером Маркіяном Опанасовичем
Єгоровим здобула титул чемпіона СРСР. Це почесне звання вибороли Ю.Бурдіна, В.Венцлавек,
Л.Висоцька, К.Галинська, М.Козловська, А.Кравченко,
Н.Пименова, З.Стасюк, В.Таганьян, Г.Факторова (капітан). 1950 року динамівки Києва посіли друге місце
на чемпіонаті СРСР. Високотехнічна і змістовна гра
киянок дала право включити до збірної команди СРСР
для участі в чемпіонаті Європи, який розігрувався
1950 року у Будапешті, одразу трьох гравців команди
«Динамо- Київ» — Юлію Бурдіну, Ніну Пименову, Зою
Стасюк. Усі грали чудово і разом із подругами по команді стали чемпіонками Європи.
На наступному чемпіонаті Європи, який проводився 1952 року у Москві, до складу збірної були включені киянки Валентина Назаренко та Зоя Стасюк. Знову
чемпіонські звання.
Серед чоловіків першим до складу радянської
збірної СРСР 1952 року був включений Віктор Фомченко («Динамо», КПІ Київ), за що він отримав звання
майстра спорту СРСР. Проте в жодну із зарубіжних
поїздок його не взяли.
1959 року вперше у своїй історії команда СКІФ
(спортивний клуб Київського інституту фізкультури)
під керівництвом тренера В.О.Шаблінського посіла

друге місце в зимовій першості СРСР і третє місце
на Всесоюзних змаганнях команд майстрів класу «А»
1960 року. Ось склад команди того часу: М. Баглей, А.
Вальтін, Ю.Виставкін, Т. Гецько, В. Гладун, О. Глезер,
В. Ков’янов, В. Кононенко, В. Куровський, К. Манукян,
Л. Поплавський, В. Стремухов.
Успіх до колективу прийшов лише після того, як
тренер з гравцями переосмислили тактику і прийоми
ведення гри, посилили захист, застосували новинки у
нападі. Команда першою в Україні перейшла до дворазових на день тренувань.
Видатним тренером В. Шаблінським було вперше
введено зонний пресинг (захисники розміщуються
приблизно в районі відведеної для кожного ділянки
і діють проти того із суперників, хто виявиться найближче): «Перед Олімпіадою 1964 року тренер збірної США завітав до Києва, де ми продемонстрували
свій, тепер вже відточений, зонний пресинг. Тренер
американців, людина творча і прискіплива, автор не
одного нововведення, сказав, що з такою схемою він
ще не зустрічався. Спробує вдома попрацювати над її
вдосконаленням.
Разом із перекладачем ми розтлумачили йому
окремі положення нашої системи. Йому вона сподобалась. Вже пізніше у Токіо ми побачили, що відвідини Києва пішли для американців на користь. В їхніх
діях проглядалися уроки, отримані в столиці України».
До Шаблінського по досвід приходили не лише
баскетболісти. Тренер донецької футбольної команди
«Шахтар» Олег Ошенков напросився до Володимира
Шаблінського в гості, а темою бесіди став… пресинг.
Футбольний тренер, прийнявши ідею в цілому, дещо
порадив, а дещо й взяв за основу власних методів ведення гри. У подальшому це дало можливість завоювати Кубок Радянського Союзу з футболу.

Ди-ва-ки

Вишгород

Пограємось у наперстки
Валентина ЯКОВЕНКО, керівник гуртка журналістики міського ЦТ «Джерело»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У заповненій сонцем кімнаті гамірно, як у
вулику. Тут кожна поличка, кожний куточок заповнені одухотвореними речами майстрів. Ось
лялька, що дійшла до нас із давніх часів. На ній
безліч деталей, і навіть найменші — вишиті. А
тут вишикувались різні горщики із багатьох регіонів України. Є і плетений тин, і вишиті картини, і вироби у сучасних техніках.
нині на столі — квітнуть ще й вишиті
рушники, серветки, підставляють свої
боки до сонечка корзинки з квітами із
бісеру. Сьогодні середа — в цей день у Центрі
творчості «Джерело» збирається Спілка майстрів
народного мистецтва вишивки міста Вишгорода,
яку очолює Олена Кольвах. Це її ляльки споглядають на нас.
Вже сьомий рік поспіль майстрині приходять
сюди, ніби на свято. А хтось навіть приїздить із
Києва, як Раїса Іноземцева. Вона потрапила до
колективу вишгородських майстринь, познайомившись з Оленою Ростиславівною на всеукраїнській виставці. І тепер це для неї «такий адреналін,
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го району, згодом закінчила відому художню школу
в Решетилівці, що на Полтавщині. Зізнається — поїхала навчатись, бо там годували тричі на день.
… Ось на порозі Ольга Андріївна Дяченко. Це з
неї розпочалася Спілка. Вона вишиває змалку, але
редакційна робота не дозволяла приділяти цьому
належної уваги. І, лише трохи відійшовши від справ,
сіла за вишивку знову і підтримала ідею Олени
Кольвах — об’єднати жінок, залюблених у давнє народне ремесло.
За дружніми розмовами та жартами чекали іще
одну творчу людину — гостю з Києва Надію Авдієнко. І вона не забарилась. Ця жінка також дружить з
ниткою і голкою, перейнявши ази від матері (сьогодні тій уже майже вісімдесят, а вона ще вишиває
весільний рушник для онуки). Та головне, з чим приїхала киянка, — це унікальна колекція … наперстків.
Перший із них, як сувенір, купила випадково —
на відпочинку в Туреччині. А сьогодні їх у неї вже
п’ять тисяч! І не лише придбані у США, Японії, Великобританії, Німеччині, а й виготовлені на замовлення народними умільцями.
Є вишиті шовком по шовку 15 наперстків — 15
союзних республік. На кожному з них можна прочитати надпис. Є з тополиного пуху — робота майстрині з Ніжина. Є дерев’яні з різьбленими узорами
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«ДЖЕРЕЛО»: перше п’ятиріччя

Олена Кобзар із антикварними вишивками
з яким шиють вітрила (одягають його на всю долоню), вишиті, з ефектом 3D. А ще — з малесенькими
лінзочками. Подивишся на світло — і в них видно
малюнок.
Про кожен екземпляр, подробиці його виникнення жінка намагається дізнатись якнайбільше.
І цікаво розповідає про все, що зна. Листується
електронною поштою з такими ж колекціонерами у
різних куточках земної кулі.
— Це цілий світ, за яким пізнаєш історію
особистостей, міст, держав. Мрію відкрити музей

Наперстки зблизька

Надія Авдієнко демонструє частинку
своєї колекції
такий ривок у творчості!»…
Свої перші роботи, ще 1956-58 років, показує Олена Кобзар. Всі у захваті: розглядають, розпитують.
Майстриня відразу ж демонструє майстер-клас. Але
не кожна готова відважитись на повтор окремих технік.
Олена Олексіївна вишиває з тринадцяти років.
Розпочинала в артілі с. Тарасовичі Вищедубечансько-

Надії Романів дістався у подарунок
наперсток із тризубом
наперстків в Україні. У деяких європейських
країнах такі є. В них представлено по чотири і трохи
більше тисяч екземплярів, є дуже коштовні. Але
немає виробів такого рівня, як у наших майстрів, —
з гордістю каже Надія Петрівна.
Олена Кольвах також розділяє її захоплення. Вона
показала свою домашню колекцію — наперстки із
Франції, з Ейфелевою вежею, Джокондою, з Німеччини та інші. А почалося
все з бабусиного наперстка.
Розповівши
про
свій скарб, Надія Авдієнко сподівається, що
охочих власноруч виготовляти такі оригінальні
речі додасться. Кожній
майстрині Спілки вона
подарувала керамічний
наперсток із символами України, аби надихнути їх на ідеї створення власних шедеврів.
А чекати, мабуть,
Наймолодша майстриня Спілки,
Валерія Кольвах, зі своєю новою роботою
доведеться недовго.

— спочатку майстер з Андріївського узвозу засумнівався у своїх можливостях зробити такий витончений
виріб на прохання Надії Петрівни, а потім довго чекав
на випадкову зустріч з нею, щоб разом порадіти результатам його роботи.
З цікавістю розглядали жінки й наперстки з напівдорогоцінних та звичайних металів, з кістки, скла,
кераміки, бісеру, шкіряний наперсток для чоловіків,

Майстрині розглядають колекцію Олени Кольвах
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