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Мамин день

«Для тебе, рідненька,
хоч зірку із неба...»

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Аліна РИБАК, спеціально для «Вишгорода»

Незабутнє свято для батьків та дітей до Дня матері влаштували
у Вишгороді 29 травня на Галявині казок (у сквері на вул. Шкільній).
А подарували хороший настрій гостям свята Вишгородська
міська рада, міський ЦТ «Джерело» та хор «Коралі».
а-Фішка
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Почни літо яскраво!

Завітай на ЯХТФЕСТ-2012!
2-3 червня у Вишгороді на набережній аванпорту
Київської ГЕС відбудеться перший фестиваль з морським
характером — ЯХТФЕСТ—2012. Це грандіозна виставка
яхт, катерів, кораблів, а також: Всеукраїнський конкурс
«Яхта року», спортивне шоу на воді (регата, перегони
гідроциклів), велика сцена з живою музикою, конкурс
краси, перегони моделей кораблів, атракціони та чимало
іншого.
У програмі:
2 червня
11:00 — урочисте відкриття фестивалю
11:00 - 18:00 — виставка на березі та на воді; навчальнорозважальна програма «Калейдоскоп дитячих розваг»;
шоу-програма на воді: шоу гідроциклістів, показові виступи
судомоделістів, презентація першого українського катера з
гібридним двигуном, регата журналістів
18:30 - 21:00 — конкурс краси «Міс Яхтфест-2012»
3 червня
11:00 - 18:00 — виставка на березі та на воді; шоу-програма на воді: показові виступи на катамаранах; презентація літаючого ранцю; виставка художників-мариністів та прикладної
майстерності
18:00 - 22:30 — рок фестиваль «Слов`янський рок»
22:30 — святковий феєрверк
Вхід на фестиваль вільний. Запрошуємо всіх!
Почни літо яскраво! Завітай на ЯХТФЕСТ-2012!

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Страхування від профтравм
Сергій ПІСКУН,
начальник відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань
у Вишгородському районі Київської області
Окрім запобігання нещасним випадкам на
виробництві, Фонд контролює своєчасне та в
повному обсязі відшкодування втрат здоров’я
працівників або, у разі смерті потерпілих, —
відшкодування страхових виплат особам, які
перебували на їх утриманні.
ідтримуючи соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича, правління Фонду 30 березня поточного року
прийняло постанову № 15 «Про проведення перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим
на виробництві та членам їх сімей у 2012 році». Із
1 березня ц. р. такий перерахунок зроблено, і всі
кошти вже перераховані на рахунки вищезазначених громадян.
При цьому, вперше з часу утворення Фонду
перерахування проведено на коефіцієнт зростання не реальної, а номінальної заробітної плати. У
зв’язку з цим максимальний коефіцієнт зростання

П

Вишгород

Профілактика, контроль, відшкодування втрат
щомісячної страхової виплати з 1 березня 2012
року складає 1,176 (17,6%) проти 1,102 (10,2%) у
2011році.
Увага! Відкоригована заробітна плата не може
перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на дату проведення перерахунку, і розмір щомісячної страхової
виплати зменшенню не підлягає. Сума перерахованого розміру щомісячної страхової виплати та
пенсії по інвалідності не може перевищувати відкориговану заробітну плату.
Фонд своєчасно та в повному обсязі виконує
свої зобов’язання в частині надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві, вживає
належних заходів щодо покращення якості надання цих послуг, створення усіх можливих умов для
усунення обмежень життєдіяльності потерпілих,
відновлення і компенсації порушених або втрачених здатностей до побутової, професійної, суспільної діяльності.
Усі потерпілі внаслідок трудового каліцтва або
професійного захворювання в Вишгородському
районі в повному обсязі та своєчасно забезпечені,
відповідно до висновків МСЕК, протезно-ортопедичними виробами, безкоштовними медикамента-

Увага!

Потяг
не «ту-ту»

ми лікарськими засобами та виробами медичного
призначення, путівками для санаторно-курортного
лікування (інваліди І групи – щорічно, інваліди ІІ
групи – раз на два роки, інваліди ІІІ групи – раз на
За інформацією
три роки), додатковим харчуванням, а також лікупасажирського відділу
ванням у лікувально-профілактичних закладах.
З метою впровадження і контролю за викоКиївської дирекції
нанням профілактичних заходів на підприємствах
залізничних перевезень,
району, сприяння здійсненню заходів, спрямовавідповідно до
них на запобігання нещасним випадкам, Фондом у
розпорядження
Кабміну від
2011 році було проведено 68 перевірок умов пра28.11.2011 р. № 1210-Р,
ці. Виявлено 379 порушень законодавства про охорону праці, роботодавцям направлено 67 подань
на виконання телеграми
про порушення законодавства про охорону праці,
ДТГО «ПЗЗ» №Н/242 від
постійно здійснюється контроль за виконанням
15.12.2011 р., з метою
роботодавцями заходів із усунення порушень, вкастворення сприятливих
заних у поданні. Серед причин нещасних випадків
умов для святкування
переважають організаційні, тобто порушення трурелігійного свята
дової та виробничої дисципліни.
Безпека праці особливо актуальна для таТрійця та раціонального
ких секторів, як будівництво та агропромисловий
використання робочого
комплекс. Тому на підприємствах району провочасу 4 червня 2012 р.
димо наради та семінари, а з нагоди Дня охорони
приміські дизель-потяги
праці — й три круглих столи. З усіх питань звертайтесь за адресою: м. Вишгород, вул. Межигірського сполученням Вишгород –
Київ – Петрівка – відмінені.
Спаса, 6, 5-й поверх, тел: (04596) 22-595.

ФізкультУРА
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НА ФОТО:
1 — Збірні Київської та Харківської облдержадміністрацій
2 — Загальнокомандний залік виграла спортивна родина
Вишгородщини
3 — Напружений момент гри
4 — Показові виступи з Кіокушин-кан карате
5 — Технічний директор ФФУ Костянтин Вихров вручає
Ярославу Москаленку грамоту від Федерації футболу України
та УЄФА (ФК «Діназ» посів ІІІ місце на конкурсі аматорських
клубів у Європі)
6 — Урочисте відкриття стадіону. Зліва направо: Демидівський
сільський голова Василь Дідок, президент ФК «Діназ»
Василь Наливайко, технічний директор ФФУ Віктор Сторч,
голова райради Олександр Носаль, голова РДА Олександр
Приходько, голова Київоблради Олександр Качний, почесний президент ФК «Діназ» Ярослав Москаленко, голова
КОДА Анатолій Присяжнюк, мер Харкова Геннадій Кернес
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системами поливу й дренажу.
Вишгородський
міський футбольного стадіону держслужбовці та
Першими його випробували учасники сімейного голова Віктор Решетняк:
депутати обласних рад. Організаторами
фестивалю «Моя спортивна родина» — представники
змагань виступили Київська ОДА, ФК
ФОТО — Аліна РИБАК, спеціально для «Вишгорода», прес-служба почесного
Вишгородського, Іванківського, Поліського, Боропрезидента ФК «Діназ» Я. Москаленка, спеціально для «Вишгорода»
— Вишгородський міський «Діназ» і благодійний фонд «Джерело
дянського районів і міст Бучі та Славутича змага- стадіон «Енергетик» працює надії».
лися на шести станціях: бампер-футбол (гра 3х3 у ефективно, та забагато стадіонів
У складі збірної Київщини (серед
26 травня на території Демидівської загальноосвітньої
надувних кулях), сумо, родео, перетягування линви, (як і басейнів) не буває. За євро- якої й професійні у минулому футболісти
школи відкрито футбольний стадіон. Він увійде до
баскетбол і легкоатлетична естафета. Кваліфікованих пейськими стандартами, яких Владислав Ващук, заслужений майстер
спортивного комплексу, який ФК «Діназ» підготував
суддів очолював Віктор Сторч з управління з розвитку ми прагнемо, вони мають бути спорту України, Євген Шиман, Микола
для Вишгородщини: там буде іще одне футбольне поле
фізичної культури та спорту Київської ОДА. Перемогу у кожному кварталі. Вишгород і Горовий) виділялися капітан команди
стандартних розмірів (92х48 м) зі штучним покриттям (а
у загальнокомандному заліку (і 12 тис. грн) виборола вишгородці давно заслуговують Анатолій Присяжнюк (голова КОДА), а
це — тренування без травм), роздягальні, обладнані за
Вишгородщина, друге місце (і 10 тис. грн) — Славу- на такий стадіон, як у Лютежі чи також півзахисник Ярослав Москаленко
останніми спортивними вимогами, душові, приміщення
тич, третє (і 8 тис. грн) — Бородянка.
(його перший заступник) — своєю
для гостей і адміністрації клубу.
Демидові. І він у нас буде.
До тисячі вболівальників з усієї Київщини — і серед
наполегливістю, бажанням досягти
селі Лютіж Вишгородського району на такому ж
них голова Вишгородської райдержадміністрації
результату.
сучасному стадіоні ФК «Діназ» уже кілька років
Олександр Приходько, голова райради
У складі збірної Харківщини було менше відомих нам
тренуються — безкоштовно! —
Визнання Європи, новий стадіон і Олександр Носаль і Вишгородський спортивних постатей, але, вочевидь, були гравці рівня команд
540 хлопчаків віком від семи до 16 років
деякі плани на майбутнє
міський голова Віктор Решетняк, для яких майстрів з чималим досвідом. Команда харків’ян виділялася
(фото четвертої частини з них займе
чітко організованими командними діями: у першому таймі
половину розвороту, тобто двох шпальт Ярослав Москаленко, перший заступник фізкультура і спорт не слова, а керівнипоряд нашої газети). Структура клубу: за 13 голови КОДА, депутат КОблР, почесний цтво до дії — розмістилося на зручних (рахунок 0:0) — в обороні, в другому (коли КОДА, на правах
індивідуальних (для кожного окрелюб’язних господарів, фізично «підсіла») — у захисті, атаках і
років (розпочав роботу у 1997-му, офіційно президент ФК «Діназ»
контратаках, організованих бездоганно, так, що й у іграх команд
зареєстрований у 1999-му) — понад 1000 (http://blogs.korrespondent.net/users/ мо) сидіннях із тривкого до перепадів
температур, дощів, снігу і вандалів
Вищої ліги не завжди такі побачиш. Із рахунком 3:1 перемогла
осіб (футболісти і працівники), дев’ять blog/yaroslawmoskalenko/a66543)
пластику. Подивитися було на що. Після
Харківщина.
збірних команд (1996-2004 рр. нар.), вісім
Сучасне футбольне поле в Демидові трохи розвантажить
Два спортивні об’єкти у районі — спортивного родинного шоу розпочався
навчально-початкових груп (2005-2006 рр.
стадіон у Лютежі. Діти — одна з ланок професійного спорту та
нар.) по всьому району та три дорослих не межа. У планах — реконструкція футбольний матч команд Київської
склади. Юні футболісти забезпечені стадіонів у Вишгороді, у селах обласної та Харківських обласної/міської перспективи держави — займатимуться у Демидові так само
безкоштовно, як і у Лютежі. Аматорські ж дорослі команди, за
транспортом, медичним страхуванням, Гаврилівка і Димер. За кілька років державних адміністрацій.
Ідея, що, безумовно, заслуговує на
встановленою й затвердженою тарифікацією, платять за оренду
спортивною формою, інвентарем, щороку схожі,
повністю
нові
стадіони
у закладах не лише приватної, а й комунальної власності. Групи
виїжджають на навчально-тренувальні з’являться у Старих Петрівцях і в повагу: спортивні змагання між регіонами
зближують їх краще за приналежність до
здоров’я, що мають відповідний статус, можуть працювати за
збори на морі.
Пірнові (на Лівому березі). Діназівці
будь-якого суспільного об’єднання, бо є
державними чи місцевими програмами.
Іще одна спортивна арена — демидівський зупинятися
на
досягнутому
не
пропагандою
здорового
засобу
життя.
І наостанок — мрії (що, як відомо, завжди збуваються): коли
футбольний стадіон (105х68 м) з трав’яним збираються. Це стосується і самої гри,
26 травня у Демидові, так би мовити, на
ж подібний стадіон районного масштабу буде у столиці району,
покриттям — демонструє бездоганну якість і розвитку інфраструктури.
власні ноги перевірили принади нового
Вишгороді?
газону, забезпеченого усіма необхідними
Валерій ЗОЛОТУХІН, директор ВРКДЮСШ
Катерина ЗУРМА, «Вишгород»
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Із землі та у воду,

Журналістика — стиль життя
Шановні журналісти, у ваших руках — велика
сила! Ви можете повідомляти, навчати, направляти,
прикрашати і навпаки – позбавляти прикрас. Змінювати
не лише погляд людей на ті чи інші речі — хід історії.
Нехай інформація у виданнях, де ви працюєте, буде
неупередженою, матеріали — яскравими, оплата вашої
роботи — гідною, а робота сповненою творчих злетів,
пошуків й знахідкок.
Зичимо творчих успіхів, добрих справ, надійних
колег, світлих героїв, незабутніх інтерв`ю і забійних
матеріалів!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком

Вишгородська міська рада
оголошує конкурс на право укладання договорів
оренди нерухомого майна
— косметичний ремонт орендованого
приміщення та благоустрій прилеглої території об’єкта;
— дотримання санаторно-екологічних і
протипожежних норм експлуатації, правил
охорони праці;
— приміщення здаються в оренду без
права викупу та передачі об’єкта оренди в
суборенду;
— невід’ємне поліпшення орендованого майна не компенсується у разі припинення або розірвання договору;
— термін оренди до п’яти років.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 6 днів до його початку.
Конкурс відбудеться 02 липня 2012
року о 10:00 за адресою: Київська область, місто Вишгород, пл. Т. Шевченка,
буд. 1, кімната № 67. Телефон для довідок:
(04596) 54-554.
Пропозиції надавати до 25 червня 2012
року (включно).

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Олександр Якович СОРОКІН
відпрацював у міському водопостачальному підприємстві 30 років
— із 25 травня 1982-го. Три десятиліття роботи у такій важливій
ланці міського комунального господарства — це дата. Із цією датою привітав його Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк,
вручив квіти і Подяку за досягнення у розбудові міського водопровідно-каналізаційного господарства.
родженець міста Донецька
Олександр Сорокін після закінчення гірничого технікуму
(за спеціальністю «електромеханіка»)
працював на шахтах Донбасу (Україна) і Воркути (Далека Північ). У Вишгороді мешкає з 1982-го, і буквально
з перших днів став до роботи — майстром «Водоканалу».
Брав, зокрема, найактивнішу

Шукають
резиденцію княгині Ольги...

У

До Дня захисту дітей у сквері на вул.
Шкільній заасфальтовано доріжки (НА ФОТО).
Виконавець робіт — ТОВ «Житлошляхбуд»
(керівник Олексій Білий).
***
Міські комунальники нині активно косять
траву та алергенну амброзію.
***
Минулого тижня від багатоповерхівок міста
вивезено 12 КАМАЗів негабаритного сміття (це
84 кубометри непотребу після ремонтів).
***
Зрізають аварійні сухі дерева (зокрема,
поряд із буд. 9 на просп. Т. Шевченка та біля
«Аптеки доброго дня» на просп. І. Мазепи,
13/9).
***

участь у будівництві артезіанських
свердловин і водопровідно-насосної
станції, що постачає Вишгород практично джерельною водою. Професійно зростав: спочатку був призначений головним інженером, а з 2005
року — заступником директора по
виробництву. Сорокіна неодноразово відзначали на місцевому і обласному рівнях.
Виробничі питання Олександр
Якович вирішує негучно і грунтовно,
та про себе говорити не любить, а
от про роботу — завжди захоплено
й професійно. Колеги по роботі його
поважають, з людьми простий, привітний, відкритий, уміє налагодити
контакти у будь-якій ситуації. Цікава
деталь: тягне Олександра Сорокіна
не лише до води, а й до землі: плекає
сад і город — справжній українець.
Редакція газети «Вишгород» приєднується до привітань і зичить Олександру Яковичу всіляких гараздів,
а усім вишгородцям — чистої води і
жодної біди.

Анонс

І дим Вітчизни
НЕсолодко-НЕприємний
Читайте у наступному номері
Комунальні новини

Пляжі — у два етапи, благоустрій щодня!
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Дата

Зліва направо: Олександр Сорокін, міський голова Віктор
Решетняк, директор ВМКП «Водоканал» Георгій Чебан,
начальник гуманітарного відділу Володимир Ткач

Анонс

Влас. інформ.
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або Три десятиліття з «Водоканалом»

Офіційно

Нежитлове (підвальне) приміщення загальною площею 40,50 М2, розташоване за
адресою: м. Вишгород, вул. Набережна,
4-а (балансоутримувач — Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради):
— функціональне використання об’єкта
— розміщення громадської організації;
— початковий розмір орендної слати в місяць, з урахуванням індексів інфляції, —
344,90 (триста сорок чотири грн 90 коп.),
без урахування ПДВ, базовий місяць —
лютий 2012 року.
Умови конкурсу:
— приймаються пропозиції щодо збільшення суми орендної плати за місяць. Місячна орендна плата підлягає щомісячній
індексації в залежності від рівня індексу
інфляції;
— переможець конкурсу компенсує витрати на експертну оцінку об’єкта оренди;
страхування об’єкта оренди на користь
орендодавця;

2012 року

Триває ремонт сходових клітин під’їздів
дев’ятиповерхівки на вул. Набережній, 2.
***
Чотири дні поспіль КПЖ і КГ надавали
самоскид для вивезення обрізаного із зелених
насаджень сухого гілля з набережної Київського
водосховища.
***
Сантехнічна служба КПЖ і КГ готує
внутрішньобудинкові мережі багатоповерхівок
до нового опалювального сезону.
***
Місто готується до «Формули-1 на воді».
Змагання відбудуться у Вишгороді 21-22 липня
ц. р.
***
Влада обіцяє принаймні дві облаштовані
зони відпочинку для вишгородців — у два
етапи: на хвилерізі за Бегемотиками та за
греблею Київської ГЕС.

Червонохресні новини

У Сашка — нові друзі

Таміла ОРЕЛ, голова Вишгородської районної
організації Товариства Червоного Хреста України
Напередодні Всесвітнього дня захисту дітей до медико-соціального центру Червоного
Хреста у Вишгороді (вул. В. Симоненка, 5) завітали директор Лютізької ЗОШ І-ІІІ ст. Олексій
Гайденко та голова учнівського самоврядування цієї школи Надія Земіч.
ід час місячника Червоного Хреста лютізькі волонтери, що постійно беруть участь в
усіх доброчинних акціях, проводили благодійні ярмарки. Зібрані кошти (2 720 грн) передали дитині, хворій на цукровий діабет — вишгородцю

П

Олександру Довгоп’яту. А ще цукерки, ігри, одяг від
релігійної організації (Адвентистів Сьомого Дня).
Сашка Довгоп’ята виховує бабуся. Звісно, що
грошей не густо. А тут принесли їх цілу коробку, навіть металевими монетами. Треба було бачити радісні очі Сашка, коли Олексій Гайденко сказав, що
учні Лютізьської школи — його друзі та будуть ним
опікуватися і надалі.
***
До Дня захисту дітей РОТЧХ підготувала ще й 50
продуктових наборів (на суму 5 000 грн) і разом із
службою у справах дітей РДА та ЦССДСМ вручить
їх дітям дітям із малозабезпечених і кризових сімей
району.
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2 червня

2012 року

Ракурси мовознавства

Вишгород

Вибори наближаються, або
Навіщо Партії регіонів закон про мову?
Валерій СКРИПНИК
Коли у влади закінчуються аргументи, тоді вона
прагне зіграти на мовному питанні. Схоже, такий
час для Партії регіонів настав – попереду вибори,
а недовіра до влади зростає з кожним днем. Тож
«регіонали» взялися рятувати власний рейтинг, бо
бояться перемоги Об’єднаної опозиції.
оціологи нашептали Партії регіонів: якщо
ви приймете закон про мови, ваш рейтинг
зросте на цілих п’ять відсотків. Ось регіонали й вкинули до Парламенту законопроект, який неабияк збурив громадськість, а у Верховній Раді навіть
дійшло до бійки й кровопролиття.
«Те, що роблять вони, не має жодного відношення до захисту російськомовного населення, – заявив
29 травня ц. р. лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк
в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV. – Їх цікавить тільки одне – утриматися при владі. Їм абсолютно
байдужа доля країни, доля українців, зокрема й російськомовних».
Насправді мовної проблеми в Україні не існує. Наприклад, 70 відсотків усієї преси в країні видається
російською мовою. Немає проблем і з телебаченням,
спілкуванням у держустановах чи на побутовому рівні.
«А ви зараз намагаєтесь ввести фактично другу державну мову і розколоти українську державу,
– звернувся Арсеній Яценюк до представників Партії регіонів. – Ми не дамо вам можливості розколоти
державу. Ми не дамо вам можливості знущатися над
українцями».
Впродовж кількох днів жвавої дискусії в ЗМІ всі, хто
хотів, висловилися щодо мовного питання – і чиновники, і політики, і громадські діячі. І лише Янукович промовчав. Чому? Відповідь очевидна: все це відбувається з його височайшого благословення.
Адже мова – чи не єдиний спосіб відволікти увагу
людей від кричущих проблем, про які тепер говорять
скрізь – від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя: мізерні зарплати й пенсії, тотальне без-
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Історичний

Колись так прославляли богів

Владислав ЛОЗА,
учень 7-В класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник — Валентина Яковенко)
Нецензурна
лексика
(понародному — матюки) міцними кігтями вчепилася в сучасну
культуру. Її можна чути всюди: на
вулиці, на роботі, по телевізору,
в Інтернеті, у різних соціальних
мережах, ба навіть у парламентських стінах — під час бійок. Дехто навіть жартома називає нецензурщину «парламентськими
виразами».
Та зараз не про «політичні» баталії. Посмію не погодитися зі ствердженням, що вживання лайливих
слів — аморальне і свідчить про
недостатній словниковий запас. І
наведу досить вагомі аргументи на
захист моєї думки.
У часи язичницької Русі сороміцькі слова не мали сьогоденного
значення, а широко застосовувалися у відьмацтві, чорних та білих
обрядах, прославленні богів на капищах. А вчені-історики дійшли висновку не лише про релігійне зна-

Громадський

робіття і корупція, закриття шкіл і
лікарень.
Влада перед виборами хоче
задобрити пенсіонерів доплатами
по сто гривень. Водночас вона
повністю провалила пенсійну
реформу:
лише
підвищили
пенсійний вік і скасували поправку
Арсенія Яценюка № 40, через що протягом семи
місяців кожен український пенсіонер недоотримав 2,5
тисячі гривень.
Не вийшла в «регіоналів» і медична реформа —
вона звелася до закриття лікарень і звільнення лікарів.
«На зекономлені кошти купували нові літаки для Президента й нові автомобілі, утримували державні резиденції», – назвав найвитратніші статті Держбюджету
Арсеній Яценюк.
На відміну від влади, Об’єднана опозиція має програму реальних змін у країні. Цю програму під назвою
«Справедлива держава, чесна влада, гідне життя»
опозиція презентувала на Форумі, який відбувся на
Михайлівській площі в Києві 12 травня ц. р. Тоді ж розпочалося всенародне обговорення цього документа,
в рамках якого Арсеній Яценюк та інші представники
Об’єднаної опозиції зустрічаються з людьми у різних
регіонах країни. До творення програми залучаються
провідні експерти — по всій Україні пройдуть засідання круглих столів. Перше таке засідання відбулося в
Києві — за участю близько 30 відомих українських та
закордонних фахівців.
Документ, який опозиція пише разом із експертами й простими громадянами, ставить за мету відновлення справедливості в країні. Це – і знищення
корупції, і зменшення видатків на владу, і вільне підприємництво, і реальне народовладдя.
Відповідно до Програми опозиції, мінімальна зарплата має становити 2 400 гривень – таким буде прожитковий мінімум. Демократична більшість відновить
поправку № 40, згідно з якою 10 млн пенсіонерів щомісяця додатково отримуватимуть 334 гривні як плату

чення нецензурних слів, а й про
широке їх використання у колах
селян та ремісників на Русі. Тільки
їх сенс був далекий від містичного:
«матюки» були добрими словами
– побажаннями усього найкращого! Лайку знайшли й у берестяних
грамотах періоду ранньої Київської
Русі.
Та навіть якщо не повертатися на
тисячоліття назад, а брати до уваги дослідження кінця двадцятого
століття, то психологи достеменно
встановили: вживання слів, заборонених цензурою, під час важкої
роботи, психологічного чи соціального навантаження знімає напругу і
додає нових сил. Тому покращення
гарного настрою через… обійми —
чи, простіше, лайку — зараз відоме
майже усім.
Наголошу, що йдеться про одномоментне (і лише у дорослому товаристві, без дітей) використання
енергії «парламентських виразів».
Без сумніву, люди, які не можуть
зв`язати і двох речень, зробили нецензурщину своєю мовою та вставляють окремі нормальні слова у потік матюків, не заслуговують поваги.

Патріотичний

Політичний
держави за підвищення цін і тарифів. При цьому чиновникам більше не нараховуватимуть пенсії за привілейованою шкалою: «Отримуй стільки, скільки заробив, а не за те, в якому кріслі сидів», — сказав Арсеній
Яценюк.
Окремий пункт Програми передбачає запровадження кримінальної відповідальності за порушення
народними депутатами процедури особистого голосування. Також буде запроваджено процедуру відкликання парламентаріїв. Зникне інститут голів обласних
державних адміністрацій, мільйонерів виженуть із
влади.
Об’єднана опозиція пропонує ліквідувати Конституційний суд, який без волі народу за одну ніч обернув
Януковича на диктатора, а мільйонам українців відмовив у праві на гарантовані Конституцією соціальні виплати: «Ми не будемо займатися перевихованням. Ми
оновимо весь склад суддів в Україні».
Згідно з Програмою, новий Парламент ухвалить
закон про одержавлення стратегічних об’єктів, які
Президент Янукович подарував своїй сім’ї та наближеним олігархам. Ідеться передусім про енергетику,
транспорт і телекомунікації. Радикально скоротиться
кількість податків – замість ста їх залишиться сім. Тоді
в Україну нарешті прийдуть інвестори і створюватимуть нові робочі місця.
Ці та інші пункти Програми Об’єднана опозиція
планує обговорювати з громадою та експертами до
кінця липня. Тоді на з’їзді вона ухвалить остаточний
варіант Програми – план змін у державі, написаний
разом зі всією Україною.

«Це — свідома провокація»

ДЖЕРЕЛО: Захід.нет
На засіданні Верховної Ради 24 травня
ц. р. під час обговорення законопроекту
про мовну політику між депутатами від
опозиції й від Партії регіонів сталася бійка,
під час якої постраждали кілька депутатів.
Леонід Кравчук сказав у інтерв’ю
ЛігаБізнесІнформ: «Це питання взагалі не
можна було виносити в Парламент. Мовна
політика у нас одна — стаття 10 Конституції.
Всі ж знають, що цей законопроект знову
буде розколювати суспільство, але все одно
вносять...
…Сьогодні в Парламенті сидять такі
яструби, які напередодні виборів готові на
будь-яку провокацію, аби задобрити виборців
у мажоритарному окрузі Севастополя, бо
до списку їх уже навряд чи пустять…Той же
Колесніченко відстоює свої особисті інтереси.

Моя точка зору — неприпустимо, щоб
українці в Україні були змушені боротися за
українську мову»
Відповідаючи на питання про створення
«сімейних угруповань» у владі, перший
Президент незалежної України сказав:
«Створення закритих корпоративних груп
навколо влади не може не дратувати людей…
Цього робити не можна, але, на жаль, це у нас
існує, і справа не тільки в Януковичі.
Подивіться: дружину Януковича не видно, а дружина Віктора Ющенка була
дуже активною і часто зловживала своїм
становищем. Де «Лікарня майбутнього»?..
Дружина Леоніда Кучми теж збирала навколо
себе якісь групи — це все згубна практика
нашої політики.
Коли в країні важко — не треба дратувати
людей, демонструючи якусь особливу
майнову спроможність».

«Я не проти російської мови…»
Сергій ПРОКОПЕНКО,
заступник
голови
Вишгородського
районного об’єднання
Всеукраїнського товариства «Просвіта»
імені Тараса Шевченка
За інформацією з компетентних джерел,
депутатам Верховної Ради України, які

Просвітянський

проголосують за регіональний «язиковий»
закон, обіцяють місця у списках на осінніх
виборах ц. р.
Моє ставлення до цього — негативне. Я не
проти російської, але вважаю, що -прихована
мета цього документу — не рівні права усіх
мов в Україні, а надання пріоритету, виокремлення російської.

Ми єдина країна в Європі, де патріотизм — це професія

Віктор МЕДВЕДЧУК, громадський рух
«Украинский выбор» (www.vybor-ua.org.ua)
Чи буде в Україні пора, за якої патріотизм перестане бути професією?! Ні на секунду не сумнівався в
тому, що наші записні патріоти з Комітету ВР з питань
культури і духовності відреагують панікою і гучними акціями на внесення до Парламенту Закону про мови. В
Україні статус записного патріота і захисника духовних
цінностей вигідний тим, що дає багато вільного часу.
Ніхто нічого від таких людей не чекає, жодними
зобов’язаннями не обтяжує. Їх би й зовсім не помічали,
якби патріотизм не став… професією, що заявляє про свою
значущість гучними вигуками про розкрадання і втрати...

Д

о чого приховувати: більшість нинішніх патріотів пуповиною пов’язана з епохою приборкання
і заборон, ось і не уявляють іншої дороги розвитку, окрім як створення ям, шлагбаумів та інших перешкод — будь-яких, аби не вирішувати існуючі завдання.
І справді: навіщо розв’язувати проблеми, позбавляючи себе
можливості паразитувати на них, маскуючи свою безглузду
метушню міркуваннями про захист культури і духовності нації?
Я знаю: якщо Закон про мови буде ухвалений, добродії
Яворівський «з товаришами» не знайдуть себе в партійних
виборчих списках, і в мажоритарних округах вони не отримають підтримки, бо сказати людям їм просто нема чого.
Надто очевидним став їх, накопичений з роками і приправлений пустими розмовами, депутатський лиск.

Але для мене очевидне й інше — патологічна (що важко пояснити) невіра в силу і духовну потребу українців в
українській мові. Ці панове-добродії не вірять ні в життєві
сили мови, ні в Україну, ні у те, що в українства є реальні
і прекрасні перспективи. Ця невіра зумовлена їх власною
нещирістю, відсутністю глибинного розуміння того, що
українська мова потрібна не державі, а людям, їх культурі
і духовності.
Потрібне не вимагає диктату. Воно живе і розвивається, і не потребує того, щоб його нав’язували. Воно завжди
знайде дорогу, і це підтверджується історією українства, в
якій українська мова, без державності, посіла гідне місце в
духовності і культурній традиції нашого народу. І я впевнений, що люди це розуміють.

Міський День матері

Вишгород
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«Для тебе, рідненька, хоч зірку із неба…»

Ц

ього дня Галявина казок буквально потопала у дзвінкому дитячому
гомоні, піснях і щирих посмішках.
Спочатку, у найкращих традиціях, концерт
– виступи дитячих колективів міста.
Свої таланти демонстрували хор «Гармонія» Вишгородської музичної школи (керівник Ірина Манько), молодша група християнського хору «Перлина» Церкви Бога Живого
(керівник Ірина Беза), співорганізатори свята – молодша група хору «Коралі» (керівник
Леся Потіцька, хормейстер Катерина Чаплик), ансамбль фольклорного співу «Золоті
ворітечка» (керівник Валентина Демочко) та
гуртка хорового співу «Домісолька» (керівник
Ганна Покровська) міського Центру творчості «Джерело» (директор Наталія Кисіль).
А доки вся увага гостей свята була
прикута до зворушливих виступів дітей,
компетентне журі у складі секретаря адмінкомісії Вишгородської міськради Володимира Стефанівського, головного
редактора газети «Вишгород» Марини Кочелісової та керівника міського художньої
студії «Арт-студія» ЦТ «Джерело» Ольги
Ралко визначало переможців міського конкурсу малюнку та поезії «За що ми вдячні
мамі», оголошення про який ви могли прочитати у на шпальтах нашої газети.
У ході жвавих обговорень (роботи
вихованців 6-Б класу гімназії «Інтелект»
та вихованців ДНЗ «Ластівка» були
справді цікаві, неповторні, сповнені
любов’ю) кращих таки обрали. У номінації

Мамин день
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Аліна РИБАК, спеціально для «Вишгорода»

Незабутнє свято для батьків і дітей
до Дня матері влаштували у Вишгороді
29 травня на Галявині казок (сквер вул.
Шкільній, навпроти ВРГ «Інтелект»). А
подарували хороший настрій гостям
свята Вишгородська міська рада, міський ЦТ «Джерело» та хор «Коралі».

Ліра

«Портрет» диплом переможця серед
дошкільнят отримала Настя Шевченко,
а серед школярів - Роман Серебряков.
У номінації «Настрій» серед дошкільнят
– Даша Бескоровайна, серед школярів
– Софія Чумакова. А у номінації «Ідея»
серед дошкільнят перемогла робота
Софії Чернецької, серед школярів –
Аліка Горохова. Також дітям вручили
заохочувальні призи.
Після концертної програми розпочались справжні веселощі. Дівчата із хору
«Коралі» в етнокостюмах запрошували
дорослих і малечу до веснянок і гаївок.
Поруч – захоплюючі майстер-класи від народних умільців студії «Золоті ручки» ЦТ
«Джерело», хору «Коралі» та Вишгородського осередку Пласту – Національної
скаутської організації України. Тут і уроки
декоративного розпису посуду, і лялькимотанки, і оригамі, і букетики із серветок
для мами…
Любителі активного відпочинку також
знайшли собі заняття. Усі бажаючі брали
участь у спортивній естафеті від громадської організації «АпТаун».
Можна було і придбати ексклюзивні
речі чи просто насолодитись ручними роботами різних технік на невеличкій Вулиці
майстрів Спілки майстрів народної вишивки та творчого об’єднання «Світлиця».
Організатори свята зауважили, що подібні заходи слід проводити частіше, адже
це згуртовує.

Андрійкова наука

Марійка ДЖУНЬ, учениця 5-А класу
Вишгородської ЗОШ № 1,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник - Валентина Яковенко)
Андрійко книг не полюбляє,
Він їх в усі кутки жбурляє.
Книжки вже порвані украй.
— Андрійку, ти нас не жбурляй!
Книжки подумали:
— Як знов його навчить нас полюбить?
Англійський словник по-англійськи бурмоче,

Андрій рідну мову вивчати не хоче.
Математика тільки зітхає,
Бо хлопець вчитися не бажає.
— Давайте всі станемо вряд!
— Так Андрій же прийде і нас стане жбурлять.
— Ні, ми всі ляжемо докупи.
Він прийде й упаде —
Ось і буде йому наука!
Невдовзі прийшов додому Андрій,
Перечепився і — ба-бах об стіл.
Гулю набив, то тепер буде знати,
Як всі розумні книжки шанувати.

Ліра

Колискова
для мами
Галина МОРОЗ
Я, матусю, тобі заспіваю
Колискову, як зійде зоря.
Спочивай, моя горличко, знаю,
Що утома на плечі лягла.
Я, матусю, тобі заспіваю
Колискову у пізній цей час,
Розкажу, як люблю я і дбаю,
Щоб всміхалась частіше до нас.
Я, матусю, тобі заспіваю
Колискову, і біль твій мине.
Бо з дитинства іще пам’ятаю:
Зігрівала співанка мене.
Я, матусю, тобі заспіваю
Найніжніші у світі пісні,
Сивину поцілую, бо знаю —
Заберу цим думки всі сумні.
Спи, голубко моя сизокрила,
Спочивай у спокійному сні,
Недарма ти дітей народила,
Недарма їм співала пісні.

Ліра
Вікторія СТРОКАНЬ,
учениця 5-А класу
гімназії «Інтелект»,

гурток журналістики
ЦТ «Джерело»
Я не просто учениця —
Я в гімназію ходжу,
Свою школу, як матусю,

Дуже-дуже я люблю!
Тут у мене вірні друзі,
Що підтримають в біді,
А виховують й навчають
Мудрі й добрі вчителі.
Всі ми, як одна родина,
Дружно й весело живем:
У майбутнє світле й чисте
Кроком впевненим ідем!
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День захисту дітей

Буяй, «Любистку»!
Ірина ЯКОВЕНКО, учениця 7-А класу,
Наталія ВОЙТЮК, учениця 5-Б класу
гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
ФОТО – Валентина ЯКОВЕНКО

На порозі дитячого будинку нас
привітно зустріла завуч Оксана
Олександрівна Кузьменко. Директора – Миколу Михайловича Жадана
– ми не застали, він був на важливій
зустрічі. Але діти і завуч охарактеризували його, як чудового керівника, який по-батьківськи піклується
про кожного зі своїх вихованців.
ройшовши у приміщення, ми
були вражені розписаними
стінами у квітах, картинами.
Вони були, наче живі. Здавалося, від
найменшого подиху вітру зашелестять
листочки у персика і ворухнуться айстри.
Цікаво, що малюнки ідуть від підлоги
до самої стелі – безкінечний квітковий
простір. Це робота художника із Закарпаття – Любомира. Він подарував і
картини.
У такому просторі вихованці «Любистку» вочевидь почуваються цілком спокійно і безпечно, як господарі. Хтось зручно вмостився у
вестибюлі на м’якому куточку, хтось –
за комп’ютером чи перед телевізором,
хтось (переважно хлопці) – у спортивному залі. Його облаштували за підтримки одного з гостей – Президента
України Віктора Януковича. Він відвідав
заклад у минулому році і, дізнавшись
про дитячу мрію, подарував сертифікат
на отримання тренажерного обладнання.
За прикладом медсестри дитячого будинку Галини Духоти, яка вишила
Гімн України і «Любистку», його вихованці також не дають спочинку рукам.

П

Валентина ЯКОВЕНКО,
керівник гуртка журналістики Центру
творчості «Джерело»
Першого червня – Всесвітній день
захисту дітей, який відзначається з
1950 року. Коли ми заговорили про це,
мої вихованці найбільш перейнялися
долею тих, хто знаходиться у дитячому
будинку. Мовляв, залишились без батьків, ще й живуть у сяких-таких умовах,
смачного не бачать, може – часом недоїдають, мабуть, і вдягаються бозна
як.
Не для того, щоб змінити їхню думку
(адже й таке буває), а з тим, щоб вони
взагалі побачили цей заклад, ми вирушили до Нових Петрівець у дитячий будинок «Любисток», узявши в подарунок
м’які іграшки та одяг.
Але якщо спочатку мої дівчата
мало не збиралися плакати від жалю,
то, щойно переступили поріг, відразу
передумали…

Коридор прикрашає виставка їхніх робіт: вишивка, плетені гачком
серветки, малюнки. Є тут і куточок,
присвячений ветеранам Великої
Вітчизняної війни.
Сьогодні у дитбудинку сімнадцятеро дітей (найменшому, Саші
Дашкевичу, 9 років). Дехто з них
потрапив сюди з такого ж закладу,
що був у Жукині. Наприклад, Аня,
яка вчиться у восьмому класі, і семикласниця Лариса. Вони кажуть:
— Тут значно краще. Вихователі
добрі, піклуються про нас, намагаються знайти спільні інтереси.
Ми також відчули, що до
дітей ставляться добре. Завуч,
звертаючись до хлопців, частіше
по-материнськи каже «синок», аніж
називає по імені. І очі у неї лагідні й
добрі. Вона, директор або вихователі
щонеділі відвідують школи, в яких діти
навчаються. «Державна мама» Оксана
Кузьменко завжди йде на батьківські
збори і на випускні вечори. А вдома
на неї ще чекають чоловік і двоє діток
трьох і шести років.
Із Жукина сюди переведений також
Сергій Шумейко (мешканець Катюжанки). Сьогодні він навчається на другому курсі університету авіації. Оскільки
гуртожиток там платний, він мешкає у
«Любистку», який уже став для нього
рідним.
Кожен, хто хоче, може навчатись у
Новопетрівській школі мистецтв. Але
таких небагато. Це Мишко Осецький,
який грає на баяні, і юний гітарист Віталій Антонюк. Він, до речі, вже брав
участь у рок-концерті, що проходив у
Києві.
Ті, хто навчаються і живуть у інших
місцях, все одно приїздять сюди
на канікули. Як Наталя Сергієнко
– студентка 2-го курсу музичного

ДЖЕРЕЛО: перше п’ятиріччя

факультету Переяслав-Хмельницького
університету.
Колишня випускниця Галя Корсуненко вже здобула освіту, працює і вийшла заміж. А все одно не забуває своїх
вихователів, підтримує з ними стосунки.
Нам було цікаво, чи багатьох дітей
усиновлюють або забирають у прийомні родини, і чи охоче вони на це
погоджуються. Виявляється, дехто відмовляється від прийомних родин на
користь дитячого будинку. Значить, тут
справді не так погано, як ми думали.
— У минулому році, – каже Оксана
Олександрівна, – п’ятьох дітей взяли
до себе сім’ї з Америки. З ними підтримуємо зв’язок через Інтернет. Кажуть,
що вже звикли на новому місці, але сумують за своїми друзями.
Ми також сподіваємося, що їм
там непогано. І літо, що вже ступило
на поріг, вони проведуть цікаво, у
подорожах.
А де відпочивають влітку вихованці
«Любистка»? Виявляється, дехто з них
теж подорожує: Мишко Осецький сьогодні в «Артеку». До Криму він поїхав

за путівкою, яку виділило Міністерство
освіти. А от Юра Громов щойно повернувся з «Молодої гвардії», що в Одесі.
Й інші діти згодом поїдуть у літні табори. Але, якщо хто й залишиться, йому
не буде дуже сумно. Адже до всього у
дворі дитбудинку є ще й спортивний
майданчик зі штучним покриттям, побудований завдяки Новопетрівській
сільській раді та спонсорам.
Як годують тут – ми також поцікавились. Загалом, за державний кошт не
порозкошуєш. На чотириразове харчування виділяють 32 гривні у будень і 40
– у вихідний. Але директор звертається
до спонсорів і підприємців, які відгукуються. Тому діти голодними не бувають. У день нашого візиту на підвечірок
вони ласували сирною запіканкою і свіжою полуницею.
Звичайно, прикро, що діти ростуть
без батьківського тепла і ласки, і все
ж тут, у «Любистку», вони під надійною
опікою
і
захистом
турботливих,
відповідальних людей. І вважають його
рідним домом, якому так личить гарна
назва.

Многая літа, СПІВАНОЧКО
СПІВАНОЧКО!!

литься з юними вишгородцями.
«Строга, але добра», – кажуть
про Валентину Володимирівну
вихованці. А вона кожне заняття перетворює то на маленький
шедевр, то на сценічний виступ.
Обов’язково розпочинає його із
розспівування, аби розігріти дитячі голосові зв’язки.
Даремно кажуть, що молодь
сьогодні захоплюється тільки попсою. Наші діти із задоволенням
слухають і розучують українські
народні пісні. У шестикласниці
Валі Подобєдової улюблені –
«Од Києва до Лубен», «Зеленеє
жито».
«Співаночка» з керівником гуртка Валентиною Демочко
– Коли ми виступали на виперед виступом на міському святі з нагоди Дня матері
ставці «Медвін» у «КиївЕкспоПлазі», наш виступ глядачам
Валентина ЯКОВЕНКО
дуже сподобався, – розповідає вона. – З кожною пісФОТО – автор, спеціально для «Вишгорода»
нею до нашого гурту підходило все більше людей. А
У фольклорному ансамблі, співаючи в колек- ми виконували аж вісім творів!
Маленька Даринка Безп’ятчук навчається у 1-Г
тиві, діти реалізують своє бажання чути пісню і
самим виконувати її. А вчитель ставить за мету класі гімназії «Інтелект». Вона пишається тим, що вміє
ще цілу низку завдань – розвивати музичні й во- співати і цим може порадувати своїх бабусь.
– Наша Валентина Володимирівна – добра і красикальні здібності, художній смак, формувати заціва. Вона вчить, як правильно співати, – статечно каже
кавленість музикою, піснею.
Так методично, скрупульозно й відповідально дівчинка. – Я люблю співати голосно. І моя вчителька
працює зі своїми вихованцями керівник дитячого Леся Володимирівна мене хвалить у школі. А коли буфольклорного колективу «Співаночка» міського ваю в гостях у своїх бабусь у Димері чи Калинівці, то
Центру творчості «Джерело» Валентина Демочко. заспівую на родинних святах. Бабусі дуже задоволені.
Валентина Демочко вважає, що діти всі талановиті
иївський Національний університет культури
і мистецтв, де навчалась на факультеті «му- і співають душею, а вона їм лише допомагає відкризичне мистецтво», вона закінчила з червоним тися. Але, звісно, у педагога набагато більша роль –
дипломом. Під час навчання максимально брала від привити любов до народної пісні, навчити дітей вести
педагогів усе можливе, прагнула всюди встигнути свою партію, слухати один одного, триматись перед
і все засвоїти. Тепер своїми вміннями і знаннями ді- залом.

К

Вишгород

– Хто відвідує гурток другий рік (а це Валя Подобєдова, Ліза Бондаренко), той має відчутний результат,
– говорить педагог. – Адже спів, як фізкультура, – вимагає постійних занять.
Ми вчимося й сценічним рухам. І, якщо спочатку
діти соромились публічних виступів, то від одного до
іншого виходу на сцену відчувається значний прогрес.
«Співаночку» знову запросили на виставку «Медвін», яка відбудеться восени. З першого разу дітки
сподобались публіці, закоханій у національне мистецтво. Чого варта лише шестирічна Джемма Асатрян,
виспівуючи «А я, молода, на базар ходила»!
Ось і на святковому концерті з нагоди 5-річчя
«Джерела» вбраний у вишиті сорочки, яскраві спідниці й віночки фольклорний колектив порадував глядачів, виконавши «Многая літа», «Зеленеє жито», «Терниця терновая».
«Співаночку» знають і в міській раді, куди діти приходили із колядками та щедрівками, і в місцевому комунальному підприємстві «Водоканал», і в Благодійному фонді святої Ольги, де виступали на виставках
народних майстринь.
Іноді джерельним колективам доводиться готувати спільні виступи. І тут важливе взаємне розуміння,
підтримка між педагогами.
– На пропозицію зробити щось разом Валентина
Демочко відгукується із задоволенням. Вона дуже
відповідальна, – говорить про колегу керівник гуртка
«Полузір’я» Тетяна Халаш. – Так було і під час спільних
уроків, коли готували попурі до Дня Перемоги. Тоді
діти освоювали дві манери виконання – фольклорну
й естрадну. І всім – від найменшого Владислава, якому шість з половиною років, до двадцятирічної Олесі
– було цікаво.
Директор закладу Наталія Михайлівна Кисіль цінує
педагога за те, що вона неспішним, але правильним
кроком іде до результату. І його приємно бачити всім.

Телепрограма

Вишгород

2 червня

2012 року
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Православний
календар
06:15 Крок до зірок – 15
років
07:50 Мультфільм
08:05 Корисні поради
08:30, 00:15 ЮвелірТБ
09:00 Підсумки тижня
09:35 Точка зору
10:00 Легко бути жінкою
11:05 Шеф-кухар країни
12:00 Право на захист
12:20 Концерт Т.Повалій
14:20 Олімпійським курсом
14:50 Вікно в Америку
15:10 Олімпіада у Лондоні
15:50 Бенефіс Ю. Шифріна
19:00 Вечір пам’яті
народного артиста України
М.Мозгового
20:50 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Підсумки тижня.
Спецвипуск. Євро-2012
22:05 Діловий світ
22:15 Смішний та ще
смішніший
22:40 Сільрада
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі
23:05 Світ талантів – цвіт
нації

06:55 Х/ф «Останній
день»
10:15 Х/ф «Молодята»
12:00 Х/ф «Усе
враховано»
13:50 Х/ф «Далі –
кохання»
17:30, 18:30 Т/с
«Метод Лаврової»
19:30 ТСН
20:00 Т/с «Євро на
нервах»
21:00 Х/ф «Літак
президента»
23:35 Вечірній Ургант
00:00 Т/с «Закон і
порядок-3»
01:00 Х/ф «Воїн зими»

06:20 Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00, 09:00, 14:50
Невідома планета
08:00 Світ за тиждень
08:30, 13:30
Мультфільми
10:00 Небезпечний
Всесвіт
11:25 Х/ф «На кого
Бог пошле»
14:20 Будь в курсі!
15:20 М/ф»Троє з
Простоквашина»
16:00 Х/ф «Дачна
поїздка сержанта
Цибулі»
17:40 Концерт
Крістіни Орбакайте
19:00 Майстер
подорожей
20:10 Пророк
з Будинку на
Набережній
21:00 Тварини –
прекрасні люди
23:00 Х/ф «Бабій-2»
00:35 Світські хроніки

07:05 Х/ф «Що
приховує кохання»
08:55 Т/с
«Чемпіони з
підворіття»
13:10 Х/ф
«Службовий
роман»
16:20 Жди мене
18:05 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с
«Інкасатори»
22:40 Д/ф
«Невідома
королева»
23:40 Д/ф «Острів
везіння»
00:35 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»

06:10 Світанок
06:50 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
07:50 М/ф
«Американський хвіст»
09:30 М/ф
«Американський
хвіст-2»
10:55 Х/ф «Таксі»
15:00 Х/ф «Таксі-3»
16:50 Х/ф «Таксі-4»
18:45 Факты. Вечер
19:15 Надзвичайні
новини з Костянтином
Стогнієм
20:00 Т/с «Братани»
22:00 Т/с «Панове
офіцери»
23:05 Т/с «Кодекс
честі»
00:05 Х/ф «Остін
Паверз»
01:55 Т/с «Дружини
футболістів»

06:00 Нез’ясовно, але
6:00, 8:45, 11:05,
факт
17:40 Мультляндія
06:45 Т/с «Комісар
7:25, Київ. Музика
Рекс»
8:00, 10:15 СТН.
07:40, 18:00
Спорт. Тижневик
Неймовірна правда
13:10 Х/ф «Заради
про зірок
любові»
08:40 Т/с «Карамель»
15:10 Х/ф «Будинок
09:45 Х/ф «Крапля
двох сімей»
18:25 Х/ф «Шашлик» світла»
13:40 Неймовірні
20:00 Т/с «Руда»
21:00, 23:00, 0:45, СТН історії кохання
14:40, 23:00
21:25 Гаряча лінія
Паралельний світ
«102»
15:40 Битва
22:00 Т/с «Стеж за
екстрасенсів. Війна
мною»
титанів
23:20 Дивіться, хто
19:40 Т/с «Карамель»
прийшов
20:40 Куб
23:45 Громадська
22:00 Детектор брехні
приймальня
00:00 Т/с «Лікар Хаус»
01:10 Столиця

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:10 Т/с «Гламур»
10:00 Х/ф «Свої
діти»
12:00, 14:00,16:00
Т/с «Індус»
18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов-2»
21:00 Т/с «Слід»
22:00 Х/ф «Так,
можливо»
00:15 Х/ф
«Протилежність
сексу»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Огляд за
тиждень
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Нове життя
детектива Гурова «
20:25 Т/с «Подорожі
Синдбада»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Чесний
понеділок
23:25 Школа
лихослів’я
00:10 Головна дорога
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06:55 Х/ф
«Гремліни-2»
08:50 М/ф «Карлик
Ніс»
10:40 Х/ф «Уроки
кохання, або не вчора
народилася»
12:45 Х/ф «Володар
кілець: Хоронителі
кільця»
16:15 Х/ф «Володар
кілець: Дві фортеці»
20:00 Х/ф «Володар
кілець: Повернення
короля»
00:15 Служба розшуку
дітей
00:20 Х/ф «Рядова
Бенджамін»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:15 Хочу знати
17:00 Жди мене
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Втеча
22:40 Перший клас
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Познер

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:50 Д/с
«Православні святі»
08:50 Х/ф «Зорро»
11:25 Х/ф «Десять
заповідей»
15:05 Х/ф «Пірати ХХ
століття»
16:50 Т/с «За
загадкових
обставин»
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Вулиці
розбитих
ліхтарів-11»
21:45 Т/с «CSI:
Маямі-9»
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф «Дівчина
з татуюванням
дракона»

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

06:00 Дізнайся — як
06:15 Т/с «Світ Соні»
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:00 Байдиківка
09:00 М/с «Білка та
Стрілка»
09:20 Єралаш
09:30 Чортиці у спідницях
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15 Твою маму!
12:40 Одна за всіх
13:10 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 16:35, 20:30, 22:30
Т/с «Універ»
15:10 Т/с «Ранетки»
16:05 У ТЕТа мама!
19:00 БарДак
19:30 Богиня шопінгу
20:00 Т/с «Універ. Нова
общага»
22:00 Т/с «Діффчатка»
23:00 Бабуни & дідуни-2
23:30 Дом-2
00:25 Дурнєв+1
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06:00 Мультфільми

07:30 Х/ф «П’ятеро

08:00, 18:30 Ульотне

дітей і чаклунство»

відео по-російськи

09:15 Х/ф

09:30, 10:20, 11:10,

«Алмазний пес»

12:00 Т/с «МУР»

11:25 КВН

12:50, 14:30, 16:15

14:05 Т/с

Т/с «ППС»
18:00 ДАІ. Дорожні
війни
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Угон по-нашому
21:00 Новини 2+2

«Завжди говори
«завжди»-3»
17:00 Давай
одружимося!
18:00 Звана вечеря
19:00 У пошуках
пригод

21:20, 22:10, 23:10 Т/с 20:00 Велика
«Секретні матеріали»

різниця

00:00 Т/с «Небеса, що 22:00 Три сестри
падають»

23:00 Х/ф

01:40 Мій зможе

«Штучний інтелект»

06:00 Фармацевти
07:00 Комп’ютери
08:00 Подорож на
край Всесвіту
10:00, 11:00, 12:00
Руйнівники міфів
13:00, 14:00, 15:00
Top Gear
16:00 Двоє над
прірвою
16:50 Раїса
Максимівна
17:40 Російський сніг
над Вашингтоном
18:30 Прикмети та
забобони
19:20 Люди-зомбі
20:10 Паралельні
світи: посланці
21:00 Історія кокаїну
22:50 Афганський
героїн
23:40 Правда про
ЛСД
00:30 Ірак: зона
смерті

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 «Таємниці
слідства»
12:00 Люблю, не
можу!
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:50 Прямий ефір
19:30 Місцевий час.
Вісті
19:50 На добраніч,
малята!
20:00 Т/с «Моя велика
родина»
21:55 Д/ф «На дні
знань-2»
23:05 Землетрус. Хто
наступний?
00:05 Вісті+
00:25 Профілактика

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

2+2

06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:25, 23:50 Експерт на
зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 Хазяїн у домі
07:25 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20, 20:45 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:30 Світло
09:55 Концерт до Дня захисту
дітей
10:50 Доки батьки сплять
11:20 У гостях у Д. Гордона
12:10, 15:40, 18:45, 21:15
Діловий світ
12:20 Хай щастить
12:40 Темний силует
12:50 Молоді музиканти
Євробачення-2012
14:20 Д/ф «Трагедія.
Тополь-1»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:55 Х/ф «Життя і смерть
Фердінанда Люса»
19:05 Зірки гумору
19:55 Літній жарт
20:20 Aфтершок
20:50 Плюс-мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:25 Адреналін
22:55 Трійка, Кено, Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55, 10:50 Зніміть це
негайно
11:45, 12:35 Цілковите
перевтілення
13:25 Х/ф «Щур»
17:00, 18:25 Т/с
«Метод Лаврової»
18:00 ТСН. Особливе
20:15 Міняю жінку-5
21:30 Моя сповідь
22:30 І прийде кохання
23:30 Вечірній Ургант
00:10 Т/с «Закон і
порядок-3»

06:20, 07:35 Ділові
факти
06:35, 12:35, 13:00
Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Стоп-10
08:45 Факти
09:30, 19:25, 00:40
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти. День
13:15, 20:10 Т/с
«Братани»
15:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факты. Вечір
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Т/с «Група
«Zetа»
23:45 Т/с «Кодекс
честі»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
0:45 СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20 Дивіться,
хто прийшов
15:40 Гаряча лінія
«102»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
18:10, 22:00 Т/с «Стеж
за мною»
19:25 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Київські історії

06:25 Т/с «Комісар
Рекс»
08:10, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
09:10, 19:10 Т/с
«Карамель»
10:15 Х/ф «Тихий
Дон»
12:45 Російські
сенсації
13:45 Неймовірні
історії кохання
14:50, 23:50
Паралельний світ
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10, 21:10, 22:40
Моя правда
00:50 Т/с «Лікар
Хаус»

06:00 М/с «Нові
пригоди Скубі Ду»
06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:20,
23:50 Репортер
09:00 Т/с «Друзі»
09:55, 13:55 М/с
«Качині історії»
11:10 Т/с «АйКарлі»
12:15 Т/с «Татусеві
дочки»
14:45 Х/ф «Володар
кілець»
19:30 Піранії
19:55 Т/с «Не родись
вродлива»
20:50 Т/с
«Бальзаківський
вік, або Всі чоловіки
сво...»
22:00 Шури-амури
22:50 Т/с «Щасливі
разом»

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

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30, 07:00, 07:30
М/с «Бен-10»
08:00 Геніальний
слідчий
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 18:00 ДАІ.
Дорожні війни
09:50 Х/ф «Міський
мисливець»
11:40 Мрії збуваються
12:30, 14:10 Т/с
«ППС»
16:00, 17:00 Т/с
«Солдати-12»
18:30 Ульотне відео
по-російськи
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Угон по-нашому
21:20, 22:10, 23:10 Т/с
«Секретні матеріали»
00:00 Х/ф «Один у
темряві»

07:30 Мультфільми
10:00, 19:00 У
пошуках пригод
11:00, 18:00 Звана
вечеря
12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00 Секрети долі
14:00 Т/с «Дихай зі
мною»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»
00:50 Нічне життя

06:00 Інші землі
06:50 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Концерт
Крістіни Орбакайте
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Тварини –
прекрасні люди
14:05 Пророк
з Будинку на
Набережній
15:00, 18:30, 21:00,
00:30 Соціальний
пульс
15:15 Дива цивілізації
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Повороти
долі»
21:35 Найзагадковіші
місця Землі
22:30 Х/ф «Вісім
побачень»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара»
11:00 Т/с
«Запропоновані
обставини»
12:15 Д/с «Королівські
весілля»
14:35 Ювілей
королеви
Великобританії
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Футбол. Збірна
Туреччини – Збірна
України
23:00 Д/ф «Острів
везіння»
00:55 Х/ф «Клітка»

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 Т/с «Спецназ-2»
11:00 Т/с «Ви
замовляли вбивство»
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-2»
22:00 Т/с «Подружжя»
23:00 Т/с
«Кримінальна поліція»

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
12:25 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Нове життя

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

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:25 Т/с «За
загадкових обставин»
08:30 Правда життя
09:00 Т/с «МУР є
МУР-3»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі-9»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:20, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
15:45 Х/ф
«Батальйони просять
вогню»
17:15 Х/ф «Сержант
міліції»
18:30 Речовий доказ
19:00, 23:30 Свідок
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:05 Х/ф «Дівчина,
яка грала з вогнем»

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

06:00 Скарб.ua
06:50 За мить до
катастрофи
07:40 Д/ф «Ірак: зона
смерті»
08:40, 12:30
Руйнівники міфів
09:40 Зникла святиня
Нижньогородського
кремля
10:30 Південь Тихого
океану
11:30 Пожежа на Зірці
13:20 Top Gear
14:20 Всесвіт Хоукінга
15:10 Віщі сни
16:10 Російський сніг
над Вашингтоном
17:10 Двоє над
прірвою
18:00 Д/ф «Чудовий
князь»
18:50 Д/ф «Діаманти
для світової
революції»
19:50 Д/ф «Продана
революція»
20:40 Технології магії
21:40 Країна щастя
23:30 Загадки
планети
00:30 Д/ф «Наука
проти терору»

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 «Таємниці
слідства»
12:00 Люблю, не
можу!
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:50 Прямий ефір
19:50 На добраніч,
малята!
20:00 Т/с «Моя велика
родина»
21:55 Спеціальний
кореспондент
22:55 До 100-річчя
Пушкінського музею
23:55 Вісті+
00:15 Профілактика

детектива Гурова»
20:25 Т/с «Подорожі
Синдбада»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:30 Квартирне
питання

Недільний ранок.
— Мила, хочеш
випити кави в
ліжку?
— Із задоволенням!
— Тоді принеси
чашечку і мені.
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06:00 Доброго ранку, Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00
Новини
06:20 Православний календар
06:25, 23:50 Експерт на зв›язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 Хазяїн у домі
07:25 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15, 20:45 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:20 Уряд на зв›язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
10:55 У гостях у Д. Гордона
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:15 Euronews
12:10, 15:45, 18:45, 21:30
Діловий світ
12:30 Кордон держави
12:45 Наша пісня
13:35 Х/ф «Ти маєш жити»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
16:05 Х/ф «Життя і смерть
Фердінанда Люса»
19:00 Про головне
19:15 Зірки гумору
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
21:25 Плюс-мінус
21:45, 22:50 Творчий вечір
А.Книшева
22:45 Суперлото, Трійка, Кено
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:25
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
09:55, 10:50 Зніміть це
негайно
11:45, 12:35 Цілковите
перевтілення
13:25 Х/ф «Сонячне
затемнення»
17:00, 18:25 Т/с
«Метод Лаврової»
18:00 ТСН. Особливе
20:15 Х/ф «Довбень»
22:00 Гроші
23:00 Вечірній Ургант
23:50 Т/с «Закон і
порядок-3»
00:45 Х/ф «Сокира
війни»

06:20, 07:35 Ділові
факти
06:35, 12:30 Анекдоти
по-українськи
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25, 00:40
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти. День
13:05, 20:10 Т/с
«Братани»
15:20 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Т/с «Група
«Zetа»
23:40 Т/с «Кодекс
честі»

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

06:25 Т/с «Комісар
Рекс»
08:05, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
09:05, 19:05 Т/с
«Карамель»
10:10 Х/ф «Тихий Дон»
12:50 Російські
сенсації
13:45 Неймовірні
історії кохання
14:50, 23:25
Паралельний світ
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Кохана, ми
вбиваємо дітей
22:25 Хата на тата
00:25 Т/с «Лікар Хаус»

06:00 М/с «Нові
пригоди Скубі Ду»
06:35 Kіds Tіme
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:00 Репортер
09:00 Т/с «Друзі»
09:55, 13:55 М/с
«Качині історії»
11:10 Т/с «АйКарлі»
12:15 Т/с «Татусеві
дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Молодята»
16:55, 19:55 Т/с «Не
родись вродлива»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:30 Піранії
20:50 Т/с
«Бальзаківський вік,
або Всі мужики сво...»
22:00 Ревізор
23:00 Т/с «Щасливі
разом»

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, 00:40
Соціальний пульс
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Повороти
долі»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Якщо
можеш, пробач»
14:00, 21:35
Найзагадковіші місця
Землі
15:15 Дива цивілізації
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Одна
любов душі моєї»
22:30 Х/ф «Кармо»

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»
11:00 Т/с
«Запропоновані
обставини»
12:15 Знак якості
12:40 Детективи
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с
«Інкасатори»
23:40 Д/ф «Острів
везіння»
00:35 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 Т/с «Спецназ-2»
11:00 Т/с «Ви
замовляли вбивство»
12:00 Нехай говорять.
Втрачена віра
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов-2»
22:00 Т/с «Подружжя»
23:00 Т/с
«Кримінальна поліція»

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
12:25 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Нове життя
детектива Гурова»
20:25 Т/с «Подорожі
Синдбада»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:30 Дачна відповідь

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:15 Хочу знати
17:00 Жди мене
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Втеча
22:40 Середовище
проживання
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:25 Т/с «Скарби
мертвих»
08:30 Ранковий
Свідок
08:55 Т/с «МУР є
МУР-3»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі-9»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:20, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
15:35 Х/ф
«Батальйони просять
вогню»
17:15 Х/ф «Сержант
міліції»
18:30 Правда життя
19:00, 23:30 Свідок
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Т/с «Світ Соні»
06:40 М/с «Пригоди Дага
Кумедного»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15 Твою маму!
12:40 Одна за всіх
13:10 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
14:45, 17:35, 20:30 Т/с
«Універ»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:30 Богиня
шопінгу
17:05, 22:00 Т/с
«Діффчатка»
19:00 БарДак
20:00, 22:30 Т/с «Універ.
Нова общага»
23:00 Бабуни & дідуни
23:30 Дом-2
00:25 На добраніч,
мужики
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06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30, 07:00, 07:30
М/с «Бен-10»
08:00 Геніальний
слідчий
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:20, 18:00 ДАІ.
Дорожні війни
09:50 Х/ф «Очі
янгола»
11:40 Ударна сила.
Зоряна катапульта
12:10, 13:10, 14:10,
15:05 Т/с «Основна
версія»
16:00, 17:00 Т/с
«Солдати-12»
18:30 Ульотне відео
по-російськи
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Угон по-нашому
21:20, 22:10, 23:15 Т/с
«Секретні матеріали»
23:10 Журналістський
раллі-рейд
00:00 Х/ф «Хеллоуїн»

07:30 Мультфільми
10:00, 19:00 У
пошуках пригод
11:00, 18:00 Звана
вечеря
12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00 Т/с «Дихай зі
мною»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»

06:00 Теорія змови
06:50, 11:30 За мить
до катастрофи
07:40 Д/ф «Наука
проти терору»
08:40, 12:30
Руйнівники міфів
09:40, 18:00, 18:50,
21:40 Шукачі
10:30, 22:30 Південь
Тихого океану
13:20 Top Gear
14:20, 23:30 Загадки
планети
15:10, 20:40
Фантастичні історії
16:10, 17:10
Секретні історії
19:50 Таємні знаки
00:30 Підводні
човни: терор

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 «Таємниці
слідства»
12:00 Люблю, не
можу!
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:50 Прямий ефір
19:30 Місцевий час.
Вісті
20:00 Т/с «Моя велика
родина»
21:55 Історичний
процес
23:30 Вісті+
23:50 Профілактика

Складна ситуація
– це коли впустив
на підлогу шматок
м’яса із спеціями,
підняв, подув на
нього, а потім стоїш
і думаєш: чорні
цяточки, які не
зникли — це сміття
чи спеції?

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:25, 23:50 Експерт на
зв’язку
06:45 Мультфільм
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 Хазяїн у домі
07:25 Ера бізнесу
07:35 Глас народу
07:40 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 20:45 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:35 Книга.ua
10:00 Легко бути жінкою
11:00 Здоров›я
11:45 Офіційна хроніка
11:50, 15:15 Euronews
12:10, 15:45, 18:45, 21:20,
Діловий світ
12:25 Аудієнція
12:50 Крок до зірок
13:40 Х/ф «Без права на
провал»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
16:00 Смішний та ще
смішніший
16:25 Х/ф «Захисник для
доньки»
19:05 Концерт К.Новикової
20:50 Плюс-мінус
20:55 Офіційна хроніка
21:30 Досвід
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Підсумки
23:25 Від першої особи

06:00 Служба розшуку
дітей
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:00
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
10:00 Зніміть це
негайно
11:50 Цілковите
перевтілення
13:40 Х/ф «Коханка»
17:00, 18:25 Т/с
«Метод Лаврової»
18:00 ТСН. Особливе
20:15 Я люблю
Україну-2
21:30 Десять кроків до
кохання-2
22:35 Вечірній Ургант
23:15 Т/с «Закон і
порядок-3»
00:15 Х/ф «Довбень»

06:20, 07:35 Ділові
факти
06:35, 12:40, 13:00
Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:40 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25, 00:45
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
12:45 Факти. День
13:10, 20:10 Т/с
«Братани»
15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Т/с «Група
«Zetа»
23:45 Т/с «Кодекс
честі»

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

07:15, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
08:10 Т/с
«Карамель»
09:15 Х/ф «Тихий
Дон»
11:55 Кохана, ми
вбиваємо дітей
13:45 Неймовірні
історії кохання
14:50, 23:50
Паралельний світ
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:05 Т/с
«Карамель»
20:05, 21:10, 22:40
Зіркове життя
00:50 Т/с «Лікар
Хаус»

05:55, 06:35 Kіds Tіme
06:00 М/с «Нові
пригоди Скубі Ду»
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
23:55 Репортер
09:00, 14:55 Т/с
«Друзі»
09:55, 13:55 М/с
«Качині історії»
11:10 Т/с «АйКарлі»
12:15 Т/с «Татусеві
дочки»
14:50, 15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Молодята»
16:55, 19:55 Т/с «Не
родись вродлива»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:30 Піранії
20:50 Т/с
«Бальзаківський вік,
або Всі мужики сво...»
22:00 Кухня на двох
22:55 Т/с «Щасливі
разом»

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,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20610, 21:10
Час. Підсумки дня
16:15 Кіно з Яніною
Соколовою
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40, 00:00
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:25 Crime news

06:00 М/с «Галактичний
футбол»
06:30, 07:00, 07:30 М/с
«Бен-10»
08:00 Геніальний
слідчий
09:00, 21:00 Новини 2+2
09:20 Журналістський
раллі-рейд
09:25, 18:00 ДАІ.
Дорожні війни
09:50 Х/ф
«Диявольський вітер»
11:40, 12:10,
12:40, 13:05, 13:35
Репортерські історії
14:00 Х/ф «День
грошей»
16:00, 17:00 Т/с
«Солдати-12»
18:30 Ульотне відео поросійськи
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео поукраїнськи
20:35 Угон по-нашому
21:20, 22:10 Т/с
«Секретні матеріали»
23:10 Журналістський
раллі-рейд
23:15 Т/с «Секретні
матеріали»
00:00 Х/ф «Поцілунок
вампіра»

07:30 Мультфільми
10:00, 19:00 У
пошуках пригод
11:00, 18:00 Звана
вечеря
12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00 Т/с «Дихай зі
мною»
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:00 Т/с «Медіум»
00:50 Нічне життя

06:00, 15:00,
18:30, 21:00, 00:30
Соціальний пульс
06:30 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Одна
любов душі моєї»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Зоряне
відрядження»
13:55 У гостях у
Гордона
15:15 Пустелі світу
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Одна
любов душі моєї»
21:35 Найзагадковіші
місця Землі
22:30 Х/ф «Карамель»

05:35 Т/с «Маршрут
милосердя»
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»
11:00 Т/с
«Запропоновані
обставини»
12:15 Знак якості
12:40 Детективи
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с
«Інкасатори»
23:40 Розбір польотів
00:40 Х/ф
«Полювання за
діамантами»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00, 20:00
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 «Ви
замовляли
вбивство»
12:00 Нехай
говорять
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична
точка
19:20 Говорить
Україна

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
таємниці
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Нове життя
детектива Гурова»
20:25 Т/с «Подорожі
Синдбада»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Генерали
холодної війни

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:15 Хочу знати
17:00 Жди мене
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Втеча
22:40 Людина і закон
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини

06:25 Т/с «Скарби
мертвих»
08:30 Ранковий
Свідок
08:55 Т/с «МУР є
МУР-3»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі-9»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Кримінальні
справи
13:25, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів-11»
15:45 Х/ф
«Батальйони просять
вогню»
17:15 Х/ф «Сержант
міліції»
18:30 Легенди
карного розшуку
19:00, 23:30 Свідок
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:05 Х/ф «Акули-3»

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

06:00 Скарб.ua
06:50, 11:30 За мить
до катастрофи
07:40 Підводні човни:
терор
08:40, 12:30
Руйнівники міфів
09:40, 18:00, 18:50,
21:40, 22:00 Шукачі
10:30, 22:30 Південь
Тихого океану
13:20 Top Gear
14:20 Загадки
планети
15:10, 20:40
Фантастичні історії
16:10, 17:10 Секретні
історії
19:50 Таємні знаки
23:30 Загадки
планети
00:30 Таємниці
спецназу

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 «Таємниці
слідства»
12:00 Люблю, не
можу!
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:50 Прямий ефір
19:30 Місцевий час.
Вісті
19:50 На добраніч,
малята!
20:00 Т/с «Моя велика
родина»
21:55 Двобій
23:30 Вісті+
23:50 Профілактика
01:00 Х/ф
«Зубастики-3»
02:45 Т/с «Закон і
порядок»

— Любий, а я в

тебе єдина?
— Звісно,

кохана! Другої
такої я просто
не витримаю!

Телепрограма

Вишгород

2 червня

2012 року
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2+2
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 06:35, 07:15, 07:30
Тема дня
06:25, 06:40, 07:20, 07:35
Країна on lіne
06:30 Заголовки
06:45 Глас народу
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний
календар
07:25 Ера бізнесу
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:20 Підсумки тижня
10:00 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
10:05 Бенефіс В.Данильця
та В.Моїсеєнка
11:35, 12:45, 21:45 Діловий
світ
11:50 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:20 Околиця
12:55 До Євро-2012.
Майстри гумору
14:50 Зірки гумору
17:45 Футбол.Чемпіонат
Європи-2012, відкриття
18:15, 21:20 Наше Євро
18:55 Футбол. Чемпіонат
Європи-2012. Польща Греція
21:00 Підсумки дня
21:50, 22:40 Шустер-Lіve
22:35 Трійка, Кено,Секунда
удачі

06:05, 07:00, 08:00,

05:15 Служба розшуку
дітей
05:25 Факти
05:40 Світанок
06:45 07:10 07:40
06:20, 07:35 Ділові
08:05 09:10 Сніданок факти
06:40, 12:35, 13:00
з 1+1
Анекдоти поукраїнськи
07:15 М/с «Чорний
07:00 Т/с
плащ»
«Леся+Рома»
07:45 Стоп-10
09:55 Зніміть це
08:45 Факти. Ранок
негайно
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
11:45 Цілковите
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
перевтілення
«Вулиці розбитих
13:30 Х/ф
ліхтарів»
12:45 Факти. День
«Дублерша»
12:55 Спорт
13:05, 20:10 Т/с
17:00, 18:25 Т/с
«Братани-2»
«Метод Лаврової»
15:20 Т/с
18:00 ТСН. Особливе «Прокурорська
перевірка»
20:15 Х/ф «Легіон»
18:45 Факти. Вечір
22:15 Т/с «Група
22:10 Х/ф «Кінець
«Zetа»
23:15 Т/с «Кодекс
світу»
честі»
00:30 Х/ф «11:11.11» 00:15 Голі та смішні

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

05:05 Т/с
«Документальний
детектив»
05:30 Нез’ясовно, але
факт
06:15 Х/ф «Щиро
Ваш...»
07:50 Х/ф «Інше
життя»
17:30, 22:00 ВікнаНовини
17:40 Х/ф «Інше
життя»
19:55 Життя другого
плану
20:55 Коли чоловіки
плачуть
22:25 Х/ф «Маша і
море»
00:40 Вікна-Спорт
00:50 Х/ф «Театр
приречених»

05:50 Служба розшуку
дітей
05:55, 06:35 Kіds Tіme
06:00 М/с «Нові
пригоди Скубі Ду»
06:40, 07:05, 07:40,
08:40 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30 Репортер
09:00 Т/с «Друзі»
09:55, 13:55 М/с
«Качині історії»
11:10 Т/с «Айкарлі»
12:15 Т/с «Татусеві
дочки»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Молодята»
16:55, 19:55 Т/с «Не
родись вродлива»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00, 23:50 Репортер
19:20 Спортрепортер
19:30 Піранії
20:50 Т/с
«Бальзаківський вік,
або Всі мужики сво...»
22:00 Пакуй валізи
00:05 Спортрепортер
00:20 Т/с
«Пліткарка-4»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Одна
любов душі моєї»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Іду до
тебе»
13:10 Мультфільми
13:55 У гостях у
Дмитра Гордона
15:15 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:50 Реальний світ
19:00 Т/с «Одна
любов душі моєї»
21:35 У гостях у
Дмитра Гордона
22:30 Х/ф «Легка
поведінка»

05:35 Т/с «Маршрут
милосердя»
07:00, 08:00, 12:00,
18:00 Новини
08:10 Ранок з ІНТЕРом
08:30 Новини Євро
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара»
11:00 Т/с
«Запропоновані
обставини»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:20 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с «Говорить
поліція»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Велика різниця
по-українськи
22:30 Велика політика
з Євгенієм Кисельовим
02:00 Х/ф «Грудневі
хлопчики»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія.
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Нове життя
детектива Гурова»
20:25 Х/ф «Сенатор»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Генерали
холодної війни

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:15 Хочу знати
17:00 Жди мене
18:35Давай
одружимося!
19:40 Нехай говорять
21:00 Час
21:40 Х/ф «Уроки
зваби»
23:45 Х/ф «Вокзал для
двох»

06:00 Легенди

09:00, 19:30 ТСН

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00 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 «Ви
замовляли вбивство»
12:00 Нехай говорять
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:00 Події
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов»
21:00, 23:45 Великий
футбол
21:45 Футбол. ЄВРО2012. Росія - Чехія
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06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
07:00, 23:25 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00, 09:15 Шустер-Lіve
09:00 Школа юного
суперагента
11:00 After Lіve (За
лаштунками Шустер-Lіve)
11:25 Секрети успіху
12:00 Футбол. Чемпіонат
Європи-2012. Польща
- Греція
14:05 Золотий гусак
14:30 Зелений коридор
14:55 Футбол. Чемпіонат
Європи-2012. Росія Чехія
17:00 Зірки гумору
18:00 Жарт у подарунок
18:20, 21:30 Наше Євро
18:55 Футбол. Чемпіонат
Європи-2012. Нідерланди
- Данія
21:00 Підсумки дня
21:10 Зворотній зв’язок
21:15 Кабмін: подія тижня
22:50 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00 Експерт на зв’язку
23:50 Футбольна легенда

06:00 М/с «Смурфи»

06:00 Країна порад
06:45, 16:00
Мультфільми
06:55 Ф-стиль
07:20 Будь в курсі
07:50, 15:35
Цивілізація Incognіta
08:00 Соціальний
пульс
08:45 Мультфільми
09:00, 21:40 В гостях
у Дмитра Гордона
10:00 Невідома
планета
11:00 Х/ф
«Бумбараш»
13:50 За сім морів
14:25 Арт Cіty
16:05 Щоденник для
батьків
16:35 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
18:30, 02:50
Соціальний пульс
вихідних
18:55 Таємниці
фокусів
20:00 Ронін
20:30 Небезпечний
Всесвіт
22:40 Футбол на-гора
23:20 Х/ф «Особливо
наближений»

05:20 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
08:20 Городок
08:55 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай
10:40 Вирваний з
натовпу
11:20 Найрозумніший
13:10 Х/ф
«Поліцейський з
Беверлі-Хіллз»
15:10 Велика різниця
по-українськи

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00 Геніальний
слідчий
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:15 Проспорт
09:20 Журналістський
раллі-рейд
09:25 ДАІ. Дорожні
війни
09:50 Х/ф «Торнадо»
11:40 Репортерскі
історії
12:10 Таємниці світу з
А.Чапман. Прикмети
13:05 Ознаки
Апокаліпсису
14:15 Х/ф «Дракони і
підземелля»
16:00 Т/с «Солдати»
18:00 ДАІ. Дорожні
війни
18:30 Ульотне відео
по-російськи
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:35 Угон по-нашому
21:20 Т/с «Секретні
матеріали»
00:00 Х/ф
«Природжені вбивці»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Т/с «Світ Соні»
06:40 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
06:25 Т/с «Скарби
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
мертвих»
07:35 Телепузики
08:30, 19:00 Свідок
08:05 Байдиківка
09:00, 15:10 Т/с
08:55 Т/с «МУР є
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки —
МУР»
відьми»
11:00 Т/с «CSI: Маямі» 10:55 Т/с «Баффі —
12:00 Т/с «Детективи» винищувачка вампірів»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:25 «Кримінальні
12:15 Твою маму!
справи»
12:40, 19:30 Одна за
всіх
13:20 Т/с «Вулиці
13:10 Т/с «Хто у домі
господар?»
розбитих ліхтарів»
13:40 Т/с «Моя
15:30 Х/ф
прекрасна няня»
17:35, 20:00 Т/с
«Батальйони просять 14:45,
«Універ»
16:05 У ТЕТа мама!
вогню»
16:35 Богиня шопінгу
17:00 Х/ф «Фарт»
17:05 Т/с «Діффчатка»
19:00 БарДак
19:30 Т/с
22:30 Т/с «Універ. Нова
«Наркомівський обоз» общага»
23:00 МосГорСмєх
00:00 Х/ф «Нічна
23:30 Дом-2
00:25 На добраніч,
варта»
мужики

06:00 Іграшки для
дорослих
06:50 Пожежа на Зірці
07:40 Д/ф «Таємниці
спецназу»
08:40, 12:30 Руйнівники
міфів
09:40 Фаворитка
імператора
10:30 Безмежна
блакить
11:30 Пекло у тунелі
13:20 Top Gear
14:20 Подорож до
Юпітера
15:10 Технології магії
16:10 Щоденник втікача
17:10 Загибель
Гагаріна
18:00 Секретний тунель
18:50 Диво-іконостас
19:40 Снігова людина
20:30 Побачення з
минулим життям
21:20 Таємна сила
каменів
22:10 Таємниці
тихоокеанського Півдня
23:00 Дивні острови
00:00 Вразливий рай

бандитської Одеси

05:15 Наші улюблені
мультфільми
06:25 Х/ф «У моїй
смерті прошу
звинувачувати Клаву
К.»
07:50 Караоке на
Майдані
08:50 Сніданок з
Юлією Висоцькою
09:00 Їмо вдома
10:05 ВусоЛапоХвіст
11:05 Х/ф «Блеф»
13:05 Неймовірна
правда про зірок
15:55 Кохання до
смерті
16:55 Врятовані
дітьми
18:00 Зіркове життя
19:00 Україна має
талант
21:00 Хата на тата
22:00 Детектор брехні
23:00 Х/ф
«Інтердівчинка»

05:20 Т/с «Курсанти» 06:30, 18:40 Київський

04:55 НТВ зранку
07:15 Золотий ключ
07:45 Жіночий погляд
07:00, 19:00 Події
08:30, 14:30, 17:30
07:10 Події-Спорт
07:15 Х/ф «Ідеальний Огляд
09:00, 12:00, 15:00,
чоловік»
18:00 Сьогодні
09:00 Т/с «Гламур»
09:20 Рятувальники
10:00 Жінка чемпіона
09:55 До суду
11:00 Гості на порозі
11:00 Суд присяжних
12:00 Т/с «Чоловік у
12:25 Т/с «Павутиння»
мені»
15:25 Очна ставка
14:00, 20:30 Т/с
16:30 Говоримо і
«Інтерни»
показуємо
15:00 Т/с «Індус»
18:30 Т/с «Нове життя
18:00 Т/с «Контргра» детектива Гурова.

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Т/с «Дівоче
полювання»
16:15 Хочу знати
17:00 Жди мене
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Поле чудес
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 У тіні Сонця
нації
22:55 Х/ф «Замовте
слівце за бідакугусара»

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:20 Т/с «Суто
англійські вбивства»
09:15, 12:55 Т/с
«Наркомівський обоз»
11:30 Речовий доказ
12:00, 23:00 Головний
свідок
15:00 Т/с «Ера
стрільця»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства»
00:00 Х/ф «88 хвилин»

06:00 Срібний
апельсин

21:00, 23:45 Великий

Продовження»
20:20 Російські
21:45 Футбол. ЄВРО- сенсації
2012. Німеччина 21:15 Ти не повіриш
Португалія
22:15 Х/ф «По праву»
01:30 Т/с «Лицар
00:10 Т/с «Час
Волкова»
доріг»
футбол

05:45 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
10:00 У пошуках
пригод
11:00 Звана вечеря
12:00 Давай
одружимося!
13:00 Т/с «Дихай зі
мною»
17:00 Секрети долі
18:00 Звана вечеря
19:00 У пошуках
пригод
20:00 КВН
22:40 Жіноча ліга
23:40 Зал очікування
00:00 Т/с «Медіум»
00:50 Нічне життя

04:00 Ранок Росії
08:00 Мусульмани
08:10 З новим домом!
08:55 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 «Таємниці
слідства»
12:00 «Люблю, не
можу!»
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Свати»
17:50 Прямий ефір
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Т/с «Моя велика
родина»
21:30 Футбол. «Росія
- Чехія»
23:45 Профілактика
00:55 Х/ф
«Зубастики»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 11:30,
14:50, 16:20
Мультляндія
7:25 Київ. Музика
8:00 СТН
9:30 Київські історії
10:00 Зроблено в
Києві
10:30 Прогулянки
містом
11:00 Нова адреса
11:50 Актуальна тема
12:50 Повнота радості
життя
13:25 Шлях до успіху
13:45 Час відповідей
17:10 Дивіться, хто
прийшов
19:20, 0:10 Х/ф
«Вершники
правосуддя»
21:00, 23:40 СТН.
Тижневик
21:30 Х/ф «Дев’ять
королев»
1:40 Столиця

05:50 Інший футбол
06:55 Справжні лікарі 06:20 Козирне життя
07:45 Кулінарні курси 06:50 Т/с
08:10 Світське життя «Поліцейська
академія»
09:05 Хто там?
08:45 Зірка YouTube
10:10 М/с
10:00 ЄвроФуд-2012
«Русалонька»
10:25 Квартирне
10:35 М/с «Тімон і
питання
Пумба»
11:20 Стоп-10
11:00 Світ навиворіт
12:15 Провокатор
12:25 Х/ф «Симпатичні
13:15 Твій рахунок
вдови краще
14:15 Дивитися всім
цілуються»
15:20 Х/ф «Ідеальне
15:45 Х/ф «Серцеїд»
убивство»
17:45 Х/ф «Іронія
17:45 Максимум в
кохання»
Україні
19:30 ТСН
18:45 Факти. Вечір
20:00 Операція
19:00 Провокатор.
«Краса»
Спецвипуск
21:30 Х/ф «Господиня 20:00 Х/ф «Острів»
«Білих ночей»
22:45 Наша Russіa
23:40 Х/ф «Турнір»
23:35 Х/ф «Легіон»

17:10 Юрмаліна
19:00 Розсміши
коміка
20:00 Подробиці
20:30 День
народження Інтера
23:15 Х/ф «Близький
ворог»

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

час
06:50 Огляд преси
07:00, 08:00, 09:00,
09:00 М/с «Боб
10:00, 11:00, 13:00,
Губко»
15:00, 21:00 Час новин
09:35 М/с «Пінгвіни з 07:10 Клуб 700
07:30, 08:10 Бізнес-час
Мадагаскару»
08:30 Не перший
погляд
10:00 Ревізор
09:20, 15:15 Інтелект.ua
11:05 Аферисти
10:15 Здорові історії
12:05 Стороннім в... 11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
13:00 Новий погляд 12:10 Вікно в Європу
14:05 Кухня на двох 13:15 Драйв
14:10 Історія успіху
15:05 Х/ф «Мить
14:25 Гра долі
16:15 Арсенал
Нью-Йорка»
17:25 Феєрія мандрів
17:00 Х/ф
17:45 Дорогоцінності
18:15 Час інтерв’ю
«Охоронець»
19:20, 23:45 Тема тижня
19:45 Т/с
19:30 Машина часу
«Бальзаківський
20:10 Портрети з
Сергієм Дорофеєвим
вік, або Всі мужики
21:10 Велика політика
сво...»
21:40 Вікно в Америку
22:00 У кабінетах
23:55 Х/ф
22:30 Майстер-клас із
«Кінопобачення»
Наталкою Фіцич

07:00 Замок страху

Злива. Стук у
двері. Чоловік
відкриває, а там
теща стоїть. Він
каже до неї:
- Що Ви в таку
погоду на вулиці
робите? Ідіть
додому!

06:00 Дізнайся – як
06:15 Т/с «Світ Соні»
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 М/ф «Як козаки
в футбол грали»
10:30 Крутони
11:00 Єралаш
11:25 Одна за всіх
12:25 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:50 М/ф «Нові
пригоди Білосніжки»
16:10, 21:05 Т/с
«Універ»
18:35 Х/ф «Коханнязітхання»
20:35 Дайош
молодьож
23:00 Х/ф «Пагорби
мають очі»
00:45 Х/ф «Голка»

2+2

08:00 Мульти

08:35 М/с «Бен-10»
09:25 М/с «Генератор
Рекс»
10:05 Проспорт
10:10
ПрожекторПерісХілтон
11:00, 21:00 Ульотне
відео по-російськи

05:45 Ранок
08:10 Мультфільми
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Х/ф «Легенда
про три ключі»
13:55 Т/с «Завжди
говори завжди»
21:40 Х/ф «М + Ж»
23:10 Концерт Pіnk
01:05 Х/ф «Хулігани»

Сидять два куми.
Випивають. Один
Шпака»
кум піднімає чарку
16:30 Заразливий
й каже:
- Ну що, куме, Вам
космос
17:30 Зоопарк у всесвіті побажати! Щоб Ви
були багаті чи щоб
18:30 Смерть за знаком
здорові?
зодіака
- Краще, щоб був
19:30 Т/с «МУР»
багатий. Бо бачте,
ось кабанчик на
21:45 Т/с «Небеса, що
столі лежить,
падають»
а такий був
23:25 Х/ф «Острів
здоровий…
11:30 Т/с «Люди

страху»

04:00 Ранок Росії
08:00 З новим домом
08:45 Про
08:00 Мікеланджело
найголовніше
10:00 Руйнівники
10:00, 13:00, 16:00
Вісті
міфів
10:30, 13:30, 16:35
13:00 Top Gear
Місцевий час
16:00 Ніхто не хотів
10:50, 15:45 Чергова
убивати
частина
11:00 Т/с «Таємниці
16:50 Народження
слідства»
легенди
12:00 Люблю, не можу
17:40 Зона для центру
13:50 Т/с «Єфросинія»
нападу
14:45 Т/с
«Кровинушка»
18:30 Ангели16:55 Т/с «Свати»
охоронці
18:00 Вісті в суботу
19:30 Телепатія
18:55 Футбол.
20:30 Секретний
«Нідерланди - Данія»
21:00 Т/с «Моя велика
експеримент
родина»
21:30 Контроль над
22:50 Х/ф «Хроніки
свідомістю
зради»
22:40 Таємниці мозку 00:55 Х/ф «Імперія
Сонця»
23:50 Патології
06:00 Глянець
07:00 НЛО
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Вишгород

05:40 Т/с «Курсанти» 06:30 Київський час
6:00, 8:30 Мультляндія 05:25 Мультфільми
05:50 Факти
06:45 Х/ф «Вій»
06:50 Огляд преси
06:30 Кліпси
06:50 Х/ф «Весна на
06:10 Квартирне
7:25, 11:20 Київ.
08:10 Маріччин
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
06:45
Замок
страху
Зарічній
вулиці»
питання
11:00, 12:00, 14:00, 16:00,
Музика
кінозал
18:00 Час новин
07:45 Церква
08:50 Сніданок з
06:55 ЄвроФуд-2012 8:00, 23:25 СТН.
09:05 Лото-забава
07:10 Клуб 700
Христова
Юлією
Висоцькою
07:35
Анекдоти
поТижневик
10:10 М/с
07:30, 08:10, 22:35, 23:20,
08:00
Запитайте
у
00:15 Бізнес-час
українськи
9:30 Корисна розмова 09:00 Їмо вдома
«Русалонька»
08:30 Феєрія мандрів
лікаря
10:05, 01:50
07:55 Зірковий тест- 9:40 Вчися з нами
10:35 М/с «Тімон і
09:20 Вікно в Америку
08:25
М/с
«Боб
Губко»
Неймовірні історії
драйв
10:20 Технопарк
10:00 Київське Віче
Пумба»
09:35
М/с
«Пінгвіни
з
11:20 Трансмісія-тест
кохання
08:30 Твій рахунок
12:55 Блага звістка
11:00 Кулінарні курси
11:30 ДМБ
Мадагаскару»
11:05 Караоке на
09:30 Дивитися всім!
12:15 Життя цікаве
14:35 Шлях до успіху
11:25 Велика різниця
09:55 Топ-100
13:20 Мотор
Майдані
10:30 ОлімпіЛяпи
15:55 Х/ф «Дев’ять
по-українському
11:10 Хто зверху?
14:20 Гра долі
12:05 Куб
11:00 Козирне життя
15:15 Хроніка дня
13:00 Пакуй валізи
королев»
13:00 Я люблю Україну
13:40 Україна має
12:00 Інший футбол
16:15 Фактор безпеки
14:50 Красуні
18:10 Українська пісня
14:20 Міняю жінку
17:15 Палата
талант!
12:25 Спорт
15:00
Х/ф
17:25 Рекламна кухня
року
15:40 Операція
15:45 Моя правда
12:30 Х/ф «Ідеальне
18:15 Велика політика
19:20 Х/ф «Вершники 16:45 Друге пришестя «Охоронець»
«Краса»
18:40 Київський час
убивство»
18:05 Х/ф «Кохання з 19:20 Тема тижня
правосуддя»
17:10 Х/ф «Моя
Ванги
14:55 Х/ф «Острів»
повідомленням»
19:30 РесПубліка з Анною
21:00, 0:55 СТН.
любов»
19:00 Битва
17:45 Наша Russіa
Безулик
20:00 Фабрика зірок
21:00 Час: підсумки
Спорт.
Тижневик
19:30, 23:30 ТСНекстрасенсів
18:45 Факти тижня з
22:00 Піранії XL
21:40 Час-тайм
тиждень
21:10 Х/ф «Павутинка 22:55 Х/ф «Мить Нью- 22:00 Територія закону
Оксаною Соколовою 21:25 Х/ф «Душа
22:25 Кіно з Яніною
20:15 Побий ведучого 19:45 Х/ф «Костянтин» ковбоя»
бабиного літа»
Йорка»
Соколовою
23:55 Х/ф «Дорога, що 00:45 Спортрепортер 23:40 Рекламна кухня
22:30 Світське життя 22:00 Х/ф «Крикуни» 23:55 Громадська
веде
до
щастя»
00:00
Голі
та
смішні
00:50 Т/с «Пліткарка» 00:00 Київський час
приймальня
00:25 Х/ф «Ікло»

06:00 Мультфільми
06:15 Х/ф «Золотий
ключик»
07:35 Світські хроніки
08:00 Соціальний
пульс вихідних
08:45 Мультфільми
09:00 Невідома
планета
10:00 Ронін
10:40 Ф-стиль
11:10 У гостях у
Дмитра Гордона
12:05 Х/ф «Артистка з
Грибова»
15:00 За сім морів
15:30 Арт Cіty
16:15, 20:00
Цивілізація Incognіta
17:05 Мультфільми
17:15 Невідома
планета
17:55 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
18:55 На власні очі
20:10 Кумири
20:35 Світські хроніки
21:00 Людина людині
21:50 Дніпро-75
22:35 Х/ф
«Полтергей»
00:35 Будь у курсі!
00:55 Невідома
планета

05:05 Найрозумніший
06:30 Х/ф
«Поліцейський з
Беверлі-Хіллз»
08:30 М/ф «Маша та
ведмідь»
08:55 М/ф «Машині
казки»
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Неділя з
«Кварталом»
11:05 Свати біля
плити
11:30 Х/ф
«Джентльмени удачі»
13:20 День
народження Інтера
16:05 Вечірній
квартал
17:20 Х/ф «Сурогатна
мати»
20:00 Подробиці
тижня
21:00 Х/ф «Сурогатна
мати «
23:20 Що? Де? Коли?
00:35 Х/ф «Геній»

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Муза»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Чоловік у
мені»
12:00 Х/ф «Руда»
14:00 Т/с «Інтерни»
15:00, 20:30 Т/с
«Індус»
18:00, 19:30 Т/с «Хто,
якщо не я?»
19:00 Події тижня
21:00, 23:45 Великий
футбол
21:45 Футбол.
ЄВРО-2012. Ірландія Хорватія

05:00 Т/с «Дружини»
07:00, 09:00, 12:00,
15:00 Сьогодні
07:15 Російське лото
07:45 Академія краси з
Ляйсан Утяшевою
08:20 Готуємо з
О.Зиміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
двобій
11:00 Квартирне
питання
12:20 Своя гра
13:10 Т/с «Лісник»
15:20 Слідство вели...
16:20 І знову
здрастуйте!
17:20 Надзвичайна
подія
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
20:40 Таємний шоубізнес
21:40 Х/ф «Ден»
23:45 Х/ф «Дев’ять
ярдів»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 М/ф «Бременські
музиканти»
06:30 Х/ф «Постріл»
07:50 Грай, гармонь
улюблена!
08:35 Смішарики
08:50 Розумниці і
розумники
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Дар’я Донцова
12:15 Х/ф «Звільнення»
15:45 Х/ф «Про любоff»
18:15 Велика різниця
19:15 Принцеса Діана
21:00 Час
21:20
ПрожекторПерісХілтон
21:55 Усе життя у
рукавичках
22:40 Х/ф «Кін-дза-дза»

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:20 Т/с «Ера
стрільця»
11:30 Легенди карного
розшуку
12:00 Агенти впливу
13:00 Православні святі
15:00 Т/с «Таємниці
слідства»
19:00 Т/с «Тіло як
доказ»
21:00 Т/с «Закон і
порядок»
23:00 Х/ф «Тиранозавр
ацтеків»

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

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66

ВІТАЄМО з ювілеєм
Олександра Олександровича
КОВАЛЬСЬКОГО!
Хай доля ніколи не зраджує Вас,
І буде безхмарним життя і красивим
Щоб юним себе почували весь час,
Здоровим, натхненним і завжди щасливим.
Друзі і співробітники

Вітаємо

У червні день народження святкують:
5 червня – Ольга Василівна МЕЛЬНИК, депутат Вишгородської
міської ради, спеціаліст гуманітарного відділу;
7 червня – Юрій Петрович ПОПОВ, депутат Вишгородської
міської ради;
9 червня – Олена Олександрівна ПАВЛЕНКО, член виконавчого
комітету Вишгородської міської ради;
кругла дата
9 червня – Інна Василівна КУЗНЄЦОВА, спеціаліст І категорії
Вишгородської міської ради;
кругла дата
11 червня – Олена Василівна СОЛОВ’ЄНКО, спеціаліст І категорії
Вишгородської міської ради.
Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
І многая літа вам знов і знов.
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Вишгородському районному
суду Київської області потрібен
робітник з обслуговування
приміщень (завгосп)
Тел: (04596) 22-710

ВІТАЄМО заступника голови Асоціація
роботодавців Вишгородщини

Валерія Павловича ВИГОВСЬКОГО!
Бажаєм щастя Вам людського
здоров’я зичимо міцного
Хай доля добра і ясна несе Вам
радощі з собою
Хай Вам всміхається весна
з одвічною красою
Хай Матір Божа Вас охороняє
і Господь Вам з неба добро посилає.

+

БАРОКАМЕРА
Лікування плазмою,
озонування крові.
www.zdorovie-piter.narod.ru
Тел: (067) 429-14-43

ліцензія МОЗу АБ № 526844 від 25.03.2010

Утеплення стін
Ціна від 170 грн/м2.
Колективним заявникам
знижка.
Тел: (097) 417-57-79,
(097) 982-62-20
Терміново!
потрібен продавець з
досвідом роботи.
Тел: (093) 266-10-06

06:00 Дізнайся–як
06:15 Т/с «Світ Соні»
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 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали»
10:25 М/ф «Нові
пригоди Білосніжки»
11:45 Х/ф «Доктор
Дуліттл «
13:35 Крутони
14:05 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:10, 19:55 Дайош
молодьож!
15:40, 20:25 Т/с
«Універ»
17:05 Х/ф «Коханнязітхання»
19:00 Королева балу
22:50 Х/ф «Скажи, що
це не так»
00:35 Х/ф «Пагорби
мають очі «

08:35 М/с «Бен-10»
09:25 М/с «Генератор
Рекс»
10:10 Штопор
11:00 Ульотне відео
по-російськи
11:30 Т/с «Люди
Шпака»
16:30 Дім на краю
галактики
17:30 Брехня разуму
18:30 Раби прибульців
19:30 Т/с «МУР»
21:00 Профутбол
21:45 Х/ф «Муха»
23:25 Х/ф «Вони»

05:45 Ранок
08:10 Мультфільми
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Х/ф «Легенда
про три ключі»
12:00 Т/с «Завжди
говори «завжди»
15:50 Х/ф «М + Ж»
17:20 Секрети долі
18:20 Х/ф «Місто
янголів»
20:50 Х/ф «Фантом»
22:50 Х/ф
«Розпусник»

ТОВ ТРК «ВишеГрад»
На постійну роботу потрібні:
— відеоінженер; — оператор;
— журналіст; — ведуча.
По довідки звертатись за тел: (04596)
254-89 або за адресою: м. Вишгород,
просп. І. Мазепи, 7, офіс 53.

06:00 Скарб.ua
07:00 Контроль над
свідомістю
08:00 Емоції
09:00 Таємниці мозку
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Містер Нокаут
17:00 Футболіст
Валерій Воронін
18:00 Таємниця
загибелі «Пахтакора»
18:30 Розшифрувати
обличчя
19:20 Кінець світу у
розкладі на завтра
20:10 Залишитись
живим
21:00 Мікеланджело
23:00 Південь Тихого
океану
00:00 Таємниці
тихоокеанського
Півдня

04:30 Х/ф «Суєта
суєт»
06:20 Уся Росія
06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
09:20, 13:20 Місцевий
час
10:00, 13:00 Вісті
10:10, 13:30 Т/с
«Нотатки експедитора
таємної канцелярії»
14:15 Жарти убік
16:10 Сміятися
дозволяється
17:10 Розсміши
коміка
18:00 Вісті тижня
18:55 Футбол. Іспанія
- Італія
21:00 Х/ф «Долина
троянд»
23:30 Кінотавр
00:45 Х/ф «Перед
заходом сонця»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
4 кім. кв., Набережна, 4-а, 3/9,
81/51/8, 95 000 у. о.
Тел: (098) 308-60-90

Свою 1-кім. квартиру у Вишгороді.
Тел: (066) 660-80-80,
(063) 693-92-17
3 кім. кв., Гриненка, 1-а, 1/10 пан.,
70/42/10, 85 000 у. о.
Тел: (098) 308-60-90

1 кім. квартиру
Два м’яких крісла,
40/20/8,5, Київська, 18
тканина букле.
Тел: (067) 232-70-80,
3/9, 55 000 у. о.
Тел: (098) 308-60-90
(045) 965-48-52

Шафу-купе, дитячу
б/в, недорого.
Тел: (098) 458-34-57

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

Телевізор 51ТД-311Д, б/в,
Погріб (цегла), пск «Весна»,
Плиту газову «Гефест». 1 000 грн.
відмінний стан. Тел: (04596) 5-22-75 1,40х2,10. Тел: (067) 760-00-73
Тел: (066) 916-27-28

КУПЛЮ

1, 2, 3 кімнатну квартиру.
Тел: (067) 760-00-73

НАЙМУ

1, 2, 3 кімнатну квартиру.
Тел: (067) 760-00-73

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

Здам
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 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
09:25 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:35 Караоке для
дорослих
11:20 Золотий гусак
12:00 Футбол. Чемпіонат
Європи-2012. Нідерланди
- Данія
14:05 Діловий світ
14:55 Футбол. Чемпіонат
Європи-2012. Німеччина
- Португалія
17:00 Зірки гумору
18:10, 21:25 Наше Євро
18:55 Футбол. Чемпіонат
Європи-2012. Іспанія Італія
21:00 Підсумки тижня
21:50 Точка зору
22:10 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00 Ера бізнесу
23:35 Олімпійський
виклик
23:50 Футбольна легенда

2 кім. кв. по вул.
Шолуденка, 6-в, 6-г.
Тел: (067) 291-15-88

Складське приміщення. 215 м2.
Рампа. Терміново.
Тел: (098) 308-60-90

Юридичні послуги, будь-які правові питання.
Адвокат. Тел: (067) 184-18-55
Ремонт/встановлення/перетяжка дверей, безпіщанка,
відкоси, шпалери.
Тел: (093) 451-63-04
Весільні послуги від А до Я.
Фото/відеозйомка.
Тел: (063) 269-51-24

Домашній майстер Тел: (063) 100-90-08

Оренда зали 30 м2. Недорого.
Тел: (063) 734-72-85,
(096) 392-65-70
Сантехнічні, зварювальні роботи,
електрика, лінолеум, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40

Ліжко-місця, кімнати. Тел: (093)
613-34-43, 5-12-77

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
02.06.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Дитячий майданчик

Вишгород
Браво, ПЕРЛИНА!

Якщо ви не передплатили газету
«Вишгород», де є а-Фішка, то, гуляючи
містом, не забувайте поглядати на
сіті-лайти. Не пошкодуєте, бо вони
запрошують на купу цікавих вистав і
змагань, на які не треба їхати далеко.
А лиш — завітати, ну от хоча б до
Вишгородського районного Будинку
культури «Енергетик».
травня ц. р. вже втретє там
влаштовував
конкурс
серед
дошкільнят «Міні-міс і мінімістер’2012» Вишгородський жіночий клуб
«Перлина». Його голова — різнобічно творчий юрист Тетяна Король і відомий у місті
співак, музикант і майстер Віктор Шамота
— ведучі цього своєрідного естраднотеатрального караоке: танцю, пластичних
рухів на сцені та презентацій найсміливіших
із дошкільнят району — і самі так заспівали
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Шість пар і номер на «біс»

Запалюють «Буранівські бабусі»
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

2 червня

пісню про маму, що у залі літні жінки
витирали сльози на очах.
Саме так, найсміливіших — бо
відважитися вийти на таку велику для них
(хай і прикрашену зворушливими надувними
їжачком і ляльками) сцену Будинку культури
непросто. Між тим, уміти представити себе,
звернути увагу — річ корисна для людини
будь-якого віку. А дітей цьому слід навчати
змалечку — у житті пригодиться.
А привела їх сюди
«Перлина» за
підтримки голови Вишгородської РДА
Олександра Приходька, Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка, спонсорів (магазин «Капітошка» — директор
Олена Цуприк, депутати міської ради —
приватні підприємці Анатолій Шока та
Володимир Лісогор) і компетентного журі
(секретар Вишгородської міськради Марія
Решетнікова, керуючий справами виконкому міської ради Ольга Васюк, спеціаліст
гуманітарного відділу — депутат міськради
Ольга Мельник).

Дався взнаки рік Євро в Україні:
перший номер для всіх учасників був
музично-спортивним — дівчатка і хлопчики
із задоволенням пострибали по сцені з
м’ячиками і різнокольоровими помпонами.
Далі шість пар із чотирьох дитсадків
міста й району змагалися у трьох конкурсах:
«Давайте
знайомитись»,
«Зірка+зірка
очима дітей» і «Парад зірочок». Глядачі — а
найбільше мами конкурсантів — знімали на
фото- і відео- та щиро аплодували номерам
зарубіжної естради у їх виконанні: «Ей,
моряк!» (Ольга Плякова+Георгій Делієв),
«Давай с тобой гулять вместе» (Алла
Пугачова+Микола Басков), Потап+Настя
(у крутому чорному боа), «Ти далеко»
(Таїсія Повалій+Микола Басков), «Араш»
(Айзель+Араш).
Конкурсанти виконували танцювальні
па так, що у кулісах теж пританцьовували.
Найшаленіші
оплески
зірвав
хіт
Євробачення-2012 — «Буранівські бабусі»,
після яких минулорічні міні-міс Женя
Пономаренко та міні-містер Максим
Вознюк виконали на «біс» свій номер (Ірина
Алегрова+Григорій Лепс).
Маленькі конкурсанти дуже старалися,
дехто навіть плакав, коли щось не виходило
аж надто блискуче. А рівнятися було на
кого: крім ведучих, на сцені виступали
найкращі представники БК «Енергетик»
— співала Алла Наталушко й танцювали
ансамбль естрадно-спортивного танцю
«Болеро» (керівник Тетяна Саханда) та колектив естрадно-спортивного танцю «Мозаїка» (керівники Тетяна Катеринич і Діна
Зав’ялова).
За рішенням журі, учасники конкурсу
«Міні-міс і міні-містер» заслужено одержали
такі титули:
ДНЗ «Сонечко» (м. Вишгород):

Борис Ковальков — містер Галантність,
Оленка Хобта — міс Тендітність;
Давид
Сердинський
—
містер
Інтелектуал, Влада Меркулова — міс
Ніжність.
ДНЗ «Золотий ключик» (м. Вишгород):
Мишко
Закуцький
—
містер
Артистичність, Вероніка Черткова — міс
Чарівність.
ДНЗ «Зернятко» (смт Димер):
Ілля
Гончаров
—
містер
Екстравагантність, Юлія Гаром — міс
Артистичність;
Руслан Левин — містер Фантазер, Іра
Іващенко — міс Грація.
ДНЗ «Орлятко» (с. Демидів):
Назар Лукаш — містер Оптиміст, Настя
Несін — міс Посмішка.
Конкурс, на відміну від минулорічного, тривав трохи більше години,
глядачі не втомилися і пішли додому з
гарним настроєм, а артисти — з гарними
подарунками:
іграшками,
яскравими
подушками «Живчик» від ПАТ «Оболонь»,
футбольними м’ячами з автографами
футболістів Національної збірної України
(їх вручив хлопчикам голова Федерації
футболу району Микола Король).
Не забули і про тих, хто разом із дітками
ретельно готувався до конкурсу. Мами
юних талантів отримали подяки місцевої
влади та подарунки (бонуси мережі салонівперукарень «Шарм» і магазину «Валіза»
та косметичні набори «Мері Кей» від
жіночого клубу «Перлина» – останні вручила
заступник голови клубу Наталя Слива). А
керівники і вихователі дитячих садків —
грамоти й нагороди.
Закінчилося дійство феєрверком. Щоб
— як від душі побажали ведучі — життя
дорога довга лиш до успіху вела.

Феєрверк – ознака
успішного
свята
Артисти
разом із
мамами та вихователями
Схід — справа тонка

Номер на «біс»

«Ластівці» — 50

Ведучі Тетяна Король і Віктор Шамота

«Пізнали?..»

Чому дитсадки не старіють?

Галина МОРОЗ, колишня вихователька
Ви знаєте, чому дитсадки не старіють? Ні? А я
знаю! Бо тут дитинство живе. Ось і цей, «Ластівка», найстарший, йому вже 50, а як бадьоро і привітно щоранку малюків зустрічає!
они — його радість і гордість. Він щиро дарує їм затишок і спокій, але тиші тут ніколи
не буває (за винятком ночі і денного сну малят), та й дитсадок її не полюбляє, йому завжди сумно, коли влітку забирають малюків на оздоровлення.
В цей час не блищать радісним сонячним блиском
його віконця-очі. Навіть безліч квітів на клумбах не радують його. Він мовчазно прислухається до розмов,
ловлячи кожне слово про те, коли повернуться його
улюбленці.
Щороку дитсадок проводжає своїх найстарших

В

Одна із зірочок на параді

ластів’ят до школи. І щорічно тут лунає пісня випускників, де є такі слова:
«Ми ніколи не забудем
Наш садочок дорогий».
І це щира правда, бо, залишаючи стіни «Ластівки»,
вони несуть у своїх маленьких сердечках щирість, любов та інші найкращі почуття, подаровані щедро тими,
хто був поруч усі роки їхнього перебування в дитсадку. Тут, у «Ластівці», працюють найщиріші, найдобріші,
найсердечніші люди. Не один раз вони чули і почують
ще не раз слова подяки від батьків. Та немає нічого
дорожчого від щирого дитячого: «Я вас люблю!»
Всі діти, які ходять в цей садок і які колись ходили, гордо, із любов’ю говорять про нього. А дитсадок
завжди гордиться кожним з них. Тож привітаємо всі
його із днем народження. Побажаємо йому веселих,
гомінких днів, щасливого дитячого сміху без ліку, і

щоб усім, хто в ньому перебуває, було затишно і комфортно. А ще довголіття тобі, улюблене гніздечко наших маленьких вишгородчан, хай ніякі негаразди не
торкнуться твого буття!

Святковий день
Іменини, іменини
Не у Віті, не в Марини,
Не в Оксанки і Сашка,
А у всього дитсадка.
Тож у нас сьогодні свято,
І прийшло гостей багато,
Люблять всі наш дитсадок
Й залюбки ведуть діток.
Скажем йому привітання,
І найкращі побажання
Від дорослих і малят
З дякою теж прозвучать.
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Незабутнє

… Берег лівий, берег правий

Канівська ГЕС
Василь БУТКЕВИЧ,
перший голова Вишгородського
райвиконкому,
перший заступник голови Вишгородської
районної ради ветеранів
Травневі дні щедрі на зустрічі ветеранів – один з одним, із минулим, з історією Великої Вітчизняної війни, перемогу в
якій здобуто ціною величезних втрат.
а відзначення 67-ї річниці з Дня Перемоги ветерани Вишгородського
району, міста, ПАТ «Укргідроенерго»,
Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС здійснили поїздку
до Букринського плацдарму. Делегацію з тридцяти осіб очолював голова об’єднаного профспілкового комітету «Укргідроенерго» Олександр Цимбалюк.
Гідом був уродженець Великого Букрина, колишній начальник транспортної ділянки Київських ГЕС і ГАЕС Михайло Ткаченко.
Він розповів про бої на Букринському плацдармі, які точилися восени 1943 року. Тоді,
завдяки імітації військової операції в цьому
місці, відбувся прорив у районі Лютежа, після чого було звільнено Київ. Проте кількість
жертв на Букринському плацдармі – понад
200 тисяч радянських воїнів, передусім — із

штрафних батальйонів, які поповнювалися із
звільнених сіл, хлопцями, які підлітками пережили окупацію.
Із 87-ми букринців з поля бою повернулись лише троє…
Пам’ять про ці події увічнено в невеличкому сільському музеї, де зберігаються до-

Вишгород

кументи, фотографії, а також предмети солдатського побуту.
Оскільки поїздка відбувалась у Міжнародний день музеїв, після Букрина ми вирушили до Канева – вклонитися Кобзареві.
На нас уже очікували господарі – ветерани
Канівської ГЕС. Разом із ними ми відвідали
Державний музей-заповідник Тараса Шевченка, приміщення якого збудоване ще у
1930-х роках (його не так давно відкрито після реставрації), поклали квіти до пам’ятника
Кобзареві.
Місця тут дуже гарні. Дніпро справді
і широкий, і могутній. Поруч Канівське
водосховище – одне з шести найбільших на
Дніпрі. Побачили ми й Канівську ГЕС, яка, до
речі, має на чотири турбіни більше, ніж наша
Київська.
Тут нас зустрів її колишній директор
Іван Семенко. Сорок років він віддав роботі
на цій гідроелектростанції. Тепер працює
заступником директора – Василя Гриця. А
ще, як людина активна й завзята, працює в
шести громадських організаціях Черкаської
області.
…За святковим столом, до якого нас запросили господарі, було тепло від дружніх
слів і добрих побажань. Від нашої делегації
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У дружньому колі. Перший справа –
Михайло Ткаченко, стоїть – Іван Семенко

Вишгородська делегація на Букринському плацдармі. Зліва направо:
Анатолій Козак, Петро Жуланов,
Сергій Лагуненко, Василь Демчук
виступили голова ради ветеранів району Петро Головко, голова ради ветеранів міста Петро Жуланов, від ветеранів Канівської ГЕС —
дотепний і компанійський Іван Семенко.
Але час збігав швидко, й незабаром довелося прощатися, подякувавши гостинним
господарям і гарному місту Каневу.
Якщо сюди ми їхали правим берегом
Дніпра, то повертались – лівим. Тож роздивились, де обробляються поля, а де пустують. На жаль, багато чудових чорноземів
закинуто й заростає бур’янами. Негоже так
ставитись до родючої благодатної землі, за
кожну п’ядь якої гинули тисячі наших батьків
і дідів…
Сама ж поїздка, перебування на букринській та канівській землі, зустріч із шанованими людьми запам’ятаються надовго.
За це щира вдячність Генеральному директору ПАТ «Укргідроенерго» Ігорю Сироті,
його раднику Костянтину Вощинському, голові ветеранської організації Каскаду Київських
ГЕС і ГАЕС Павлу Баранову, а також професійному водію автобуса Якову Волинцю.

Бій з собаками: танкова атака захлинулась

До Дня прикордонних військ
Ольга СУБАЧ, заввідділом експозиції Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1941 році»
ФОТО — надано авторкою спеціально для «Вишгорода»

У селі Легедзіно, що на Черкащині, є унікальний пам’ятник прикордонникам і 150 прикордонним собакам. А було так…
а наказом фюрера німецькі війська мали
взяти Київ у тижневий термін, бо на 8 серпня
1941-го в столиці України вже запланували
парад переможців, який, окрім самого Гітлера, збирались приймати дуче Італії Муссоліні та диктатор Словакії Тісо.
Та Київ тримався стійко, і війська Вермахту отримали наказ обійти його з півдня. Так в історії Другої
світової з’явилась «Зелена Брама» (назва місцевості,
яка не вказана на жодній з карт великих битв Вітчизняній війни).
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«Зелена Брама» — ділянка лісу на правому березі
річки Синюха, біля сіл Підвисоке (Новоархангельський
район, Кіровоградщина) та Легедзіно (Тальновський
район, Черкащина). Тут потрапили в оточення й були
майже повністю знищені 6-а та 12-а армії генералів
Музиченка та Понеделіна Південно-Західного
фронту, які відходили від західного кордону.
На початку серпня 1941-го в арміях залишалось
130 тисяч бійців і командирів. До своїх вийшло 11 тисяч, головним чином — з тилових частин, інші – або
потрапили в полон, або назавжди залишились у землі Зеленої Брами.
З важкими боями відходив від кордону й окремий
батальйон прикордонного загону охорони тилу Південно-Західного фронту, створений на базі окремої
Коломийської прикордонної комендатури та однойменного прикордонного загону. Разом із бійцями
відступали прикордонні вівчарки, які стійко переносили всі тяготи військового часу.
Командування наказало комбату майору Лопатіну
(за іншими даними, загоном командував майор Філіпов) розпустити собак, бо їх не було чим годувати. Та
командир не виконав наказу.
У села Легедзіно, прикриваючи відступ штабу командування Уманського армійського угрупування,
загін попав в оточення й 30 липня 1941-го прийняв
свій останній бій…Сили були занадто нерівні:
проти півтори тисячі прикордонників — полк
ворогів. У найкритичніший момент, коли німці
пішли в чергову атаку, з нашими бійцями поруч з’явилися прикордонні собаки.
Очевидці з місцевих розповідали, що видовище було жахливим: 150 (за іншими даними – 115) прикордонних (а також навчених
— зі Львівської службової кінологічної прикордонної школи) напівголодних вівчарок проти
озброєних фашистів. Навіть вмираючи, собаки не відпускали горло ворога.
Німці відступили. Але незабаром підійшли
танки. Покусані, з рваними ранами піхотинці
Вермахту залізали на броню і звідти розстрілювали червоноармійців і собак.
У цьому бою загинули всі 500 прикордонників (жоден з них не здався у полон). А ті з

собак, що залишились живі, до кінця були вірні своїм
хазяям. Місцеві жителі згадували, що вцілілі поранені
собаки лягли біля вбитих прикордонників і нікого не
підпускали до них. Німці розстрілювали їх впритул,
а недобиті відмовились від їжі і вмерли від голоду на
полі бою…
Запланований Гітлером тріумфальний парад було
проведено 18 серпня, звісно, не в Києві, а там же у
Легедзіно, на шляху до Тального (цей шлях як кордон
до останнього тримали радянські прикордонники).
Лише у 1955 році селянам вдалося зібрати останки майже всіх 500 прикордонників і перенести їх до
сільської школи, де зараз і знаходиться братська могила. А на околиці села Легезіно, там, де біля дороги
столітній курган, 9 травня 2003 року на добровільні
кошти ветеранів Великої Вітчизняної війни, прикордонних військ та кінологів України було встановлено
пам’ятник прикордонникам — людині і собаці.
Такого пам’ятника більше ніде немає, і на ньому
написано: «Зупинись і поклонись. Тут у липні 1941
року піднялись в останню атаку на ворога бійці
окремої Коломийської прикордонної комендатури.
500 прикордонників і 150 їх службових собак лягли
смертю хоробрих у тому бою. Вони залишились
навічно вірними присязі, рідній землі». Вони служили
і загинули разом.

КОЛО жінки

Вишгород

2 червня

Дві статті на одну тему

Приємно спостерігати, як
оновлюється і прикрашається
рідний Вишгород. Молода зелень надає особливої святковості вулицям і скверам древнього
міста.
Недаремно воно стало привабливим і улюбленим місцем
відпочинку на березі Київського
моря не лише вишгородцям, а й
киянам. У вихідні там паркується
чимало автотранспорту гостей.
блаштований
дитячий
майданчик,
лавочки
для відпочиваючих між
зеленими газонами та молодими деревцями, майданчик перед
пам’ятником визволителям міста,
набережна моря приваблюють красою і затишком. Немало зусиль і коштів укладено в створення чарівного куточка природи.
Отож прогулянка із внучатами
вихідного дня мала додати хорошого настрою й бадьорості. А для
малечі курсував веселий паровозик
з кількома мальовничими вагончиками. Сонечко ласкаве, сині хвилі
моря, легенький вітерець – споглядай красу і радій весняному дню.
Вслухаючись у шепотіння хвиль
та дивовижне тьохкання соловейка
на крутосхилі, дійшли до озерця Бегемотика. Багато літ тому я любила
відпочивати на його піщаному березі із маленьким сином.
Тепер привела й онучат. Проте
озерце дуже змінилося. Його облагородили, посіяли траву, де минулого року цвіло багато різноколірних волошок.
Невідомо з яких міркувань вирізали дерева, де у спеку можна
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було відпочити у затінку. До того
ж зникли реліктові види рослин,
що нині занесені у Червону книгу
України.
Неприємно доповнили невеселі роздуми картинки із сьогодення. Малюки охоче бігали
зеленими килимами навколо
озера, безтурботно качалися під
ласкавим сонечком.
Проте гарні краєвиди прийшли споглядати деякі мешканці
міста із своїми домашніми улюбленцями. Малі гавчики вільно обстежували і мітили кущі, а елітного
вивели на повідку, але без намордника.
І господині, і її вихованцю надто припали до душі зеленотрав’я та
чудове весняне повітря. Мабуть, від
надмірного збудження пес не тільки
піднімав лапу під кожним кущем, а
й залишив велику купу перед спантеличеними дітлахами. Господиня
радо відпустила довгенький повідок, а сама споглядала віражі чайок
над морем.
Певно, ніхто й ніколи їй не пояснював елементарних правил поведінки на прогулянці із собакою. На
жаль, це стало звичним – виводити
своїх улюбленців на дитячі майданчики не тільки без намордників, а й
без повідків.
У цивілізованих країнах на прогулянку із собакою беруть совки і
пакети, щоб прибрати після нього.
Але ж то десь, а в нас можна собі дозволити й не такі «дрібниці».
Це продемонстрував уже двоногий любитель природи, що свою
круту машину (пропустили через
шлагбаум, очевидно, заслужив!)
припаркував біля парапету.
Молодик перевершив усе поба-

Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – Світлана ЖОВТОБРЮХ та Олена ІГОНІНА,
спеціально для «Вишгорода»

Творче об’єднання молодих майстринь «Світлиця» (керівник Світлана Жовтобрюх) відоме
талантом і невичерпною фантазією. Проте…
творчість заради творчості – цього недостатньо
– вирішили жінки. І взяли участь у благодійному
ярмарку «Тепло твого серця», що відбувся в рамках ЕКО-фестивалю «Чарівна родина»-2012. На
виручені від нього кошти придбають обладнання
для операцій дітям із вродженими вадами серця.
Інтернеті з’явилося оголошення про благодійну акцію, ініційовану Центром творчості
«Шевченківець», Центром дитячої кардіохірургії та Асоціацією жінок «За генофонд України». На
ярмарку організатори збирались виставити дизайнерські вироби та сувеніри, зроблені сім’ями дітей із
вродженими вадами серця та творчими людьми, не
байдужими до хворих діток.
Олена Ігоніна вирушила до Центру дитячої кардіохірургії. Побачене вразило. Скільки тут дітей, яким
зробили операції на серці, і тих, які її очікують! Дивитись боляче. А від п’ятирічного Дмитрика ще й відмовились батьки. Після операційного втручання він знаходиться тут з вихователькою дитячого будинку, яку
називає мамою.
Познайомившись, Олена Ігоніна провела для ма-
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Творчість заради життя
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А винен, мабуть, не пес…

Відпочинок: ложка дьогтю
Ольга ДЯЧЕНКО

2012 року

Анна МАРТИНЕНКО, учениця 7-В класу гімназії
«Інтелект»,
гурток журналістики ЦТ «Джерело»
(керівник – Валентина Яковенко)

чене. Коли ми наближалися до машини, просто перед нами з’явився
струмок сечі. У мене мимохідь вирвалося: – Оце культура!
Та здоровань навіть не глянув на
тих, хто з огидою переступав через
вонючу мітку. Він хряснув дверцятами і помчав геть. А за кілька метрів
облаштовано туалет, який за темним склом авто «крутий» не помітив.
Діти запитально дивилися мені у
вічі. Що їм сказати? Не вчіться у поганого дяді?
А в нього, певно, також є діти.
Можливо, й тоді були в машині, коли
батько продемонстрував рівень
своєї «культури».
Як і молоді, що пили пиво на
парапеті, їли тараньку і кидали під
ноги кістки, а діти притоптували їх
ногами. Хоча поряд стояли контейнери. У поведінці людей і тварин виявилось багато спільного.
Купи сміття після відпочиваючих
у теплу пору – це не тільки антисанітарія, зіпсований настрій. У цій атмосфері безкультур’я, хамства підростають наші діти, онуки.
Тож не дивно, що і під’їзди багатьох будинків нагадують смітники,
розмальовані похабними графіті та
вульгарними написами.
Що посіяли, те й пожинаємо.

Вишгородці дуже люблять тварин. Вони
всюди — на вулицях, у квартирах і на подвір’ї.
Але багато людей, які тримають собак, є неадекватними. Вони вигулюють тварин у не визначених для цього місцях. Та й у Вишгороді
фактично немає таких територій.
осподарі не одягають на собак намордники, не тримають їх на прив’язі і прогулюються там, де граються маленькі дітки. До
того ж, іще й лякають їх своїми “монстрами”.
Не хочу сказати, що всі ці тварини злі, жахливі
і бридкі, що їх треба боятись і остерігатися. Але
розповім історію, яка сталася зі мною, моєю маленькою сестрою та моєю подругою Євангеліною.
Одного разу ми гралися в парку і залізли на дерева. Маленька Наталка ще не вміла цього робити,
тож чекала нас на землі. Тільки-но ми хотіли злізти, як якісь чоловіки напідпитку пустили на нас
свого ротвейлера.
Він був без намордника та повідка і страшенно гарчав. Звісно, моя сестра злякалася і почала
кричати. Я попросила забрати “песика”, але ніхто
мене й слухати не став. Господар на моє прохання
засміявся і … напустив тварину на нас.
Ротвейлер бігав навколо, неначе навіжений, а
моя сестра все сильніше плакала. Через декілька
хвилин у подруги увірвався терпець, і вона почала
сварити господаря. Я підтримала її. Реакції з його
боку не було ніякої.
І тут у моєї сестри випав з рук м’ячик.
Навіжений собака вп’явся у нього зубами й
почав гризти. В цей час нам удалося втекти.
Навздогін ми чули сміх і лайливі слова.
Я не кажу погано про цього чоловіка, але
вважаю, що він нікудишній господар, бо не
навчив свого собаку стриманості. Втім, пес,
мабуть, таки схожий на свого господаря…
На нашому місці може опинитися кожен. Тому
звертаюся до всіх людей, які тримають вдома
собак: дотримуйтесь елементарних правил, які
дозволять безпечно почуватись на вулиці дітям і
дорослим.

Г

«Живи, серце!»
лечі майстер-клас із виготовлення витинанки.
– Коли Дмитрик розгорнув папір з узором, на обличчі в нього було стільки радості і подиву водночас,
ніби йому вдався довгоочікуваний фокус, – розповідає жінка.
…Дізнавшись про акцію, «Світлиця», не роздумуючи, почала творити. Приєдналась до акції й керівник
Спілки майстрів народного мистецтва вишивки м.
Вишгорода Олена Кольвах. Символом обрали серце – вишите, як іграшка, магніти, листівки, прикраси.
Працювали з думкою про хворих дітей і намагалися
зробити все яскравим і різноманітним. Всього вийшло понад 50 робіт.
26 травня у київському парку ім. Шевченка на благодійному ярмарку було чимало людей. Вишгородські
жінки не лише привезли на продаж свої творіння, а й
провели майстер-класи, кошти для яких люди охоче
клали у скриньки «Охматдиту».
Редакція журналу «Все про рукоділля», яка співпрацює зі «Світлицею», передала для кардіоцентру
примірники свого видання. Це також допоможе мамам, які довго перебувають у медичному закладі з дітьми, відволіктися від важких думок і разом із донькою
чи сином зробити гарну річ власноруч.
– Ми всі – мами, і ніхто з нас не байдужий до хворих дітей, – говорить Світлана Жовтобрюх – лікар, у
якої троє діток. – Творчість пробуджує все найкраще,
що маємо у душі. А руки ніби дістають його звідти,
тож з’являються гарні вироби. Ми зробили посильний
внесок у справу допомоги хворій малечі. І багато разів
почули «спасибі!».
Адміністрація науково-практичного медичного
Центру дитячої кардіології та хірургії МОЗ України
вручила творчому об’єднанню «Світлиця» подяку
за участь у благодійному ярмарку зі словами: «Хай
благородні пориви ваших сердець знаходять відгуки
у вдячних серцях людей. Результати вашої праці
проростають зернами добра і любові».

Олена Ігоніна з виробами майстринь

Город. Ліс. Пляж

Аби кліщ не вчепився
Із теплом прокидається природа. А з природою
прокидаються її мініатюрні представники –
кліщі. Вони маленькі, та небезпечні. Кусають із
квітня по жовтень.
Як від них уберегтися:
— виходячи на природу, надівайте світлий, з
довгими рукавами, щільно прилягаючий до тіла одяг,
голову покривайте капелюхом чи косинкою;
— під час прогулянки через кожні 2 години робіть
само- та взаємоогляди та ще раз удома;
— місце для відпочинку, нічного сну на природі
звільніть від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25
метрів;
— вдома одразу змініть одяг, білизну, ретельно їх
огляньте, виперіть та випрасуйте (не можна залишати
цей одяг біля ліжка чи спати в ньому; витрушування
одягу не позбавляє кліщів);
— використовуйте ефективні репеленти (речовини, які відлякують кліщів): «Гал-РЕТ» (Росія), «Бібан»
(Словенія), «Діптерол супер спрей» (Хорватія). На
ринку захисних препаратів відомі також «Ретамід
тайговий», «Москітол антикліщ», «Гардекс антикліщ»,
«ДЕФІ-Тайга», «ОФФ! Екстрім», «ДЕТА-ВОККО».
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Спосіб життя

стадіону Василю Повшерному.
За першість області боролись ФК «Арсенал–Освіта»
(Білоцерківський район); ФК
«Чайка–КДЮСШ» (Вишгородський район); Київська обласна
ДЮСШ «Гарт» (м. Біла Церква);
ДЮСШ м. Буча.
Жеребкуванням
команди поділили на дві півфінальні
пари: ФК «Арсенал–Освіта»–
ДЮСШ м. Буча та ФК «Чайка–
КДЮСШ»–КОДЮСШ
«Гарт».
Дві гри почалися практично
одночасно на двох половинах
поля і тримали в напрузі всіх
вболівальників. Першими у
двобоях відзначились футболісти ФК «Арсенал–Освіта», які
забили м’яча у ворота ДЮСШ
м. Буча. Бучанці відповіли голом.
Інша ситуація склалася
на другому майданчику, де
ФутГОЛ повною ігровою перевагою
володіли гравці ФК «Чайка»КДЮСШ Вишгородського ра1999-2000 р. н., саме вони 24 травня
розігрували у фінальній стадії змагань йону: гол у ворота КОДЮСШ м. Біла
звання переможців та призерів чемпі- Церква забили ще у першому таймі.
Однак перебіг подій у другому таймі
онату області. Та про все по порядку.
Головна мета діяльності ДЮФЛКО – змінив все докорінно: білоцерківська
забезпечити якісні умови для організа- КОДЮСШ знайшла в собі сили та зрівції як тренувального процесу, так і його няла рахунок у грі з вишгородчанами. А
вершини – змагань, саме це головна от запалу бучанців явно не вистачило,
складова в заохоченні дітей та підлітків, пропустивши другий м’яч вони поступилися правом грати у фіналі змагань
що займаються футболом.
От і цей фінал пройшов на вищому команді ФК «Арсенал–Освіта». Право
організаційному рівні. Діти змагалися другої путівки у фінал команди вибона прекрасному газоні центрального рювали в серії післяматчевих пенальті,
стадіону нашого обласного мегаполісу в яких більш влучними були футболісти
– м. Біла Церква, всі умови для демон- Вишгородщини. У матчі за третє місце
страції кращих ігрових якостей мали зійшлись команди ДЮСШ м. Буча та
вихованці команд, які забезпечили пра- КОДЮСШ «Гарт» м. Біла Церква.
Гра за перше місце (як, до речі, і гра
во виступати у «фіналі чотирьох».
Особливі слова подяки – господа- за третє) видалася напрочуд безкомпрям змагань, насамперед – директору ромісною та дала можливість фахів-

Білоцерківське срібло – у нас!

Фінал чемпіонату Київської області
з футболу серед дитячих команд
1999-2000 років народження сезону
2011–2012 років
Влас. інформ.
У травні щороку для Дитячоюнацької футбольної ліги Київської
області
(ДЮФЛКО)
наступає
нелегка пора, тому що це час
вирішальних матчів.
цей рік не виняток: ЄВРО–2012 є
знаковим для розвитку футболу в
Україні, саме тому стати переможцем і призером чемпіонату Київської
області вдвічі приємніше.
ДЮФЛКО, як правило, починає фінальні ігри з команд наймолодших юнаків. Цього року ними стали футболісти

І

Пенальті

Переможна серія

Влас. інформ.
31 травня у Лютежі відбувся
фінал
чемпіонату
Київщини
з
футболу серед юнаків 1997-98 рр.
народження. Інтерес до цього виду
спорту на Вишгородщині засвідчили,
насамперед почесні гості змагань,
серед
яких
були:
начальник
управління з питань фізкультури і
спорту КОДА Володимир Стеценко,
перший заступник голови Київської
області
Федерації
футболу
Олександр Тютюн, заступник голови
Вишгородської
РДА
Валентина
Духота, начальник відділу освіти
Вишгородської РДА Раїса Клименко.

Під вітрилами

цям, присутнім на стадіоні, відзначити
кращі ігрові якості молодих футболістів. А фахівців вистачало: серед них
були тренери з Фастова – Віталій Осколок та Ігор Макеев, з Білої Церкви –
Сергій Капуста, Олександр Виговський
та директор Білоцерківської ДЮСШ
«Зміна» Валерій Позняков, зі Сквири –
Ігор Голуб.
І от фінал. Перший тайм. Команди розійшлися мировими нулями на
табло. Та головні події цього фіналу
футбольні боги приберегли саме на
другий тайм. На 28 та 32 хвилинах гри
двічі у воротах вишгородської команди
розписався Владислав Філіченко, забезпечивши своїй команді перемогу
у фіналі та звання чемпіонів Київської
області серед дитячих команд 19992000 років народження сезону 2011–
2012 років.
Третіми стали футболісти КОДЮСШ
«Гарт» (м. Біла Церква), які здолали команду з Бучі з мінімальною різницею
(3:2).
Кращими гравцями турніру були
визнані: у команді ФК «Арсенал–
Освіта» – Дмитро Шевчук, ФК «Чайка–
КДЮСШ» – Богдан Сорока, КОДЮСШ
«Гарт» – Дмитро Василенко, ДЮСШ м.
Буча – Володимир Трохимчик. Також
були визначені кращі гравці в кожному
ігровому амплуа: кращий воротар –
Андрій Скрицький (КОДЮСШ «Гарт»),
кращий
захисник
–
Володимир
Ліхацький
(ФК
«Чайка–КДЮСШ»),
кращий півзахисник – Віталій Костенко
(ФК
«Арсенал–Освіта»),
кращий
нападник Влас Примак (ДЮСШ м.
Буча).
Приз від голови ДЮФЛКО отримав
Богдан Стрельчук
(ФК «Арсенал–
Освіта»). Також втішним призом –
відеопрогравачем від торгівельної
марки «Сатурн» – була нагороджена
команда ДЮСШ м. Буча.

«Золотий ключик» – чемпіон

Докладніше — у наступному номері

Пам’яті Героїв Дніпра

Лідія МЕЛЬНИКОВА, директор флотилії «Вільні вітрила», капітан 1-го
рангу
На нашому водоймищі в минулі вихідні відбувся традиційний вітрильницький фестиваль «Меморіал Героїв Дніпра», присвячений
пам’яті воїнів, які загинули в битві за
Дніпро у вересні-жовтні 1943 року
на плацдармах Великого Букрина,
Лютежа, Вишгорода, Ясногородки.
рганізатори фестивалю –
КП «УФКС Вишгородської
міськради», спортивне товариство «Україна» та флотилія «Вільні Вітрила» під егідою Вітрильницької
федерації Київської області (президент
Василь Колобов). Головний суддя Фестивалю – Світлана Хилько.
У заході взяли участь екіпажі вітрильників: «Веста», «Аметист», «Аквамарин»,
«Аметист-2», «Блюз», «Морський коник» та інші. Учасники морського відді-

О

Результати матчів:
« К Д Ю С Ш - « Д і н а з »
(Вишгородський район) — 1 місце
(перемогу наша команда здобула
у фінальному матчі з командою
Славутича — у серії післяматчевих
пенальті, рахунок 4:1);
КДЮСШ м. Славутич — 2;
« А р с е н а л - О с в і т а »
(Білоцерківський район) — 3 місце;
«Переяслав-ДЮСШ» — 4;
Київська обласна КДЮСШ (м.
Біла Церква) — 5 місце;
«Карат» (ДЮСШ м. Богуслав) — 6.

Вишгород

лу фестивалю опустили па воду вінки та
гірлянди квітів на честь загиблих героїв.
Переможці та призери змагань: в
групі яхт «мікро» лідер «Веста» (капітан Л. Мельникова), довільний клас –
«Аметист-2» (капітан Є. Пещерін), тн
– «Аметист» (капітан О. Щербина), клас
«максі» – «Аквамарін», (капітан О. Ковалевський).
Учасники фестивалю нагороджені
титульними медалями (за замовленням
КП «УФКС»).
Гурт «Гайдамаки» виконав пісні періоду війни та на сучасну тематику.
Загиблих воїнів пом’янули наркомовськими 100 грамами. А кок флотилії
«Вільні вітрила» Світлана Харамінська
приготувала до столу пречудову солдатську гречану кашу.
На рейде большом легла тишина,
А море окутал туман,
И берег родной целует волна,
И тихо доносит баян...

ФУТБОЛ і Я
Вікторія ШМИГОРА
Вишгород – колиска спорту.
Тим паче, що займатися спортом
люди починають змалечку, так би
мовити, – з колиски.
т і нещодавно у футбольній вправності змагалися
вихованці вишгородських
дитячих садочків 2005-2006 р. н. У
спортзалі БК «Енергетик» юні футболісти виклалися на повну, продемонструвавши недитячий азарт і професіоналізм.
Перемогла команда ДНЗ «Золотий ключик». Почесне друге місце
зайняла команда ДНЗ «Чебурашка»,
а третє – ДНЗ «Ластівка».
Переможці отримали кубок, інші,
у якості заохочувальних призів, –

О

солодощі.
Провели такий турнір серед дитячих садочків уперше. Організатори, футбольні тренери ФК «Чайка»
(КП «УФКС» Вишгородської міської
ради) Віталій Клименко, Валерій Сидорчук і Сергій Малінін, які супроводжували цей мінітурнір, впевнені, що
любов до будь-якого спорту, зокрема до футболу, необхідно прививати
дітям змалечку. А те, що подібні навантаження корисні для малят, без
сумніву – адже, окрім фізичної підготовки, командний спорт дисциплінує.
Із вересня ц. р. розпочинається набір у молодшу групу ФК
«Чайка» майбутніх зірок футболу
2005-2006 р. н. Тренер Віталій
Клименко: (067) 701-86-58.

Вишгород

Людина
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Іван Федорович Макаренко, ветеран праці, кавалер ордена «Знак пошани»:
« …І на тому світі наберу бригаду — і будемо варити чортам смолу»
Записала Марта КВІТКА
ФОТО — сімейний альбом МАКАРЕНКІВ, автор

Коли розпочалась Велика Вітчизняна вій-на, жителю Вишгорода Івану Федоровичу Макаренку не було
й п’яти років. На село Жукин, де він
жив із мамою, сестрою Галинкою
та братом Василем, на світанку 22
червня 1941 року фашисти не скинули ті бомби, що приготували для
Києва.
Але хоч і розташований Жукин за
десятки кілометрів від столиці, жукинці бачили величезні червоні заграви та чули страшенний гуркіт літаків, що бомбардували Київ. Ніхто
нічого не міг зрозуміти. А за три дні
фашисти в’їхали у село на вантажівках і мотоциклах…
Про дитинство, яке своїм чорним
крилом накрила війна, про роки
становлення і змужніння й розповідає
Іван Федорович у своїх спогадах.
Редакція лише розставила коми
та крапки, не чіпаючи колоритного
стилю автора.

підтримує партизанів.
Люди ж, таки, тікали до лісу. Там
шукали порятунку. А з «рами» (німецький літак-розвідник, переважно «Фоккевульф» — Ред.) над лісом розкидали
листівки із закликами – не боятися, не
мучити дітей, мовляв, німецька влада
прийшла назавжди.
У лісові табори з дітьми не брали, бо
малі голосно плакали. Тому родини з
дітьми ховалися окремо у хащах і болотах. Я бачив на власні очі, як жінка втопила дитя під купиною.

С

ьогодні я переконаний, що у
дітей війни не було дитинства.
Як тільки на третій день лиха у
рідне село вдерлися фашисти, жителі
розбіглися хто куди. Добре, що село
оточене лісами та болотами – там
здебільшого і рятувалися. Не пам’ятаю,
чого моя родина опинилася у Ровжах
– за кілька кілометрів від Жукина. Але
добре пам’ятаю, як маму змусили
варити німцям картоплю, а один із них
показував нам свої фото, казав: «Фрау,
кіндер».
А потім погнали нас до Жукина,
щоб ми бачили, як розправляються з
партизанами і тими, хто їм допомагає.
На моїх очах односельців спалювали
живцем, а німецький перекладач
пояснював, що це буде з усіма, хто

Молодший сержант Іван Макаренко
з дружиною і сестрою (1959 рік)

Календар

Цей день в історії
2 червня – День літа
1857 — Джеймс Гіббс з Віргінії запатентував однониткову стіжкову швейну
машинку
1892 — у Києві запущено перший в
Російській імперії електричний трамвай
1896 — італієць Ґульєльмо Марконі
запатентував радіо
Народилися:
1919 — Юрій Тимошенко, український актор («Тарапунька»)
Іменини: Олександр, Олексій, Іван,
Микита
3 червня — Трійця
1527 — о 7-й вечора розпочалась
Велика пожежа Львова, що знищила
всю готичну забудову міста
1837 — на околиці Лондона відкрито перший у світі іподром для перегонів з перешкодами

Мати і сестра у першому ряду,
брат Василь — другий зліва
Вранці — тріск автоматних черг: нас
знайшли. І погнали на Жукин. На привалі, коли вийшли з лісу, німці витягли
хліб, тушонку і на очах голодних людей
почали їсти. Мати послала мене попросити у них хліба.
У відповідь я почув: «Кушать хочешь?» — і дали два намазані тушонкою шматки. Були то не німці, а, мабуть,
власівці – з червоними лампасами на
штанях. Біля них на землі лежала вбита
жінка – застрелили, видно, як тікала до
лісу. Моя мати та ще кілька жінок знайшли десь простирадло, накрили мертве тіло, закидали землею. Поставили
хрест (могилка та й дотепер на тому
місці – коли їздив по гриби, бачив). На
кутку Бихідки, на шляху до Жукина, хотіли напитися з колодязя. А у ньому – вбитий чоловік догори ногами.
Гнали нас на Воропаїв, а звідти – на
паром. Там якась жінка кинула у Десну
дитину. Розлючений фашист схопив її
за волосся і штовхнув услід за немовлям, а услід дав чергу з автомата.
Здавалося,
що
нашим
випробуванням
не
буде
кінця.
Потрапили
ми
до
літківського
концтабору. Там порядок був такий:
якщо за тебе поручаться три людини,
можеш йти куди завгодно. На етапі
загубили бабусю й брата (його потім
знайшли: німець-учитель, що поселився
в Літках, його усиновив, а потім, як
1970 — синтезовано перший штучний ген
Іменини: Кирило, Констянтин, Михайло, Федір
4 червня — Міжнародний день
дітей-жертв агресії; Міжнародний
день боротьби з карієсом
1070 — у Франції виготовлено сир
Рокфор
1865 — в американському штаті
Огайо скоєно перше в історії пограбування потяга
1921 — у Франції вперше представлено парфуми «Шанель» («Chanel
№ 5»)
Іменини: Володимир, Данило, Іван,
Макар
5 червня – Всесвітній день довкілля
1894 — у Львові розпочала роботу
найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка
1910 — у Києві відбувся перший в
історії політ вітчизняного літака (пілот
літака — автор його конструкції профе-

кинули гранату в будинок, віддав його
моїй матері).
Пересувалися через спалені села
на Дарницю і лише випадково не опинилися серед тих, хто був розстріляний
у Бабиному Яру. Скиталися по Літках,
Крихаєві, у Літочках якась жінка потягла матір убік – і тим нас врятувала.
До визволення Київщини Радянською
Армією перебували у селі Євминівка.
Пам’ятаю, як окупанти поспіхом залишали село, а ми, хлопчаки, з парканів
кидали в них камінці.
…Нарешті повернулися до Жукина.
Пам’ятаю одну вцілілу хату у селі і як ми
голодували. Збирали гнилу картоплю,
верес, лопуцьки, цвіт акації. У Десні ловили шкайків (це наші річкові устриці).
Коли в сусіда голодні вовки розірвали
у стайні коня і не все з’їли, він поділився м’ясом з нами. Їли прямо з багаття,
недосмажене, з кров’ю і несолоне (за
склянку солі тоді просили 100 рублів).
Батько мій воював, а після Перемоги
повернувся в Україну – пригнав з
Німеччини худобу, – замість тієї, що
забрали німці на початку війни. Він
був контужений і лікувався в лікарні ім.
Павлова.
Матері сказали, що він помер. І ми
поминали його 27 років, поки не дізнались, що він перебуває у спецлікарні Черкаської області під іншим ім’ям.
Коли приїхали до нього, він нікого не
впізнав. Так війна залишила свій чорний
слід у долі моєї родини…
У 1947 році мати захворіла, і ми опинилися спочатку у дитячому будинку
с. Новосілки, а потім — у Білій Церкві.
Звідти втекли. Нас спіймали в Києві і під
супроводом — вже з тимчасового притулку на вул. Ханській — доставили до
Жукина. Голова сільради вилаяв і відправив до матері.
Жили у землянці. Я пас телят, коней,
волів — так змалку розпочалося моє
колгоспне трудове життя. Волів привчав
до ярма. (Якось дід, якого звали у селі
Царевичем, порадив – аби вони справно тягнули воза, під хвіст треба покласти гарячу картоплину. Я так і зробив.
Той віл біг до колгоспного двору, як кінь,
розтрощив воза. Якби бригадир знав

Іван Макаренко
причину, зняв би всі зароблені мною
трудодні.)
Трохи підріс — і у місцевому колгоспі імені Калініна знайшлась для мене
інша робота – на причепі. Коли радіатор
трактора ХТЗ закипав, варили у ньому
кукурудзу. (Трактористом був Петро
Лука – по-вуличному, з кутка Собачівка:
довгих йому років і здоров’я!)
А в 1954 році рішенням зборів мене
відпустили у робітники. Паспортів тоді
селянам не видавали, але мені дали
– за довідкою. Знайшлося мені що робити на відбудові Києва: УНР-117 на
Керосинній, 20, Київський політехнічний інститут на Польовій, біля парку ім.
Пушкіна.
Потім – Архангельська область,
станція Обозерська, лісоповал, тайга…
Потім – шахти у Ворошиловградській
області, Кадіївка. Прийшла повістка
йти в армію — і я самовільно кинув роботу, поїхав до Жукина. За це попав би
за грати, якби не районний військовий
комісар Власенко. На його запит мою
справу прислали з Донбасу, а через три
дні я вже був у м. Черняхівську.
Потім – Калінінград, де я закінчив
5-ту військову школу. 1955-1959 р.р. —
армія: строкова і понадстрокова служба: стрілок, курсант, завскладом артилерійської зброї, старший збройний
майстер дивізії. Звільнився у запас за
сімейними обставинами.
Далі буде

На дозвіллі

Відповіді на Кросворд з жіночими іменами

Батько — Федір Андрійович Макаренко

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 8. Неоніла. 9. Ізабелла. 10.
Руф. 11. Артеміда. 12. Аза. 15. Мавка. 16. Мадам. 17. Юля. 18. Рая. 19. Афіна. 21. Лідія. 26.
Яна. 27. Вакханка. 28. Тая. 31. Мокрина. 32.
Фрейліна.
По вертикалі: 1. Медуза. 2. Яна. 3. Клара. 4.
Фіжми. 5. Ванда. 6. Фея. 7. Блузка. 13. Якилина. 14. Наталія. 20. Фантош. 22. Іванна. 23.
Ганна. 24. Марфа. 25. Октет. 29. Іра. 30. Оля.

сор Олександр Кудашев)
1977 — у продажу з’явився перший
персональний комп’ютер Apple II
Народилися:
1941 — Анатолій Пузач, український
футболіст і тренер
Іменини: Олена, Оксана, Анастасія,
Катерина
6 червня – День журналіста
1850 — Леві Страусс зробив свої
перші блакитні джинси
1933 — у місті Кемден (США)
відкрито
перший
автомобільний
кінотеатр
1942 — перший стрибок з парашутом із синтетичної тканини
Іменини: Іван, Микита, Семен,
Федір
7 червня
1775 — Сполучені Колонії змінили
свою назву на Сполучені Штати
1903 — у Берліні французький учений П’єр Кюрі оголосив про відкриття
нового хімічного елемента — полонію

1965 — корпорація «Sony» представила перший домашній відеомагнітофон
— CV-2000
Народилися:
1887 — Сидір Ковпак, український
партизан, двічі Герой Радянського Союзу, заступник голови президії Верховної Ради УРСР
1916 — Петро Дужий, український
письменник, з 1944 референт пропаганди УПА, почесний громадянин міста
Львова
Іменини: Роберт, Авраам, Мойсей,
Йосип
8 червня – Всесвітній день
океанів
1824 — канадець Ноа Кашинг запатентував пральну машину
1869 — американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос
1947 — відкрито судноплавство по
всьому Дніпру
Іменини: Максим, Макар, Олексій,
Юрій

16

2 червня

Мозаїка

2012 року

Вишгород

Наташа Ярмола

Катерина Беляєва

05.05.1993 р., Київ
Параметри краси: 168, 85 – 62 – 92

31.05.1993 р., Київ
Параметри краси: 176, 92 – 66 – 92

Владислава Метляєва

Анна Гороза

Тетяна Рубан

Діана Шпиньова

18.11.1992 р., Вишгород
Параметри краси: 178, 90 – 70 – 95

14.03.1988 р., Київ
Параметри краси: 172, 89 – 63 – 90

22.03.1991р., Київ
Параметри краси: 175, 88 – 64 – 90

12.06.1997 р., Вишгород
Параметри краси: 168, 86 – 60 – 84

Калейдоскоп дитячих розваг
Вишгородська міська громадська
організація «РІДНЕ МІСТО» з нагоди
Міжнародного дня захисту дитини
запрошує малечу разом із батьками,
дідусями і бабусями на свято «Калейдоскоп дитячих розваг»!!!
Протягом дня діти зможуть подивитись вистави лялькового театру,
взяти участь у різноманітних змаганнях та естафетах, конкурсах малюнку, співу, танцю, відвідати майстеркласи з прикладного мистецтва.
Аквагримери розмалюють малюків
веселими малюнками та зроблять
хною цікаві дитячі тату. Весь час вас
розважатимуть клоуни й аніматори.
Юні велосипедисти позмагаються за
призові місця та нагороди! Все це та
ще безліч інших сюрпризів чекають
вас на нашому святі!
Підсолодити цей калейдоскоп
розваг і радощів дітлахи зможуть

P.S.
Сто друзів –
ознака твоєї
доброзичливості.
Сто ворогів –
успіху

безкоштовним морозивом і напоями.
Місце зустрічі: вул. Набережна
(кам’яна чайка) — дитячий розважальний комплекс «ГОРКИЛЕНД».
Час проведення: 02.06.2012
(субота) з 11:00 до 18:00
Ми гарантуємо вам і вашим дітям
гарний настрій, бурхливі емоції та
сюрпризи протягом усього дня!!!
Титульний партнер: «Інфанта»
Розважально-навчальні
партнери: «Абетка», «Совушка»,
«АБВідейка»,
«Кузя»,
«БадякаМаняка», «Умничка»
Призи для переможців змагань:
«Капітошка»
Солодкі партнери: ТМ «Живчик» ,
ТМ«Ажур»
Розважальний партнер:
«Яхтфест-2012», «ГОРКИЛЕНД»
Інформаційний партнер:
«ТРК Вишеград», газета «Вишгород».
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