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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Пряма мова
Парламентські вибори-2012 завершені. Принаймні, у 96-му мажоритарному окрузі. Дякувати Богові,
в учасників виборчого процесу вистачило здорового глузду не перетворювати цей чи не найголовніший
елемент демократії у цирк шапіто.
Весь екшн ми спостерігали на інших
округах з екранів телевізорів та з віртуальних сторінок Інтернет-сайтів.
езсумнівний позитив цієї виборчої кампанії у тому, що
люди відповідально поставилися до свого права і громадянського
обов’язку — обрати владу. Відсоток
тих, хто взяв участь у голосуванні, — це
хороший показник рівня європейських
демократій.
Ще один хороший показник: партійні та кандидатські штаби не вдавалися
навіть до найменших фальсифікацій.
Отут справді розумієш ціну голосу кожного виборця. Порівняйте (кандидат/
відсоток/голоси):
Москаленко Ярослав Миколайович,
Партія регіонів — 38.97% (39 867);
Кандиба Олександр Володимирович, політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина» — 38.19%
(39 069);
Крейнін Дмитро Олександрович,
Політична партія «УДАР (Український
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Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка» — 13.29% (13 600);
Захарчук Микола Петрович, Комуністична партія України — 4.29% (4
397);
Наєлапєа Галина Миколаївна, Партія «Солідарність жінок України» —
2.04% (2 087);
Лупейко Олександр Васильович,
Політична партія «Зелені» — 1.32% (1
356);
Бовсуновський Олександр Михайлович, Політична партія «Народна ініціатива» — 1.14% (1 168);
Купченко Вадим Володимирович,
самовисування — 0.73% (753).
Щиро дякую своїм опонентам і запрошую їх до співпраці.
Дорогі виборці 96-го мажоритарного округу! Я вдячний вам за довіру і
обіцяю виправдати її своєю роботою
у Верховній Раді. Ті, хто проголосував
за інших кандидатів, для мене так само
важливі, як і ті, хто віддав свій голос за
мене. Народний депутат у моєму розумінні є передусім НАРОДНИМ.
Будь-які конструктивні ідеї, що
принесуть користь громадам Вишгородщини, Бородянщини, Іванківщини,
Полісся, міст Бучі та Славутича, не залишаться поза моєю увагою!
Я — із ВАМИ!

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Щиро ваш
Ярослав МОСКАЛЕНКО

Я — із ВАМИ
Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Про все потроху

Зустрілися президенти
Зустріч у Москві напередодні виборів до Верховної Ради
України двох президентів — України і Росії — Віктора Януковича
та Володимира Путіна була видовищною, але безрезультатною,
якщо не враховувати питання про міграцію. Після перемовин Віктор Янукович пояснив журналістам, що Київ наполягає на економічно необґрунтованій ціні природного газу.

Кабінет Міністрів затвердив державну
програму забезпечення молоді житлом
на 2013-2017 роки
Про це сказано в постанові уряду №967 від 24 жовтня.
Обсяг фінансування програми оцінюється в 5,46 млрд гривень, у тому числі 3,276 млрд гривень — із державного бюджету,
1,638 млрд гривень - з місцевих бюджетів і 0,546 млрд гривень
— з інших джерел.
За результатами виконання програми планується забезпечити житлом 16,755 тис. молодих сімей і самотніх молодих громадян, побудувати 1,047 млн кв. м. житла.
Як повідомляло агентство, у вересні фонд оцінював у 0,7-0,8
млрд гривень недофінансування програми із надання пільгових
довгострокових кредитів молоді, розрахованої на 2002-2012
роки.
Джерело: Українські новини

Перший поствиборний сюрприз:
у Києві та області дорожчає хліб

повідність до нової класифікації продукції. Прибуток від реалізації
таких продуктів дитячого харчування буде використаний виробниками для збільшення випуску їх, що дозволить забезпечити
внутрішній ринок якісною, конкурентоспроможною вітчизняною
продукцією за доступними цінами.

Квиток до потягу «по мобільнику»
Прес-служба Міністерства інфраструктури повідомляє, що
розглядається можливість продажу безконтактних залізничних
квитків. Для цього у першу чергу треба встановити квиткові автомати на великих вокзалах і через програму сканування розгорнути безконтактний продаж квитків: замовити на сайті, сканувати на
власний телефон і, наводячи телефон на цей автомат, отримати
квиток у руки.

Названо «100 кращих товарів України»
у 2012 році
25 жовтня відбулася урочиста церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт,
послуг) – «100 кращих товарів України» у 2012 році. Про це повідомляє Урядовий портал.
За підсумками конкурсу спеціальні нагороди та цінні призи
отримали 114 переможців. Представлену продукцію комісія оцінювала за 15 основними та 8 додатковими критеріями. Зокрема:
за якістю, конкурентноспроможністю та рівнем стабільності показників якості, рівнем споживчих властивостей у порівнянні з
кращими аналогами такої продукції, задоволеністю споживачів і
закупівельних організацій та ін.

Дзвінки в мережі – платні

Вартість двох найпопулярніших видів хліба — батона і «Українського» — може вирости відповідно на 50 і 60 коп. Один з найбільших в країні хлібних холдингів — «Київхліб», який контролює
90% ринку хліба столичного регіону, почав узгодження цін на
два найпопулярніших види своєї продукції:, пише Forbes.ua.
Нові розцінки наберуть чинності в перших числах листопада.
Джерело: УНІАН

Україна продовжує скорочувати
імпорт газу з Росії
Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом 2011 року
на 30,9% — до 24,58 млрд куб. м. Про це повідомляється у звіті,
розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості. У середині жовтня поточного року міністр енергетики
і вугільної промисловості Юрій Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% і економії 1,8 млрд дол.
за рахунок переведення майже усіх ТЕЦ на вугілля.
Джерело: УНІАН1

Випуск продуктів дитячого харчування
буде збільшено
Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється
від оподаткування. Відповідну постанову прийнято на засіданні
Уряду 24 жовтня 2012 року.
Прийняття постанови дозволить привести перелік спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва у від-
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Нацкомісія державної регуляції зв’язку та інформації НКРЗІ
підготувала законопроект, що дозволить їй втручатися в тарифну
політику мобільних операторів, чия доля доходів ринку перевищує 25 %. Це – Укртелеком (73% місцевої телефонії), «Київстар»
(близько 40%), «МТС-Україна» (30%).
НКРЗІ стверджує, що майбутній документ боротиметься із заниженими тарифами монополістів на ринку мобільного зв’язку
шляхом заборони безкоштовних дзвінків всередині мережі, на які
припадає 94% всього національного мобільного трафіка.
Таким чином, у разі прийняття даного законопроекту найбільше пощастить третьому по величині оператору – life, який і надалі
зможе використовувати безкоштовні дзвінки всередині мережі.

Англійська мова знову в метро
Із 23 жовтня у потягах Київського метро станції знову оголошуються англійською мовою. Причиною цьому стали вибори, на
які приїхало чимало іноземних спостерігачів. Проте після виборів
двомовні оголошення залишили.
Нагадаємо, що вперше оголошення станцій англійською мовою прозвучали у травні, в рамках підготовки до Євро-2012. Переклав і озвучив їх викладач Печерської міжнародної школи, американець Ентоні Нокс. Після закінчення чемпіонату англійська у
метро зникла.

1,5 тисячі біженців щороку
На території України проживає близько 2,5 тисяч людей, які
мають статус біженця, і щорічно притулку просять близько 1,5 тисячі осіб.
На соціальну та медичну допомогу щороку управління верховного комісару ООН у справах біженців виділяє близько 300 тис.
доларів.

Споживач

Холодні батареї —
через
мільйонні борги
Газові засувки у котельнях
опломбовані за борги
Звернення директора ВРКП
«Вишгородтепломережа» до споживачів послуг
теплопостачання.
Шановні мешканці міста та району!
Через низький рівень оплати за теплопостачання НАК «Нафтогаз України» обмежив до мінімуму споживання котельними підприємствами
природного газу. Цей мінімум вже вичерпаний,
тому постачальник газу опломбував газові засувки.
Так, мешканці м. Вишгорода заборгували 2 млн
290,2 тис. грн; смт Димер 696,8 тис. грн; с. Катюжанка — 545,2 тис. грн, с. Нові Петрівці — 87,0 тис.
грн; госпрозрахункові організації — 673,8 тис. грн,
бюджетні установи — 138,7 тис. грн.
Ми постійно стягуємо борги за спожите тепло у
примусово (через суд, виконавчу службу). Та судові
справи потребують чимало часу.
Звертаємось до боржників. Через яких потерпають пенсіонери, діти, школярі, хворі та й всі хто
вчасно сплачує за тепло. Просимо терміново розрахуватися за спожиту в минулому опалювальному сезоні теплову енергію. Через обмеження
постачання природного газу склалася критична для
теплопостачального підприємства ситуація , і борги відшкодувати треба сьогодні.
Допоможіть підприємству, собі і сусіду повернути тепло до оселі!
З повагою Юрій КОЛУПАЙЛО
***
Редакція звернулася до керівника «Вишгородтепломережі», і Юрій Колупайло повідомив, що Ярослав Москаленко взяв під свою відповідальність
тепловий режим у дитсадках, школах і медустановах — Димерській лікарні, Новопетрівській поліклініці тощо (Вишгородська ЦРЛ — на автономному опаленні. Ред.). «Діти, літні та недужі люди не
повинні страждати через несвідомість недобросовіснийх споживачів тепла», — наголосив перший
заступник голови Київської держадміністрації.
«Тепло авансом включили усім — на певний
короткий період, — додав директор ВРКП «Вишгородтепломережа». — Тож розслаблятися не
варто. Якщо із суми боргів по району (понад 4 млн
грн) не буде сплачено принаймні 70 %, до житлових помешкань тепло не надійде. Через боржників
потерпатимуть від холоду у квартирах усі сумлінні
платники.»

Під міжнародним та онлайн-контролем

Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Міжнародна спільнота все більше цікавиться Україною. 28 жовтня моніторили вибори до Верховної Ради
майже 4000 спостерігачів із багатьох країн світу.
Не менш активні й самі українці. Від різних партій та
об’єднань за ходом виборчого процесу спостерігали і
позапартійні — і робили це не за гроші, а з природнього потягу людини до справедливості: «Вибори мають
бути прозорими». Завдяки відеоспостереженню сотні
тисяч людей бачили, як відбуваються вибори на будьякій дільниці по Інтернету.
а виборчій дільниці № 32350 — у міському центрі
творчості «Джерело» (вул. В. Симоненка, 3-а) —
першою вкинула бюлетені у скриньку директор
«Джерела» Наталя Кисіль. Біля дверей вже чекали зо три
десятки пенсіонерів — за традиційною звичкою: спочатку
зробити головне, а потім — займатися своїми справами.
У ВЦХЕТУМ «Джерело», де розташована моя дільниця, з
цікавості запропонувала чорнобильське посвідчення. Члени
комісії (дівчина і хлопець, що працювали у парі) чемно відхилили документ, пояснили, що потрібен паспорт або військо-

Н

За словами начальника Вишгородського РВ ГУМС у
Київській області Леоніда Паланичка, вибори на нашому окрузі пройшли спокійно і демократично.
У день голосування, як і напередодні, правоохоронці несли службу у посиленому режимі. Загалом задіяли
понад півтори сотні особистого складу. Працювали й
групи швидкого реагування.
Досвід виборчих кампаній, в Україні свідчить про
вагому роль судів у вирішенні різного роду спірних питань, які виникають у ході виборів.
У період проведення виборів, а особливо у переддень та день виборів, до суду надходить найбільша
кількість позовів. Тому організація роботи суду в цих
умовах специфічна. За словами працівників Вишгородського районного суду, вони були на роботі у суботу 27
січня — з 9:00 до 19:00, а у день виборів 28 жовтня — з
8:00 і до 20:00.

вий квиток. Дані паспорта швидко звірили, відрізали два
бюлетені та вручили мені. Присутня у залі член дільничної
комісії Катерина Барладян нагадала: «Переглянути перелік
партій і кандидатів у бюлетені можна і в залі, але ставити позначки — лише у кабінці».
Голова Катерина Ніколіна розповіла, що із 22 членів її
комісії присутні 18, а також зареєструвалися вісім спостерігачів. Спостерігач від КПУ, депутат міськради минулого
скликання Петро Макарчук поділився своїми враженнями:
виборці активніші, ніж два роки тому, порушень — жодних.
Спокійно працювала і комісія на виборчій дільниці
№320349 у Вишгородській районній гімназії «Інтелект» (вул.
Шкільна, 14). Анатолій Бурлій (голова) спочатку не хотів відповідати на мої запитання, але потім, аби не перешкоджати
професійній діяльності журналіста, таки зізнався, що із 18
членів комісії присутні 17, є також 11 спостерігачів (зокрема
й міжнародний — Георгій Анчев з Болгарії — від Світового
конгресу українців), а дільницю відкрили рівно о 8-й — знову
першим було дисципліноване старше покоління.
На дільниці № 320342 (ДБВО, вул. Київська, 10) — голова дільничної комісії Тамара Міненко
повідомила, що із 18
членів комісії на 9-ту
годину ранку присутні
усі 18, а першим проголосував спостерігач
від КПУ Олександр
Тельний.
Знайомі з комісії
віталися і розповідали, що у них побували
і міжнародні спостерігачі від Парламентської асамблеї Ради
Європи — іспанець
Діас Техеро та данець
Вілумсен Ніколай Барсунд. До речі, обидва відзначили гостинність і відкритість

українців (у штаті Техас /США/, за словами одного зі спостерігачів, на дільницю їх не пустили!).
Болгарка Зорниця Петрова Сепетчієва (міжнародний
спостерігач від Світового конгресу українців) — студентка четвертого курсу Софійського університету Климента
Охридського знає англійську, вісім років у школі вивчала
російську, а у виші обрала українську і не шкодує: мелодійна
мова, тепле спілкування. На виборах вперше, ставиться до
цього відповідально. Ми поговорили на різні теми, Зорниця
розповідала про себе, родину, та водночас уважно стежила
за усім, що діється на дільниці.
Коли я пішла з приміщення, у коридорі подружня пара
перечитувала програми кандидатів і партій. До дверей виборчої дільниці підходили все нові й нові виборці.
Завдяки системі спостереження перебіг подій на виборчих дільницях бачили сотні тисяч людей. Так, о 12:37 мій син
ввімкнув урядову лінію, побачив вестибюль рідної гімназії
«Інтелект» і радісно поділився із бабусею: «У нас на виборах
— все спокійно».
Про результати виборів — у наступному номері.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Чергу до ОВК займали з ночі

Наше місто

Вишгород

Фестивалі на набережній

У виконавчому комітеті
Торі ШУМ
25 жовтня відбулося чергове засідання
виконавчого комітету Вишгородської міської ради, на якому розглянуто 25 питань, у
тому числі два — з голосу.
окрема, прийнято на квартирний облік при міськвиконкомі громадян, які
потребують покращення житлових
умов, розглянуто соціальний блок, надано
дозволи на розміщення рекламних засобів у
Вишгороді.
Щодо благоустрою, товариство з обмеженою
відповідальністю
«Фармастор»
зобов’язане облаштувати прилеглу територію
до аптеки «Доброго дня», встановити лавочки.
Затверджено штатні розклади у зв’язку з
підвищенням мінімальної заробітної плати та
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посадових окладів з 1 жовтня цього року у вишгородських дошкільних навчальних закладах
«Сонечко», «Ластівка», «Чебурашка», «Золотий
ключик», КЗК Вишгородський танцювальний
колектив «Клерико», оркестру-студії «Водограй», КП «УФКС» Вишгородської міськради.
Премійовано працівників вишгородських дитячих садочків та оркестру-студії «Водограй»,
КЗК ВТК «Клерико».
Із голосу розглянуто питання щодо культурно-розважальних заходів на набережній
Київського водосховища з травня по вересень
упродовж п’яти років. До Вишгородської міськради звернулися директор Благодійного фонду «Богема» Артем Глущенко та директор й генеральний продюсер фестивалю «Трипільське
коло» Олесь Журавчик — стосовно проведення
на набережній різноманітних фестивалів (вра-

ховуючи історичну значимість нашого міста і
зручне сполучення із столицею України). Виконавчий комітет підтримав проект за умови розроблення детальної схеми благоустрою представниками благодійного фонду, укладення
договорів з КПЖ і КГ — про прибирання території та вивезення сміття під час та після проведення фестивалів, Вишгородським районним
підрозділом ПАТ «А.Е.С. Київобленерго» — про
енергопостачання та з Вишгородським РУ ГУ
МНС України — про заходи протипожежної
безпеки.
Членів виконкому цікавила й вартість квитків на фестиівалі. (Організатори запевнили,
що для жителів міста діятимуть знижки). Що ж,
можливо, літо-2013 принесе нам окрім «Формули — 1 на воді» ще багато незабутніх емоцій.
Чому б і ні, — працюємо на перспективу.
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Транспорт

Розклад руху
автобуса № 1 по
м. Вишгороду
(вул. Київська —
Санний стадіон —
«Дідовиця»)
Вул. Київська — 07:00,
07:50, 08:50, 10:00, 11:10,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30.
Санний стадіон — 07:20,
08:20, 09:20, 10:30, 12:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
«Дідовиця» — 07:35, 08:35,
09:35, 10:45, 16:15, 17:15.

XVI сесія Вишгородської міської ради VI скликання

Маємо гуртожиток і фонтан.
У перспективі — зонування та каналізація

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

26 жовтня шістнадцята сесія Вишгородської міської
ради VI скликання через неполадки в озвучуванні розпочалась гімном України, який депутати виконали акапелло. Це надало оптимістичного настрою.
ершим розглянуто блок фінансових питань з подання начальника фінансово-бухгалтерського відділу Вишгородської міськради Наталії Сакевич.
Затверджено ряд положень: про надходження та використання коштів цільового фонду Вишгородської міськради;
про міський дорожній фонд; порядок використання коштів,
які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; про міський
екологічний фонд і надходження та використання коштів
бюджету розвитку спеціального фонду. Внесено зміни до рішення Вишгородської міської ради від 29.12.2011 р. № 9/2
«Про Вишгородський міський бюджет на 2012 рік» і затверджено звіт про виконання Вишгородського міського бюджету за 9 місяців 2012 року, а також розпорядження міського
голови: № 95 від 21.09.2012 р. «Про внесення змін до кошторисів по загальному та спеціальному фондах»; № 99 від
27.09.2012 р. «Про внесення змін до кошторисів по загальному фонду; № 104 від 09.07.2012 р. «Про внесення змін до
кошторисів по загальному та спеціальному фондах».
Із питань комунальної сфери слухали заступника міського голови Олександра Ростовцева.
Депутати затвердили нову редакцію статуту дошкільного навчального закладу «Золотий ключик»; об’єднанню
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співвласників багатоквартирного будинку «Ольжин 2Д» передано на баланс багатоповерховий житловий комплекс №
2-д. Вишгородському міському КП «Водоканал» дозволено
списати автомобіль ВАЗ-21103, а КПЖ і КГ передали на баланс станцію тепловодопостачання за адресою вул. Н. Шолуденка, 8-а.
Прийнято у комунальну власність міста від Благодійної
організації «Меценат Плюс» фонтан на набережній, від ПАТ
«Дніпрожилбуд» – основні засоби зовнішнього підземного
газопроводу й обладнання до житлових будинків на просп.
Т. Шевченка, 2-г, 2-д, аби передати на баланс ПАТ «Київоблгаз».
З голосу ухвалено ще два рішення: про надання згоди на
безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної громади міста гуртожитка на просп. Т. Шевченка, 6, та
про будівництво каналізаційних очисних споруд у м. Вишгороді. Міський голова Віктор Решетняк зазначив, що питання
вкрай актуальне. Згадати хоча б нещодавній порив каналізації на Оболоні – тоді у місті перекрили воду. Власні каналізаційні споруди необхідні, аби ні від кого не залежати у наданні
послуг водовідведення у Вишгороді.
Із земельних питань доповідав заступник міського голови Олексій Данчин. Першим рішенням цього блоку звільнено
від сплати земельного податку на 2013 рік ВМКП «Водоканал», міський центр творчості «Джерело» та КП «УФКС» Вишгородської міськради.
Йшлося й про розвиток та деякі положення Генерального плану Вишгорода. Депутати ухвалили: розробити план
зонування міста, інвентаризувати раніше надані в установленому порядку земельні ділянки, уточнити їхні межі, а також інші об’єкти, впорядкувати подальше використання
цієї території, її забудови; зберегти наявні та висаджувати
нові лісонасадження захисного та паркового типу, прибережні смуги водоохоронних зон; поліпшувати стан доріг,
транспортне обслуговування пасажирів, інженерних мереж

Сімнадцята осінь газети
Марина КОЧЕЛІСОВА, головний редактор
Четвертого листопада «Вишгород» відзначає свою сімнадцяту
осінь. Щотижня передплатники отримують свіжу газету. У 1995-му чорно-білий «Вишгород» виходив на чотирьох сторінках. Сьогоднішній №
44’2012 — вже 884-й — кольоровий, на 16 шпальтах, які не вміщають і
10-ї частки того, що ми хочемо повідати рідному місту.
и — це колектив редакції газети «Вишгород», і наш середній вік —
27 років. Серед нас є творчі і технічні працівники зі стажем газетярства від одного року до піввіку.
Ми всі — різні. І робота в редакції «Вишгорода»: для одних — засіб існування і додаток до стипендії, для інших — улюблена робота, без якої не уявити
свого життя.
Журналістика — це набуття професійного досвіду і щоденна самореалізація, котрої не буває без постійного самовдосконалення й творчого зростання.
Це можливості: поєднати навчання й роботу; отримати оплачувану відпустку для навчання чи народження дитини; налагодити корисні контакти.
Врешті, це вдалий професійний старт — роботі у невеликій редакції можуть
позаздрити «гвинтики» національних видань. Тут можна навчитися і писати, і
фотографувати, і робити макет, і верстати, і приймати оголошення, і працювати з авторами, серед яких стільки цікавих людей, і розмовляти з чиновниками або політиками, і здобувати та готувати для читача інформацію.
Наймолодші з нас зазначають відчутний вплив професії на навчання: принаймні, заліки із сучасної української літературної мови отримати набагато
легше. А ще — інтерес до всього, що відбувається у місті.
Цей інтерес передають друзям і знайомим, які приходять до нашої невеличкої, хай затісної, та затишної редакції — наче додому: з усіма проблемами
і радощами. Тобто ми постійно і негучно працюємо над тим, щоб кількість патріотів міста зростала.
У редакції є багаторічні дописувачі, ветерани і зовсім юні — майбутні журналісти, що пробують перо на сторінках газети «Вишгород» і приходять на
майстер-класи. До речі, студенти — журналісти й філологи просяться на практику до нас, бо в нас є чого навчитися.
Нас об’єднує спільна цікава й творча робота. Наші серця відкриті для тебе,
громадо Вишгорода, для наших друзів і сусідів з усієї земної кулі. Ми енергійні, креативні, цікавимось усім на світі, бо ми — працівники газети, якій лише
17 років.
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(електро-, газо-, водопостачання); забезпечити збирання та
вивезення побутових відходів, розвивати локальні системи
водовідведення, очищення побутових стоків; створити умови для розміщення на цій території об’єктів соціальної сфери, житлової та громадської забудови.
ТОВ «Пульсар-Авто» надано дозвіл на експертну грошову оцінку земельної ділянки, що підлягає продажу, площею
0,0401 га, яку ТОВ орендує на вул. Набережній, буд. 26. ПАТ
«Державний Ощадний банк України» затверджено технічну
документацію з інвентаризації земельної ділянки (вул. Набережна, 8-а). Низці громадян надано дозволи на розробку
технічної документації із землеустрою, що посвідчує право
на земельну ділянку; кільком – дозволи на розробку проектів землеустрою; ще кільком затверджено документацію із
землеустрою.

Колектив
редакції газети
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До 69 річниці визволення Вишгорода

Вишгород

Як це було тоді, в 1943-му
Оповіді ветеранів-учасників битви за
Вишгород та Київ записав та опрацював
Анатолій МИСЬКО у 1973-85 роках на
зустрічах з ветеранами, коли вони прибували
на ювілейні дати, пов’язані з Перемогою у ІІ
Світовій війні 1939-1945 років
Ось тепер у Вишгороді благодать і
тиша. Збудовано нове місто, гідроелектростанція, інфраструктура. Нові жителі
в більшості своїй і не уявляють собі, що
діялось тут у 1943 році. А Вишгород у той
час був однією з ланок «Східного валу»
Адольфа Гітлера. Правда, це було запущене село з знаменитим минулим.
Стрижнем «Східного валу» була ріка
Дніпро, і німецький окупант планував вже
звідси нікуди не відступати. Тож саме тут,
в кінечному підсумку, вирішувалась доля
Вітчизняної і ІІ Світової воєн, і в першу
чергу — визволення України.
Анатолій Віталійович Лукашин (нині
покійний, похований у м. Вишгороді), 42
окремий полк, гаубично-мінометна частина РС — «Катюша», згадував, як водієм
установки РС (реактивні снаряди) «Катюша»
у жовтні 1943 року брав участь у штурмі Вишгорода.
державши наказ про нанесення ракетного удару по правому сильно
укріпленому німцями березі Дніпра, Лукашин вивів установку РС на вихідний
рубіж у селі Хотянівка. При встановленні своєї
«Катюші» на бойовий старт, наїхав на погріб і
завалив його. У цьому льосі ховалися від шаленого німецького обстрілу мешканці ближньої хати. Люди злякались, але коли розібрались, що й до чого, — мирно перемістились в
інше укриття.
Нищівні залпи РС — артпідготовка перед
піхотним штурмом. Вогонь РС ішов лавиною.
Наша піхота кинулась в атаку і так стрімко
увірвалась до розташування противника, що
сама потрапила під черговий залп «Катюші»
Лукашина.
Через 35 років після цих днів Анатолій
Віталійович випадково зустрівся в автобусі на пл. Т. Шевченка в м. Києві з учасником
тогочасного піхотного штурму Вишгорода,
Героєм Радянського Союзу Миколою Максимовичем Захарчуком — мешканцем села Нові
Петрівці. Після «розбору польотів» Лукашину
довелось обгрунтовувати свій останній залп
по Вишгороду в кафе «Журавушка»...
У 1962 році при розробці котлована під
фундамент школи №1 у м. Вишгороді витягли
снаряд РС, що не розірвався (вірогідно — випущений «катюшами» Лукашина у жовтні 1943
року).
У 1961 році сам Анатолій Лукашин прибув на будівництво Київської ГЕС. Працював
водієм автосамоскида. Випало так, що через 25 років після закінчення війни він знову
в’їхав, але тепер самоскидом, у садибу села
Хотянівка, звідки давав залпи по Вишгороду
у 1943 році. Його впізнали господиня будинку
та її син, тоді — у 1943-му ще хлопчина. Дуже
тепла була зустріч. Зустріли його, як рідного. Пізніше він часто відвідував своїх «хрещених» — аж до самої смерті господині садиби.
Війну Лукашин закінчив 29 квітня 1945
року — залпом РС по берлінському рейхстагу.
А осколки війни до сих пір знаходять на пагорбах Вишгорода.
Іван Максимович аристархов, Сумська
область, Недригайлівський район, с. Засулля. Під час війни був зв’язківцем. Професія — фотограф. Малює картину «167ма дивізія штурмує Вишгород».
Іван Арістархов переправився на правий
берег Дніпра під час штурму Вишгорода на
підручних засобах у районі між нинішнім озером (що зветься чомусь «Бегемотик»; може,
ця, місцевість заслуговує на більш героїчну
назву, наприклад Урочище героя Захарченка?) та островом Домаха, який розмили при
підготовці дна водосховища Київської ГЕС.
Іван Максимович згадує епізод жорстокого бою на підступах до Вишгорода. Командир
батальону, капітан Полинський на чолі своїх бійців з великим 15-зарядним німецьким
пістолетом, з орденом на грудях, у чорному
німецькому плащі з оксамитовим коміром (у
такому плащі орудував і славнозвісний розвідник, Герой Радянського Союзу М. Кузнецов у тилу ворога) біг попереду, стріляючи на
ходу.
Індивідуальний екстрим супроводжував
Полинського до кінця війни (можливо, це
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не дало йому можливості піднятися у званні
вище капітана).
Віктор Іванович Полинський, Герой Радянського Союзу, живе у СанктПетербурзі (Росія).
19 жовтня 1943 року 1-й батальйон у складі трьох рот під командуванням капітана В.
Полинського форсував р. Дніпро у напрямку
на церкву свв. Бориса і Гліба через острів. Вихідний рубіж на лівому березі Дніпра — дача
академіка Богомольця (нині місце цієї садиби
знаходиться під хвилями водосховища).
Прилегла Дніпровська пойма та сама командна висота були потужно укріплені німцями. Це була одна із ланок «Східного валу».
Острів був свого роду плацдармом для прогнозованих чергових безрезультатних кидків
при штурмі «Східного валу».
Віктор Полинський із сумом розповідав
про безліч загиблих на цьому острові червоноармійців. Острів, як на долоні, проглядався,
і кожний квадратний метр багатократно прострілювався німцями. Поранені конали тут же,
бо не було ніякої можливості відправляти їх
назад, на лівий берег у медсанбати.
Обстріл — цілодобовий. Вдень німецькі
солдати вели прицільний вогонь, а вночі —
площадний. Тому бійці капітана Полинського
вдень пластом лежали на піщаному острові,
причаївшись між уже вбитими побратимами,
а вночі проводилась реєстрація живих, перегрупування підрозділів батальону, харчування
бійців, перев’язка поранених, прийом свіжих
солдатів і боєпостачання...
«І радісно, і тяжко бачити ці місця», — так
сказав Віктор Іванович Полинський під час одного із відвідувань м. Вишгорода в наш час.
Вишгород взяли перший раз 19 жовтня
1943 року. За наказом командування батальйон Полинського (вірніше, його героїчні залишки) відвели у район цегельного заводу —
нинішні озера, — а Вишгород був зданий.
29-30 жовтня після другого штурму Вишгород був відбитий знову.
5 листопада увечері батальйон Віктора
Полинського вже був у районі Пуща-Водиці.
Підійшли танки генерала Рибалка. Рибалко наказав комбату 1-го батальйону в складі
трьох рот: «Посадіть свій батальйон на танки і
десантом рухайтесь на Київ!».
Так дійшли до Берківців. Там німці влаштували заслін, але, побачивши зловісно розфарбовані танки, що стрімко рухались на них
із десантом, розбіглись.
Маршем пройшли Берківці. Далі — рух на
Сятошин. Перед Святошином — протитанковий рів. Рукопашний бій — і заслін із 80 гітлерівців розгромлено.
На світанку 6 листопада рушили на Київ
через Святошин. Допомогли танки, що своєчасно підійшли. О 12-й дня на руїні будинку
Ради Народних Комісарів України було піднято радянський прапор.
А тим часом комбат В. Полинський зі своїм авангардом зайшов до однієї із хат звільненого від німців села. Там… накритий стіл з
ромом — до останньої секунди противник був
упевнений, що «Східний вал» неприступний...
Хміль перемоги після стількох безсонних
ночей і боїв «відключив» капітана Полинського. Він на марші проспав шість годин. За цей
час його батальйон був уже під Васильковом.
Коли будувалась Київська ГЕС, острів
був розмитий. Виявили на ньому незліченну
кількість людських скелетів. Це були останки
радянських бійців, які полягли тут, виконуючи
наказ лобовою атакою брати неприступний
рубіж.
Помираючи, вони, може, і не знали, що
своїм життям беруть участь у безперспективній серйозній військовій операції — цей
рубіж оборони німців взяти було неможливо.
А скільки просто потонуло у Дніпрі — можна
лише здогадуватись.
Високі і круті вишгородські кручі, як це
було раніше у Великому Букрині, не дозволили тут розгорнути широкомасштабну і успішну бойову операцію.
Ніякі діячі, навіть бодай якась церква,
не відправили панахиду про загиблих тут. Їх
останки лежать і досі в гідротехнічних спорудах гідровузла. Епітафій нема.
Форсування Дніпра було здійснено на
Лютізькому плацдармі після того, як поклали
2 млн солдатів на Букрині і під Вишгородом.
Майор Василь Йосипович Мерзлюк,
комбат 3-го батальйону 520 стрілецького
полку 167-ої Сумсько-Київської стрілецької дивізії. Учасник штурму Вишгорода.

Зі своїм батальйоном форсував Дніпро,
користуючись допоміжними підручними засобами. (Штатні засоби — човни, понтони,
плашкоути — для форсування під вогнем противника були непридатні, на цих відмінних для
противника мішенях ніхто до правого берега
не потрапив...)
Вибуховою хвилею від розірваного снаряда Василя скинуло з плоту, він, схопивши
кулемет ДП, який вже потопав у дніпровській
безодні, далі подався вбрід.
Напрямок атаки батальйону — цегельний
завод біля Вишгорода. Ветерани будівництва
Київської ГЕС це місце знають як стоянку
брандвахт, де жили будівники-першопрохідці.
Вся місцевість прострілювалась гарматами та кулеметами з високого правого берега
Дніпра. До того ж плес був дуже заболочений, стояча вода була зловонною. У спогадах
Мерзлюк називає цей плацдарм «гнилим місцем».
3-й батальйон блискавичною атакою захопив цегельний завод і обладнав там кулеметне гніздо. Важко, з великими втратами був
захоплений цей плацдарм. Але ще важче було
його утримати.
Німецьку оборону атакували автоматники, офіцери — у бойовому строю поруч із солдатами.
У подальшому бойовий шлях комбата Василя Мерзлюка проліг через Корсунь-Шевченківський, Чортків, Тернопіль, Дрогобич,
Кошіце, Моравію, Прагу...
Шлях 167-ої дивізії политий кров’ю полеглих бійців. Уцілілі знають ціну життя. Ця ціна
життя мільйонів, віддана за сучасне сьогодення.
Марія Яківна Згуровець, м. Київ-55,
Брест-Литовський проспект, 19. Учасниця битв за Сталінград, Крим, Керч, Білорусію, Прибалтику. Старша операційна
сестра медсанбату. Нагороджена орденом «Червона Зірка».
Родичів німці спалили в с. Ошитки (нині
територія цього села затоплена водоймищем місцевої гідроелектростанції): батька (за
участь у партизанському загоні), матір, брата,
сестру, дітей сестри.
Марія працювала в шпиталях день і ніч,
віддаючи всі сили для повернення здоров’я
пораненим бійцям. Під Сталінградом була поранена (тоді їй було 17 років).
Девіз: «За Батьківщину!». Розуміли, що у
випадку полону — комсомольців розстрілювали перших. Та рвалися до бою — кожний
на своєму посту. А бій був не на життя, а на
смерть. У 1970 році М. Я. Згуровець була нагороджена орденом Жовтневої революції.
Марія Яківна згадує, як допомагала пораненому під Сталінградом хлопчику-солдату,
якому було тоді десь 15-16 років. Поранений
у коліно, плакав по-дитячому від болю. А він
був солдат!
Сучасна молодь цього нічого не випробувала. Хай лише уявить, що пережили і бачили
люди під час війни, тоді багато речей стане на
свої місця...
Ніхто з них не думав про кар’єру. Робили
те, що мав робити кожний свідомий громадянин для спасіння від загибелі своєї Вітчизни.
Якось німці напали на станцію Миронівка.
Марія Згуровець була біля важко поранених. Німці вдерлись до шпиталю з пістолетами. І не всі радянські бійці були мужніми при
реальному зіткненні з війною, були й дезертири.
Та недаремно полягла більшість чоловіків
1920-1923 років народження (ціле покоління)!
Це безповоротна плата за посмішки дітей
1985 року народження.
Рядовий Іван Федорович Пономаренко, м. Київ-77, вул. 8 Березня, 8/2 (селище «Водогін»). Кулеметник, 1-ий номер
бойового розрахунку «Максима», 465-ий
стрілецький полк 167-ої Сумсько-Київської дивізії. Брав участь у битві за Київ:
— Другим номером у мене був солдат
Василь Моргун з м. Суми. Переправлялись
через Дніпро на дерев’яних дибах (колодах),
які скріплялись скобами. (Штатні понтони
були неефективні. Вогонь гітлерівців миттєво
знищував їх, солдати гинули в безодні. При
повному озброєнні випливти не вдавалось
нікому.) Практично на таких «плавзасобах»
були переправлені всі ударні сили, які йшли
на штурм Вишгорода, а потім Києва — вся
армія, танки, артилерія, боєзабезпечення,
продовольство і таке інше. Понтонний міст у
Лютежі запрацював пізніше...

Після форсування Дніпра мій бойовий колектив ішов у напрямі Лютіж-Мощун-ГоренкаПуща-Водиця-Святошин. Всі були поранені,
та часу на лікування не було. За наказом генерала Рибалка ми сіли на танки і рушили на
Київ. Прізвище нашого комбата — Озеров.
О 6-ій ранку 6 листопада ми вже були на
Сталінці. Київ був взятий. Тоді мені було 16
років.
Після взяття Києва 45 хвилин перепочинку, а потім — знову вперед по Васильківському шосе на Гребінки. Там о 7-й ранку мене
знову поранено. На нашу роту напали якісь
німецькі недобитки...
Григорій Семенович Рябцев, Свердловська область, м. Сухий Лог, вул 8 Березня, 19. Бувший парторг 200 окремої
розвідувальної роти 167 дивізії, сержант,
командир відділення. Одного разу в бою
оставався як командир роти.
Форсував Дніпро біля Лютежа.
Іван Васильович Манько, м. Фастів,
вул. Артема, 8. Парторг окремого 286-го
батальйону зв’язку 167 стрілецької дивізії:
— Коли 520 полк форсував Дніпро і зайняв оборону на правому березі, мені було
доручено організувати з ним зв’язок. Це був
жовтень, кінець місяця. Холодно, 4-та година
ранку, ще темно.
Ми вплав перебралися через ріку. Вийшли на берег, стало так холодно, що вже
нас не лякав шалений вогонь гітлерівців, який
вони відкрили, намагаючись нас знищити.
Весь одяг мокрий. Виходу нема...Але вихід
знайшли! Назбирали сіна і запхали його між
гімнастьоркою та нижньою сорочкою. Так зігрілись і підсушились. А зв’язок з 520 полком
діяв надійно.
Сергій Карпович Попов, командир 2-ої
пульроти 520 стрілецького полку, м. Київ114, вул. Поперечна, 9/26.
Форсував Дніпро, воював до кінця війни.
Іван Іванович Мельников, командир
167 дивізії, жив у Москві (нині покійний).
Подейкують, що він не дуже вболівав з приводу гігантських людських втрат серед чорнофуфаєчників (мобілізовані, що були в окупації, у
чорних фуфайках були чудовою мішенню для
німців, тим більш, що «зрадникам», які напівдітьми пережили окупацію, давали у штрафбатах одну гвинтівку на п’ятьох і п’ять патронів на 10-х), які не мали військового вишколу.
Великі втрати цього «контингенту» і при взятті
Сум, а потім Ромнів. Апогей людських втрат
дивізії (та і не лише цієї дивізії) — під час сумнозвісної Київської операції (з політичним
підтекстом за планом Ватутіна під диктовку
Москви).
Микола Максимович Захарчук, Герой
Радянського Союзу, с. Нові Петрівці Вишгородського району. Учасник битви за
Вишгород, Київ...
Відомості про участь М. Захарчука в битві
за Вишгород є в Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році» (с. Нові
Петрівці). Його скульптурне погруддя встановлено там же.
Питаннями відтворення пам’яті про тогочасні події треба займатися не позаурочно,
силами наскоків громадських активістів до
ювілеїв або знаменних дат. А серйозно, повсякчас і професійно.
Одне з питань — це треба встановили імена всіх, хто загинув у Вишгороді. Я пам’ятаю,
коли якась жінка приїхала з м. Суми. Прийшла
на гору до церкви і спитала: «Де тут захоронені загиблі у війні? Їй відповіли — «Там, на
острові!»... А острів уже був розмитий будівництвом Київської ГЕС. А всі останки полеглих
героїв пішли під воду.
Ця жінка кинула букет квітів у воду і з відчайдушним криком про загиблого тут свого
батька кинулась також у воду. Коли про цей
випадок доповіли по інстанції, то черговий
функціонер сказав: «То вибийте це ім’я на
пам’ятнику, що стоїть на могилі героїв у Вишгороді...» Штурм Вишгорода був одним із відволікаючих маневрів. Основний удар у той час
вже готувався в районі Лютежа. Таке рішення
було прийнято Ставкою Верховного Головнокомандуючого Й. В. Сталіна після безуспішного кровопролитного штурму на Букрінському
плацдармі. Спочатку захоплювали плацдарми, де вдавалось це зробити, а потім вирішували, на якому з них готувати залікові удари.
Командир дивізії І. Мельников міг би багато чого розповісти з цього приводу.

Вишгород

Старші й менші — про війну

3 листопада 2012 року

На шляху до столиці
Петро ЖУЛАНОВ
Звільнили Вишгород у ході Київської наступальної операції військ 1-го Українського фронту (командуючий — генерал армії М. Ф. Ватутін) 3 листопада 1943 року.
а вказівкою ставки Верховного Головного Командування (ВГК) командування 1-го Українського фронту розробило план наступальної операції. Прорив оборони
противника здійснювався з Лютізького плацдарму і військами 38
загальновійськової армії, 5-го гвардійського танкового корпусу і
7-го артилерійського корпусу.
У період підготовки операції було вирішено багато складних
завдань. Це перекидання військ з Букринського на Лютізький
плацдарм. Війська мали двічі подолати Дніпро і переправитись
через Десну.
Ускладнювали ситуацію стислі терміни перегрупування і необхідність виконати маневр таємно. Не розібравшись в обстановці, що склалася, німці очікували удар південніше Києва і наполегливо зосереджували тут свої основні танкові сили.
Лютізький плацдарм, з якого планувався наступ ударного угрупування фронту, був відносно невеликим. Його ширина
вздовж Дніпра становила 19-20 км, вглиб — 14 км. Нависаючи
над угрупуванням німецьких військ з півночі, він вигідно відрізнявся від Букринського плацдарму. І це було враховано при розробці операції.
У директиві фронту: «Наносячи удари всіма силами 38-ї армії
у напрямку Мощуна, Вишгорода — на південь, і лівим флангом
60-ї армії у напрямку Димера і далі західним берегом річки Ірпінь,
а також розвиваючи успіх рухомими сполученнями в південнозахідному напрямку, армії 1-го Українського фронту мають найближче завдання — обійти Київ і до кінця дня 5 листопада оволодіти містом...».
Німецьке командування на київському напрямку створило
глибоко ешелоновану, добре розвинену в інженерному відношенні оборону. Особливо щільною була ділянка від Гостомеля до
Вишгорода, що прикривала Київ з півночі. Тут кожна дивізія супротивника обороняла 4-5 км, фронт глибина оборони досягала
14 км. Усього супротивник побудував три лінії оборони — по дві-
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три траншеї кожна. Перед переднім краєм першої позиції були
встановлені протитанкові мінні поля з щільністю 600-700 мін на
кілометр фронту.
Згідно з наказом Ставки ВГК і планом операції, 3 листопада о
8:00 ранку потужні залпи реактивної артилерії сповістили про початок артилерійської підготовки. Вона тривала 30 хвилин. Сила
і міць були такими ефективними, що піхота і танки, рушивши в
атаку, впродовж двох км навіть не зустрічали супротивника. Усі
вогневі точки, траншеї, ходи сполучення були зруйновані, на вогневих позиціях – тільки трупи ворожих солдатів та розбита військова техніка. Із 10 годин 20 хвилин авіація фронту безперервно
завдавала масові удари по живій силі і техніці противника. Протягом дня авіація провела 36 повітряних боїв і збила 31 ворожий
літак.
У другій половині дня противник, отямившись від руйнівних
вогневих ударів, провів перші контратаки в смузі 167-ї стрілецької дивізії (командир — генерал-майор І. І. Мельников).
Вогнем артилерії, танками і піхотою контратаки були відбиті.
Ворог зазнав великих втрат, темп наступу сповільнився. У кінці першого дня наступу війська 38-ї армії прорвали першу лінію
оборони на фронті до 18 км і просунулися вперед на 5-12 км. 60-а
армія прорвала ворожу оборону на фронті до 18 км і оволоділа
низкою опорних пунктів на лівому березі річки Ірпінь.
У цей день об 11-й годині ранку силами 167-ї стрілецької дивізії був звільнений Вишгород. У визволенні брали участь 520 та
615 полки 167-ї Сумсько-Київської двічі Червонопрапорної стрілецької дивізії.
4 і 5 листопада наступ радянських військ на Київ тривав. Просуваючись вперед, 167 дивізія 5 листопада вступила у бій на
західних околицях Києва. На інших околицях міста у бій за визволення Києва вступили й інші частини радянських військ. 6 листопада о 4:00 Київ повністю очистили від німецько-фашистських
загарбників. У той же день Москва відзначила звільнення Києва
24-залповим салютом із 324 гармат.
У період битви за Київ радянські воїни виявили масовий героїзм. Майже 700 солдатів і офіцерів удостоїлися звання Героя
Радянського Союзу.
Звільнивши Київ, війська фронту розвивали наступ на захід.
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Дорогі ветерани!
Шановні земляки!
Прийміть щирі привітання з 68-ю річницею
звільнення Вишгорода від німецько-фашистських
загарбників!
Ми відзначаємо цей святий для всіх нас день,
славимо наших героїв-земляків, що перебороли
жахи війни заради звільнення рідного краю.
Тисячі воїнів загинули, не дочекались Перемоги і назавжди залишилися у цій землі. Вічна їм
пам’ять!
Визволителі подарували нам найдорожче, що є
у людини, – життя та волю. Наш святий обов’язок
— шанувати пам’ять загиблих і піклуватися про живих ветеранів, щоб вони не почували себе забутими і самотніми, були оточені турботою та увагою.
Шановні ветерани! Ваші сини та онуки низько вклоняються вам і щиро дякують за все, що ви
зробили для нас і майбутніх поколінь.
Міцного вам здоров’я, довгих років життя,
благополуччя, тепла й турботи близьких! Миру та
щастя вам, дорогі земляки!
З повагою
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Слава загиблим,
шана живим
Влас. інф.
Другого листопада вишгородці вшанували
пам’ять загиблих та вклонились живим визволителям Батьківщини від фашистських загарбників
у роки Великої Вітчизняної.
Учасники зібрання поклали квіти до братської могили та пам’ятних знаків.
У великому залі адмінбудинку ветеранів та
учасників бойових дій привітали керівники району та міста. Не обійшлося й без концерту, святкового обіду і фронтових ста грамів.

Райдуги над Дніпром
Ольга ДУМАНСЬКА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Чим більше минає часу, тим швидше
забувається святість перемоги наших
співвітчизників над фашистськими загарбниками. Заради чого ціле покоління
визволителів не шкодували життя? Заради того, щоб ми жили гідно, а після нас
було — краще. Чи ж так воно є сьогодні?
Чи можемо ми чесно подивитись в очі ветеранам Великої Вітчизняної? Навряд…
Але юні краєзнавці, пошуковці, люди,
закохані в історію, прагнуть зрозуміти
і надати справедливу оцінку трагічним
сторінкам історії рідного краю. Зустрічі
з ветеранами та очевидцями вікопомних
подій свідчать про нескінченно важкий
солдатський труд, короткий сон просто
неба, спеку і холод, кров і смерть, що
вдалося їм пережити.
Національному музеї-заповіднику
«Битва за Київ у 1943 р.» відбувся
другий конкурс юних екскурсоводів Вишгородського району, організований
співробітниками музею разом із районним
центром творчості «Дивосвіт».
Голова журі, заступник директора музею
Тамара Сокол ознайомила учасників з положенням та умовами конкурсу, і вони розпочали екскурсію. За 10 хвилин треба було
розповісти про експонат і відповісти на запитання бліц-вікторини.
Учень Димерської гімназії Павло Савицький блискуче провів екскурсію по бліндажу
генерала армії Миколи Ватутіна, чиє ім’я
пов’язане з великими перемогами радянських військ під Сталінградом, Курськом,
при форсуванні Дніпра і визволенні Києва
та Правобережної України від фашистських
загарбників. Павло бездоганно відповів на
запитання членів журі та на бліц-вікторину,
за що й отримав перше місце та грошову винагороду.
Оксана Мартинкова з Лютізької ЗОШ
розповідала про найпотаємніше — листи з
фронту рідним та близьким, коханим, друзям, про непросту службу військових листонош. Мене найбільше вразив зачитаний нею
лист дівчинки, вивезеної на каторжні роботи
до Німеччини. Ось рядки з цього листа:
«Татусю, мені сьогодні виповнилося 15
років. Та якщо б ти зараз зустрів мене, то не
впізнав би свою доню. Я стала дуже худенька. Мої очі запали, у мене немає волосся,
руки висохли та схожі на граблі. Коли я кашляю, з рота йде кров, мені відбили легені.
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I місце отримав Павло Савицький
(Димерська гімназія) — за блискучу екскурсію

Журі конкурсу
Я — раба німецького барона, праля, працюю
дуже багато, а їм з корита з Розою та Кларою
— так звуть свиней...
Тату, помстись за маму, яку фашисти
розстріляли, помстись за мене. Прощавай,
милий татусю, йду помирати».
Цікавою була й розповідь Яни Шиян із
Синяківської ЗОШ про пілотку. Екскурсовод
розповіла історію її появи, як елементу військової форми. Вона починалася з невеликої
«forage cap» (фуражна шапочка), яку надягали англійські кавалеристи на початку XVIIІ ст.
У Російській армії пілотку носили у 1913 році
— як деталь форменного одягу авіаційних і
повітряноплавних частин. У війську СРСР пілотки з червоною зірочкою спереду носили і
чоловіки, і жінки. Жінкам, до речі, вони дуже
пасували, що й продемонструвала Яна — насунула пілотку на чоло набакир — з невеликим нахилом вперед і направо…
Змістовно говорив В’ячеслав Федоров з
Новопетрівської ЗОШ №1 про переправочні
засоби при форсуванні Дніпра. Він скористався спогадами очевидця та листом бійця:
«Мамо!» — писав Ваня Коркін, новобранець із Сумщини, — твій Іванко побачив таке,
що неможливо описати, — райдуги над Дніпром. Не від дощу ці райдуги, а від вибухів,
коли фашисти бомблять переправу. Смерть і
райдуга! І таке щодня...» Не дописав хлопчина листа матері — загинув, бо німецькі кулемети сікли й сікли радянських солдатів.
В’ячеслав за свій виступ посів третє місце та отримав грошову премію.
Багатьом сподобалися розповіді про
особистий медальйон, в якому зберігалися
дані про військовослужбовця, записані на

Оксана Мартинкова (Лютізька
ЗОШ) своєю емоційністю не залишала байдужим нікого
маленькому клаптику паперу, про технічні
засоби — танки, «катюші» тощо.
Анна Лещинська з Литвинівської ЗОШ
так змістовно і докладно розповіла про радянський танк Т-34, що переконала членів
журі — друге місце і грошову нагороду потрібно вручити саме їй.
Підводячи підсумки спільного проекту
«Шляхами подвигу на Вишгородщині» — другого конкурсу юних екскурсоводів, заступник
директора районного центру творчості «Дивосвіт» Наталія Сахарова подякувала всім
учасникам заходу та працівникам музею за
допомогу, яку надали вони учням у підготовці
матеріалів. Вона зазначила, що подібна робота пошуківців формує в молодого покоління почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних
цінностей, виховує громадянську свідомість,
повагу до батьків та дідів, які захистили їхнє
сьогодення.

II Аня Лещинська вразила знанням
військової техніки

III місце посів В’ячеслав Федоров
(Новопетрівська ЗОШ №1)
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Сусіди

Вишгород

Ювілей із трояндами
Марта КВІТКА
ФОТО — автор і з сімейного альбому Андрусенків

Галина Борисівна Андрусенко давно
вже не відзначала своїх днів народження.
Коли була молодою, кожен такий день,
як свято, вривався у життя цікавими несподіванками, незабутніми зустрічами,
приємними подарунками.
З роками все менше й менше залишалось шанувальників — одні пішли
туди, звідки не повертаються, інші забули, а вона й не нагадувала. Звиклась.
Сприймала це, як належне.
аближався ювілей, а вона у глибині душі вже боялась гостей. Нікого
не чекала, але готувалась відкрити
двері першому — на столі накриті серветкою
стояли салати, нарізані тоненькими скибочками ковбаска та печене м’ясо, груші й яблука і, звичайно, квіти.
Вони — у кожному куточку її квартири.
Висушені троянди, що зберегли свій неповторний аромат, принесені із власного саду
хризантеми, вишиті гладдю на чорному фоні
казкові мальви і жоржини, що причаїлися на
диванних подушках, і різнобарвні акварелі на
стінках, майстерно скопійовані господинею з
полотен голландських майстрів позаминулих
століть.
За традицією, у свій день народження
Галина Борисівна довго змивала під душем
попіл років — вода, мов молодильне яблуко,
розгладжувала обличчя, пестила тіло, напувала його силою та бадьорістю. Вона не чула
стукоту у двері, телефонних дзвінків — кілька
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Улюблені онуки

Андрій Лукич Седаш

хвилин під душем зняли всю накопичену за
минулий день втому. І раптом… завмерла,
зупинила воду і почула настирливий довгий
дзвінок.
Кинулась до дверей, закутана у махрове
простирадло. А на порозі — рідна душа, харківська племінниця Ольга, яку ніяк не чекала.
Бо напередодні розмовляла з нею по телефону, подякувала за поздоровлення. Оля
сказала, що не приїде, — в інституті, де викладає, жорсткий графік, «вікна» немає.
А тут — така несподівана радість. До вечора зібралась і вся родина. Приїхали син
Дмитро з близнятами Коляном і Толяном та
з її улюбленими трояндами, онука Оленка.
Привітали Галину Борисівну й невістка Оксана, і старший онук Антон (від першого шлюбу
сина).
Вона і сміялась, і плакала. Правду кажуть,
що справжнє щастя жінки — в дітях. У неї
один син і аж чотири онуки. Та ще які!
Заради сина вона й опинилась у Вишгороді, поміняла квартиру у Чугуєві Харківської
області, де працювала директором музею
Іллі Рєпіна та стала почесним громадянином
цього міста. А Дмитро на той час одружився у
Києві, і не було де жити молодій родині. Проблему розв’язав обмін квартирами, стала
звичка Галини Борисівни — уважно читати
оголошення на стовпах.
На той час вона вже була на пенсії. Але
перш ніж залишити музей, зробила все, щоб
відкрити кілька його відділень. Чугуєв за
царських часів був центром військових поселень. Саме тут у родині військового й народився майбутній великий художник Ілля
Рєпін, який мав стати військовим
топографом.
Галина Борисівна чверть віку
працювала у рєпінському музеї,
який став змістом її життя. Знадобились знання, набуті під час
навчання в університеті на факультеті мистецтвознавства вже
після того, як отримала диплом
філолога. Дві вищі освіти зовсім
не зайві у її автобіографії.
На відміну від громадського,
особисте життя складалося не
так вдало. Від чоловіка пішла з
малою дитиною на руках і валізою. Із Тростянця, де жила з мамою, щодня їздила на роботу до
Сум, за 90 кілометрів,
Сама виховала сина. Він —
фізик-теоретик, працює над дисертацією. Втім, у її родині чимало
науковців. Більшість — сільськогосподарського напрямку. Племінниця Оля — кандидат сільськогосподарських наук, сестра
Іра (вічна їй пам’ять) — теж кандидат с/г наук, а її чоловік Віталій
— доктор с/г наук. Агрономом за
освітою був і дід — Андрій Лукич
Седаш, від якого, мабуть, у Галини Борисівни потяг до малювання.
Тривалий час її графічні роботи демонструвалися у районній бібліотеці. Чимало їх і у квартирі, де розвішані у круглих та
квадратних охайних рамках малюнки діда, мами Лідії Андріївни
та її власні.

Галина — студентка

Галина Борисівна — почесна громадянка м. Чугуєва
Її улюблені фарби — акварель. Тільки
пише вона майже не розведеною водою
фарбою. Останнім часом частіше вишиває.
Хоч очі вже не такі зіркі, як у молодості, та
окуляри допомагають краще бачити світ.
Незвично вона вишиває. Не за намальованим на тканині контуром, а як душа підкаже. Але спочатку в уяві малює макет, у якому
кожній квітці — своє місце. На чорній тканині,
якій віддає перевагу, ці квітки такі яскраві і
рельєфні, що кожна її вишивка — витвір мистецтва. Вражають насамперед витонченим
смаком, недарма за освітою Галина Борисівна — мистецтвознавець.
Якби не очі, давно б написала для нащадків історію свого життя — є про що згадати, і
про вишгородський період теж. У Вишгороді працювала у місцевому музеї, якийсь час
була його директором. Пам’ятають Галину
Борисівну і у новопетрівському Національному музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943
році».
Тільки ні колеги, ні навіть близькі друзі навіть не здогадуються ще про одне захоплення Галини Борисівни — про її пристрасть до
поетичного слова. Складати вірші вона почала під час тривалої хвороби, коли довелося
зробити три операції і коли майже не спала
ночами. Червоний товстий зошит списаний
посвятами історичним особистостям, вікопомним подіям, навіть знакам Зодіака, містам, де довелось побувати:
Я плохо сплю: мешают отголоски
Стихов давно забытых — незабвенных.
Давно ушедших — вечных настроений,
А нить сознания натянется и рвется.
Я все давно забыла. Вспоминаю
Волшебный сад, как сон далекий детства.
Во сне в волнах тюльпанов уплываю
И знаю — сад тот больше не вернется.
***
Венок сонетов предо мной,
Его внимательно читаю.
Тоску далеких юных дней,
Как яд, по капле випиваю.
Сонет Петрарки золотой —
Лауры нежный облик зыбкий.
Не может быть, чтоб шар земной
Был горькой и смешной ошибкой.
Галина Борисівна пише й українською:
Огорнули сутінки серпанком
Ліс і поле, і мою хатину.
Ледь жевріють зорі з небокраю,

Троянди — на полотні

Спить під снігом серце, мов дитина.
Прийдуть нові зорі, нові весни,
В росах рясних виросте дитина.
Не прокинеться лиш бідне серце —
Тихо спить воно, не чує кпинів.
Все, що буде, хай приходить вчасно,
А якщо не прийде — то й не треба.
Сонне серце до кінця не згасне,
Тихий спів його злетить до неба.
Сині зорі оцей спів почують,
Місяць відгукнеться срібним блиском.
Сяйвом огорнеться, мов серпанком,
Задрімає, мов дитя в колисці.
Сонний світ гойдає сиві хмари,
Сипле сніг на змерзлу сиву землю.
Десь під снігом пролісок заграє,
Синій цвіт його — як відблиск неба.

Син Дмитро
Галина Борисівна Андрусенко…Якось зустріла її у страшенну ожеледицю на шляху до
дачі, де на пагорбку розташований її клаптик
землі, засаджений фруктовими деревами та
квітами. Була зима — що їй там робити у таку
небезпечну негоду, коли ризикуєш зламати
ногу чи стегно?
— Кішки залишаться голодні, якщо не
прийду, — на моє запитання відповіла вона.
— На дачах стільки безпритульних кішок.
Мені їх шкода.
І пошкандибала далі.
Я дивилася їй услід і щиро позаздрила
цій жінці, її великій душі, у якій є місце всім
скривдженим, бідним, безпритульним. Навіть кішкам.

Телепрограма
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Вишгород
06:55, 07:30 Глас народу
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Твій голос
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:35 Точка зору
09:55, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
10:05 Легко бути жінкою
11:00 Шеф-кухар країни
12:10, 15:20, 19:00, 21:30
Діловий світ
12:25 Право на захист
12:45 Темний силует
12:55 Армія
13:15 Х/ф «Острів
Безіменний»
14:35 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Клеймо»
16:30 Т/с «Агент особливого
призначення»
18:45 Агро-News
19:20 Хвилюйтесь, будь
ласка
20:35 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:40 Смішний та ще
смішніший
22:05 Гуморобачення
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:45, 07:10, 08:05,

06:00 Світ за тиждень
06:20 Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00 Ранкове espresso
08:30, 15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
09:00, 19:00 Т/с «Дві
сестри»
10:00, 16:50 Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Час для
роздумів»
14:00 Ваші права
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
17:50 Відділ кадрів
18:50, 21:30 Економічний
пульс
20:00 Ваша пенсія
21:40 Боягуз, Бовдур,
Бувалий…
22:30 Х/ф «Легенда про
фехтувальника»
00:45 Амурні мелодії

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, 12:20 Т/с «Як вийти
заміж за мільйонера»
13:20 Х/ф «Любові
цілюща сила»
15:15 Право на зустріч
16:15 Жди мене
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Полювання на
Гауляйтера»
00:15 Т/с «Зовнішнє
спостереження»

09:10 Сніданок з 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 00:00 ТСН
10:00 Шість кадрів
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Х/ф
«Джентльмени удачі»
14:40 Не бреши мені
15:45 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Х/ф «Відчиніть,
це я»
00:15 Х/ф «Від
смеркання до
світання»

Агенція нерухомості.
Продаж, купівля, оренда.
Зміна цільового призначення
земельної ділянки.
Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua
Тел: (067) 760-00-73

07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 «Факти тижня» з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30 Х/ф «Мортал
Комбат. Винищення»
12:20 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:10, 20:15 Т/с «Шеф»
16:10 Х/ф «Містер і
місіс Сміт»
18:45 Факти. Вечір
22:30 Факти. Підсумки
дня
22:45 «Свобода слова»
з Андрієм Куликовим

6:00, 8:25, 11:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00 СТН. Тижневик
9:00 СТН. Спорт.
Тижневик
9:25, 19:30 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 0:25 СТН
15:10, 0:50 Тимчасово
доступний
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10 Якісне життя
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
21:25 Служба
порятунку
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

06:00 Т/c «Єфросинія» 06:00, 08:00, 11:00,
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:00 Т/c

17:00 Сьогодні
06:20, 08:20 Х/ф

«Слід»
10:00, 20:00 Т/c

«СМЕРШ. Легенда

«Врятувати боса»
12:00 Нехай говорять для зрадника»
15:35 Щиросерде
зізнання

10:05, 11:25, 17:25

16:00 Право на захист Т/с «Брат за брата»
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка 20:15 Жовтень 17-го
18:00 Т/c «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
21:00 Т/c «Карпов»
22:00 Х/ф «Форсаж»

21:30 Х/ф «Грім люті»
23:25 Квартирне
питання

00:10 Т/c «Життя як
вирок»

00:30 Дикий світ
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07:25, 18:20

06:35, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
Неймовірна правда
06:40 Очевидець.
про зірок
Смішно до болю
07:30, 08:30, 19:30
09:00 Х/ф «Весна на
Репортер
Зарічній вулиці»
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
11:05 Х/ф «Кохаю,
09:55, 17:55, 19:00 Т/с
тому що кохаю»
«Вороніни»
13:15, 14:25 Kіds Tіme
13:10 Битва
13:20 М/с
екстрасенсів
«Барбоскіни»
13:25 М/с «Сильвестр
15:55 Усе буде добре
і Твітті - детективи»
18:00, 22:00 Вікна14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
Новини
15:50 Т/с «Світлофор»
20:10 Куб
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
22:20 Детектор брехні
школа»
23:20 Т/с «Лікар Хаус» 22:05 Т/с «Кухня»

Профілактика
14:00 Програма
передач
14:20 5 елемент
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 23:00 Час новин
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40 Київський
час
19:30 Час інтерв’ю
19:50 Хроніка дня
20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий
щоденник
22:25, 23:20 Бізнес-час
23:30 Crime news

2+2
06:00 Мульти
07:00 М/с «Бен-10»
08:00 ДАІ. Дорожні війни
09:35 «Ульотне відео»
по-російськи
09:55 Х/ф «Скарби
Великого Каньйону»
11:55 Секретні території
13:00 Т/с «Солдати»
15:00 Т/с «Трюкачі»
17:00 Т/с «Страховики»
18:00 Т/с «Опергрупа»
19:00 Т/с «Природний
відбір»
20:00 «Шалене відео»
по-українськи
20:35 Помста природи
21:00 Новини 2+2
21:30 Футболіст №1
22:30 Х/ф «Міцний
горішок»
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07:30 Мультфільми
09:00, 12:20
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
10:55 Х/ф «Суперпес»
14:15, 18:00 Звана
вечеря
15:20 КВК
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Велика різниця
22:00 Вечір. Паша.
Зорі
23:00 Розсміши
коміка
00:00 Х/ф
«Красунчик»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:30 Х/ф «Трактир на
П’ятницькій»
08:05 Армійський
магазин
08:40 Смішарики.
Нові пригоди
08:50 Здоров’я
10:10 Непутящі
нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:15 Концерт «Зірки
проти піратства»
15:55 Х/ф «Старірозбійники»
17:50 Мавзолей
18:55 Х/ф
«Діамантова рука»
21:00 Час
21:20 Т/с «Круїз»
23:40 Х/ф «Панянкаселянка»

07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:40 М/с «Білка та
08:30, 18:30 Правда
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
життя
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:00 Т/с «Розкол»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «УГРО»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
14:50 Т/с «Каменська» 90210. Нове покоління»
11:55, 17:05 Маша та
моделі
19:00, 23:45 Свідок
12:55 Т/с «Хто у домі
господар?»
19:30 Т/с «Літєйний»
13:35, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
21:45 Т/с
14:40, 19:50 Одна за всіх
15:05, 20:15 Дайош
«Криміналісти:
молодьож
15:40 У ТЕТа тато
мислити як
16:05 Досвідос
16:40 Вайфайтери
злочинець»
18:50 Богиня шопінгу
19:15 БарДак
22:45 Т/с «CSI: Нью21:15 Віталька
21:55 Ка$та
Йорк»
22:20 Рай, гудбай
23:00 Дурнєв + 1
00:15 Х/ф «Захисник» 23:25 Т/с «Загублена»

07:30 Агенти впливу

06:50, 10:40 Рим.
Смерть імперії
07:5, 17:30
Фантастичні історії
08:50, 18:20 Таємні
знаки
09:50, 21:30, 22:30
Ганг
11:40
Мегакатастрофи. Нові
Помпеї
12:40, 13:05 Відоме
майбутнє
13:40, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:30 Загадки
планети
15:30 Д/ф «Олександр
Марінеско»
16:30 Скарб.ua.
Діаманти де Шодуарів
19:30 Д/ф «Любов та
голуби. Фестиваль
57-го»
20:30 Дві смерті
княжни Тараканової

06:30 Х/ф «Кадриль»
08:15 Х/ф
«Найчарівніша та
найпривабливіша»
09:55, 12:20 Х/ф
«Ключі від щастя»
12:00, 18:00 Вісті
14:05 Криве дзеркало
16:05, 18:35 Х/ф
«Кожен за себе»
22:25 Дівчата
23:00 Х/ф
«Небезпечні зв’язки»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 07:20 Заголовки
06:30 Православний календар
06:35, 07:40 Тема дня
06:45 Мультфільм
06:55, 07:30 Глас народу
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:35 Д/ф «Змінимо світ на
краще»
10:00 Дитячий фестиваль
11:00 У гостях у Д. Гордона
12:10, 15:20, 18:45, 20:45
Діловий світ
12:25 Хай щастить
12:55 «Секрети успіху» з
Наталею Городенською
13:25 Х/ф «Порох»
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Клеймо»
16:30 Т/с «Агент особливого
призначення»
19:00 221. Екстрений виклик
19:50 Зірки гумору
21:05 Соціальне шоу
«Адреналін»
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Зніміть це
негайно
13:45 Повне
перевтілення
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Міняю жінку
21:40 Футбол. Ліга
чемпіонів. «Динамо»
Київ (Україна) «Порту» (Португалія)
00:05 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:10 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Екстрений
виклик
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:20 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00, 22:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:15 Т/с
«Шеф»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
23:55 Т/с «Розплата»

6:00, 8:25, 11:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 15:00, 17:06,
19:00, 21:00, 23:00,
0:25 СТН
8:45, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Гаряча лінія
«102»
15:40 Прогулянки
містом
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10 Служба
порятунку
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
20:00, 0:50 Тимчасово
доступний
21:25 Київські історії
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112’

06:05, 15:55 Усе буде

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:30, 17:50 Відділ
кадрів
06:50, 18:50, 21:30
Економічний пульс
07:00 Ранкове
espresso
09:00 Т/с «Дві сестри»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Гамбрінус»
14:00 Ваша пенсія
15:30 «Ронін» з
Дмитром Видріним
16:00 Країна поРад
19:00 Т/с «Навіжена»
20:00 Ваші пільги
21:40 Боягуз, Балбес,
Бувалий та інші…
22:30 Х/ф «Мешканці»
00:35 Амурні мелодії

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»
10:55 До суду
12:30 Знак якості
13:00 Судові справи
13:55 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
15:50, 16:55 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Неформат
21:00 Т/с «Полювання
на Гауляйтера»
23:05 Т/с «Зовнішнє
спостереження»

06:00 Т/c «Єфросинія» 06:35 Т/с
«Повернення
07:00 Ранок з
Мухтара»
«Україною»
07:30, 13:30, 16:30
Надзвичайна подія
09:25, 13:00, 22:00
08:00, 11:00, 14:00,
Т/c «Слід»
17:00 Сьогодні
10:00, 20:00 Т/c
08:20 Живуть же люди
08:55 До суду
«Врятувати боса»
10:00 Суд присяжних
11:00, 21:00 Т/c
11:25 Т/с «Вулиці
«Карпов»
розбитих ліхтарів»
12:00 Нехай говорять 14:25 Прокурорська
перевірка
15:35 Щиросерде
15:40 Говоримо і
зізнання
показуємо
16:00 Право на захист 17:30 Т/с «Брат за
брата»
17:00, 19:00 Події
19:25 Т/с
17:15 Критична точка «П’ятницький»
18:00 Т/c «Джамайка» 21:10 Сьогодні.
Підсумки
19:20 Говорить
21:30 Футбол. Ліга
Україна
чемпіонів УЄФА.
23:00 Т/c «Подружжя» «Андерлехт» (Бельгія)
- «Зеніт» (Росія)
01:00 Т/c «Життя як
23:40 Х/ф «Залізь на
вирок. Другий сезон» Місяць»

2+2

Хаус»

06:35, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:40 Смішно до болю
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:15, 14:25 Kіds Tіme
13:20 М/с
«Барбоскіни»
13:25 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Світлофор»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»
23:10 Весілля буде
по-моєму

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

06:00 Мульти
07:00 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Опергрупа»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 Сильний
аргумент
10:05 Штопор. «Ульотне
відео» по-російськи
10:25, 20:00 «Шалене
відео» по-українськи
11:05 Помста природи
11:55 Цивілізація
дольодовикового
періоду
13:00 Т/с «Солдати»
15:00 Т/с «Природний
відбір»
16:00 Т/с «Страховики»
18:00 Т/с «Опергрупа»
19:00 Т/с «Природний
відбір»
20:35 ДжеДАІ
21:30 4 матч-день. Ліга
чемпіонів УЄФА. Реал
- Дортмунд. Пряма
трансляція
23:40 Про Лігу
чемпіонів + обзор
ігрового дня

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево та
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Х/ф «Дорослі
діти»
16:55 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Круїз»
23:45 Вечірній Ургант

06:50 Х/ф
«Перехоплення»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 22:45 Т/с «CSI:
Нью-Йорк»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Журов «
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с
«Громадянин
начальник»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:15 Х/ф «Вовкчудовисько»

07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:40 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
11:55, 18:50 Богиня
шопінгу
12:30, 17:05 Маша та
моделі
12:55 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:35, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 19:50 Одна за всіх
15:05, 20:15 Дайош
молодьож
15:40 У ТЕТа тато
16:05 Досвідос
16:40 Вайфайтери
19:15 БарДак
21:15 Віталька
21:55 Ка$та
22:20 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Т/с «Загублена»

06:50, 10:40 Рим.
Смерть імперії
07:50, 17:30
Фантастичні історії
08:50, 18:20 Таємні
знаки
09:50 Королівство
тигрів
11:40
Мегакатастрофи
12:40, 13:05 Відоме
майбутнє
13:40, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:30 Загадки
планети
15:30 Д/ф «Маршал
Табаков»
16:30 Скарб.ua.
Скарби олігархів ХІХ
століття
19:30 Д/ф «Олег
Басілашвілі»
20:30 Шукачі
21:30, 22:30 Ніл

добре
07:50, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:40 Куб
11:10 Х/ф «Якщо ти
мене чуєш»
13:15 Битва
екстрасенсів. Чорні
та білі
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00 Фермер шукає
дружину
22:20 Вагітна у 16
23:20 Доньки-матері
00:20 Т/с «Доктор

06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми»
09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Все буде добре
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Завжди
говори «завжди»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Вероніка.
Загублене щастя»
22:05 Т/с «Самара»
00:00 Х/ф «Космічні
ковбої»
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06:45 Мультфільм
06:55, 07:30 Глас народу
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:05, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:15 Світло
09:35 Уряд на зв’язку з
громадянами
10:00 Легко бути жінкою
11:00 В гостях у Д. Гордона
12:00, 14:40, 18:20 Новини
12:10, 14:55, 18:45, 21:30
Діловий світ
12:15 Українська пісня
12:50 Х/ф «Червоненька
квіточка»
14:00 Футзал. Чемпіонат
світу. Коста-Рика - Україна
15:40 Т/с «Клеймо»
16:30 Т/с «Агент особливого
призначення»
19:00 Фестиваль пісні та
гумору у Коблево
20:20 Час рікою пливе
20:50 Мегалот
21:25 Світ спорту
21:40 «Жарт» з Ю.Гальцевим
та С.Дроботенком
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 00:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:25, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Зніміть це
негайно
13:45 Повне
перевтілення
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні драми
16:45 ТСН. Особливе
20:15
Джентльменський
набір
23:00 Гроші
00:15 Т/с «Поліція
Гаваїв»

07:05 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Несекретні
файли
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:45 Факти. День
13:05, 22:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:15 Т/с
«Шеф»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня
23:55 Т/с «Розплата»

6:00, 8:25, 11:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00, 0:50
Тимчасово доступний
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10 Київські історії
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
21:25 Зроблено в
Києві
22:00 Київське Віче

06:25, 15:55 Усе буде

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:30, 17:50 Відділ
кадрів
06:50, 18:50, 21:30
Економічний пульс
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Навіжена»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Берег його
життя»
14:00 Ваші пільги
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
20:00 Ваше здоров’я
21:40 Боягуз, Балбес,
Бувалий та інші…
22:30 Х/ф «Темний бік
сонця»
00:40 Амурні мелодії

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 До суду
12:30 Знак якості
12:55 Судові справи
13:55 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
15:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Подробиці.
Неформат
21:00 Т/с «Полювання
на Гауляйтера»
23:10 Т/с «Зовнішнє
спостереження»

06:00 Т/c «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:00 Т/c
«Слід»
10:00, 20:00 Т/c
«Врятувати боса»
11:00 Т/c «Карпов»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
21:00 Т/c «Інтерни»
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
«Челсі» (Англія) «Шахтар» (Україна)
23:50 Т/c «Подружжя»
00:50 Т/c «Життя як
вирок. Другий сезон»

06:35 Т/с «Повернення
Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Професія репортер
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Брат за
брата»
19:25 Т/с «П’ятницький.
Глава друга»
21:10 Сьогодні.
Підсумки
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА.
«Бенфіка» (Португалія)
- «Спартак» (Росія)
23:40 Ліга чемпіонів
УЄФА. Огляд
00:15 Головна дорога
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06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00, 18:20 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 07:20 Заголовки
06:30 Православний календар
06:35, 07:40 Тема дня
06:45 Мультфільм
06:55, 07:30 Глас народу
07:25 Країна on lіne
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25, 11:55, 20:55 Офіційна
хроніка
09:40 Книга.ua
10:00 Легко бути жінкою
10:40 Д/ф «Паралімпіада: з
перших вуст»
11:10 Здоров’я
12:10, 18:45, 21:30 Діловий
світ
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:50 Крок до зірок
13:30 Х/ф «Зимовий ранок»
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:40 Т/с «Клеймо»
16:30 Т/с «Агент особливого
призначення»
19:00 Мелодія двох сердець
21:25 Світ спорту
21:40 Досвід
22:55 Трійка, Кено, Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:00, 23:00
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:35, 17:10 Т/с
«Величне століття.
Роксолана»
12:45 Зніміть це
негайно
13:45 Повне
перевтілення
14:45 Не бреши мені
15:45 Сімейні
мелодрами
16:45 ТСН. Особливе
20:15 Чотири весілля
21:45 Давай, до
побачення
23:15 Т/с «Поліція
Гаваїв»
00:55 Гроші

07:05 Т/с

06:00, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин
06:30, 17:50 Відділ
кадрів
06:50, 18:50, 21:30
Економічний пульс
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Навіжена»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Берег його
життя»
14:00 Ваше здоров’я
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
20:00 Ваше житло
21:40 Боягуз, Балбес,
Бувалий та інші…
22:30 Х/ф «Удар по
системі»
00:25 Амурні мелодії

07:00, 08:00, 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 До суду
12:30 Знак якості
12:55 Судові справи
13:55 «Слідство
вели... « з Леонідом
Каневським
15:50 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Неформат
21:00 Т/с «Полювання
на Гауляйтера»
00:15 Т/с «Зовнішнє
спостереження»

Хаус»

06:35, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:40 Смішно до болю
07:30, 08:30, 19:00
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с
«Вороніни»
13:15, 14:25 Kіds Tіme
13:20 М/с
«Барбоскіни»
13:25 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
14:50, 15:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Світлофор»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
22:05 Т/с «Кухня»
23:10 Ближче до тіла

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

06:00 Мульти
07:00 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Опергрупа»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30 ДАІ. Дорожні
війни
10:05 «Ульотне відео»
по-російськи
10:25, 20:00 «Шалене
відео» по-українськи
11:05 ДжеДАІ
11:55 Секретні
території. Спис
Лонгіна
13:00 Т/с «Солдати»
15:00 Т/с «Природний
відбір»
16:00 Т/с
«Страховики»
18:00 Т/с «Опергрупа»
19:00 Т/с «Природний
відбір»
20:35 Облом UA
21:30 Х/ф «Хітмен»
23:20 Х/ф «Месник»

07:30 Мультфільми
09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:25 Бійцівський
клуб

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево й
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Федеральний
суддя
16:10 Малахов+
17:00, 02:10 Т/с
«Нерівний шлюб»
18:40, 03:05 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Круїз»
23:50 Вечірній Ургант

06:55 Х/ф
«Розслідування»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 22:45 Т/с «CSI:
Нью-Йорк»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Журов «
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с
«Громадянин
начальник»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:15 Х/ф «Хижак
Юрського періоду»

07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:40 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
11:55, 18:50 Богиня
шопінгу
12:30, 17:05 Маша та
моделі
12:55 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:35, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 19:50 Одна за всіх
15:05, 20:15 Дайош
молодьож
15:40 У ТЕТа тато
16:05 Досвідос
16:40 Вайфайтери
19:15 БарДак
21:15 Віталька
21:55 Ка$та
22:20 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а

06:50, 10:40 Рим.
Смерть імперії
07:50, 17:30
Фантастичні історії
08:50, 18:20 Таємні
знаки
09:50, 21:30 Ніл
11:40
Мегакатастрофи.
Глобальне
похолодання
12:40, 13:05 Відоме
майбутнє
13:40, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:30 Загадки
планети
15:30 Любов та
голуби
16:30 Скарб.ua.
Золото степовиків
19:30 Д/ф «Маршал
Табаков»
20:30 Шукачі. Загадка
великої княжни
22:30 Ріка Уай

07:00 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Все буде добре
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Завжди
говори «завжди»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Вероніка.
Загублене щастя»
21:25 Т/с «Самара»
23:20 Вісті+
23:45 Чесний детектив

добре
08:10, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:50 Фермер шукає
дружину
11:40 Х/ф «Донечко
моя»
13:40 Битва
екстрасенсів. Чорні
та білі
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:00, 22:40
МайстерШеф
00:35 Т/с «Доктор

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

00:45 Т/с «Доктор

22:05 Т/с «Кухня»

Хаус»

23:10 Парад порад

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
07:25 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
16:15 Рекламна кухня
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:30 Crime news

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево та
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Федеральний
суддя
16:10 Малахов+
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Давай
одружимося
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Круїз»
23:50 Вечірній Ургант

06:50 Х/ф «Гладіатор
за наймом»
08:30 Ранковий
«Свідок»
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 22:45 Т/с «CSI:
Нью-Йорк»
11:00 Т/с «NCIS: ЛосАнджелес»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Журов»
14:35, 19:30 Т/с
«Літєйний»
16:45, 19:00, 23:45
Свідок
17:00 Т/с
«Громадянин
начальник»
21:45 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:15 Випадковий
свідок

07:45 Мультик з Лунтіком
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
08:40 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:00 Т/с «Кремлівські
курсанти»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
11:55, 18:50 Богиня
шопінгу
12:30, 17:05 Маша та
моделі
12:55 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:35, 17:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:40, 19:50 Одна за всіх
15:05, 20:15 Дайош
молодьож
15:40 У ТЕТа тато
16:05 Досвідос
16:40 Вайфайтери
19:15 БарДак
21:15 Віталька
21:55 Ка$та
22:20 Рай, гудбай
23:00 Надто грубо для
Ю-туб’а
23:25 Т/с «Загублена»

06:10, 15:55 Усе буде

06:35, 07:05, 07:40,

добре

08:45 Підйом

23:55 Т/с «Розплата»

6:00, 8:25, 11:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00, 0:50
Тимчасово доступний
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10 Зроблено в
Києві
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
21:25 Прогулянки
містом
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»

06:00 Т/c «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:00 Т/c
«Слід»
10:00, 20:00 Т/c
«Врятувати боса»
11:00, 21:00 Т/c
«Карпов»
12:00 Нехай говорять.
Білий Бумер
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
22:00 ДНК-портрет
націй
23:10 ДНК. Сенсація
століття
00:15 Т/c «Подружжя»

06:35 Т/с «Повернення
Мухтара»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Медичні таємниці
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:40 Т/с «Брат за
брата»
18:45 Футбол. Ліга
Європи УЄФА. «Анжи»
(Росія) - «Ліверпуль»
(Англія). 20:55 Т/с
«П’ятницький. Глава
друга»
21:55 Сьогодні.
Підсумки
22:15 Х/ф «Сибіряк»
00:10 Дачна відповідь

«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 «Максимум» в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
«Надзвичайні новини»
з Костянтином
Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с «Агент
національної безпеки»
12:45 Факти. День
13:05, 22:30 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
14:15, 20:15 Т/с
«Шеф»
18:45 Факти. Вечір
23:40 Факти. Підсумки
дня

Вишгород
2+2

06:40 Смішно до болю
07:55, 18:20

07:30, 08:30, 19:00

Неймовірна правда

Репортер

про зірок

09:00, 16:55 Т/с «Не

09:35 Вагітна у 16

родись вродлива»
09:55, 17:55, 21:00 Т/с

10:35 Доньки-матері

«Вороніни»

11:40 Х/ф «Щасливої

13:15, 14:25 Kіds Tіme

дороги»

13:20 М/с
«Барбоскіни»

13:50 Битва

13:25 М/с «Сильвестр

екстрасенсів

і Твітті - детективи»

18:00, 22:00 Вікна-

14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»

Новини

15:50 Т/с «Світлофор»

20:00, 22:40 Зважені

19:40 Піранії

та щасливі

20:00 Т/с «Закрита
школа»

2+2

06:00 Мульти
07:00 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Опергрупа»
09:00 Новини 2+2
09:30 ДАІ. Дорожні
війни
10:05 Штопор. «Ульотне
відео» по-російськи
10:25 «Шалене відео»
по-українськи
10:45 Облом UA
11:30 Секретні
території. Загадка
чорної мумії
12:35 Т/с «Солдати»
14:35 Т/с «Природний
відбір»
15:35 Т/с «Страховики»
17:45 Т/с «Опергрупа»
18:45 Т/с «Природний
відбір»
19:45 4 матч-день. Ліга
Європи УЄФА. Наполі Дніпро»Новини 2+2»
22:00 4 матч-день.
Ліга Європи УЄФА.
Партизан - Інтер
00:00 Про Лігу Європи
УЄФА + огляд ігрового
дня

06:50, 10:40 Смерть
Імперії
07:50, 17:30
Фантастичні історії
08:50, 18:20 Таємні
знаки
09:50 Ніл. Великий
потоп
11:40
Мегакатастрофи
12:40, 13:05 Відоме
майбутнє
13:40, 23:30 Загадки
Всесвіту
14:30, 00:30 Загадки
планети
15:30 Д/ф «Олег
Басілашвілі»
16:30 Скарб.ua
19:30 Д/ф «Микола
Гнатюк»
20:30 Під п’ятою
імператора
21:30 Водоспад
Вікторія
22:30 Єллоустон

06:30 Ранок на К1
08:05 Мультфільми
09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Х/ф «Мій
батько- герой»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:35 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:00 1000 дрібниць .
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Все буде добре
11:50, 14:45, 02:45
Вісті. Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Завжди
говори «завжди»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Т/с «Вероніка.
Загублене щастя»
21:20 Двобій
22:55 Вісті+
23:20 Х/ф «Смерть під
вітрилами»
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2+2
06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00, 12:00,
15:00 Новини
06:15, 07:10, 08:10 За 80 днів
навколо спорту
06:25, 06:35, 07:30, 07:45
Тема дня
06:30, 06:45, 07:20, 07:40
Країна on lіne
06:50 Православний календар
07:35 Ера бізнесу
07:50 Фінансові поради
08:20 Поміж рядками
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:25 Д/ф «Відкриття неба»
10:15 221. Екстрений виклик
11:05 Віра. Надія. Любов
12:10, 15:20, 21:20 Діловий
світ
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:55 Околиця
13:30 Х/ф «Товариш генерал»
15:15 Euronews
15:40 Т/с «Клеймо»
16:30 Т/с «Агент особливого
призначення»
18:20 Шляхами України
18:40 Бенефіс Г.Хазанова
20:40 After Lіve
21:15, 22:50 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі

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

07:05 Т/с

09:00, 19:30 ТСН

«Леся+Рома»

06:45, 07:10, 08:05,

07:40 Ділові факти

09:10 Сніданок з 1+1

07:45 Стоп-10

10:00 Шість кадрів

08:45 Факти. Ранок

10:35, 17:10 Т/с

09:30, 19:30

«Величне століття.

«Надзвичайні новини»

Роксолана»

з Костянтином

12:45 Зніміть це

Стогнієм

негайно

10:30, 16:30 Т/с «Агент

13:45 Повне

національної безпеки»

перевтілення

12:45 Факти. День

14:45 Не бреши мені

13:05, 22:30 Т/с

15:45 Сімейні

«Прокурорська

мелодрами

перевірка»

16:45 ТСН. Особливе

14:15, 20:15 Т/с

20:15 Київ вечірній

«Шеф»

21:40 Х/ф «Три дні на

18:45 Факти. Вечір

06:00, 08:30,
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
06:30, 17:50 Відділ
кадрів
06:50, 18:53, 21:30
Економічний пульс
07:00 Ранкове
espresso
09:00, 19:00 Т/с
«Навіжена»
10:00, 16:50 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Берег його
життя»
14:00 Ваша оселя
15:30 Дика Америка
16:00 Країна поРад
20:00 Ваші права
21:40 У гостях у
Дмитра Гордона
22:40 Х/ф
«Найсильніший удар»
00:40 Х/ф
«Найсильніший удар»

07:00, 08:00, 08:30,

втечу»
00:25 Х/ф «Сьогодні ти
помреш»

09:00, 12:35, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
12:50 Т/с «На край
світу»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Неформат
21:00 «Велика
різниця» поукраїнськи
23:00 «Велика
політика» з Євгенієм
Кисельовим

23:40 Факти. Підсумки
дня
23:55 Т/с «Розплата»

06:00 Т/c «Єфросинія»
07:00 Ранок з
«Україною»
09:25, 13:00 Т/c
«Слід»
10:00, 20:00 Т/c
«Врятувати боса»
11:00, 21:00 Т/c
«Карпов»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Право на захист
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/c «Джамайка»
19:20 Говорить
Україна
22:00 Т/c «Я охоронець. Старі
рахунки»
01:45 Х/ф «Облога
прибульців»

6:00, 8:25, 11:00
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10, 20:00
Тимчасово доступний
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 23:20
Міська варта
17:10 Прогулянки
містом
18:00 Т/с
«Відчайдушні батьки»
21:25 Гаряча лінія
«102»
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112»
0:50 Київське Віче

07:40 Х/ф «Донечко

06:40 Жіночий погляд
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Рятувальники
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
12:35 Таємнича Росія
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Брат за
брата»
19:25 Т/с
«П’ятницький»
21:30 Карпов
00:15 Т/с «Висяки»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Жити здорово
10:25 Контрольна
закупівля
10:55 Модний вирок
12:15 Час обідати
13:00 Дешево та
сердито
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 Федеральний
суддя
16:10 Малахов+
17:00 Т/с «Нерівний
шлюб»
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Концерт
Олександра Іванова і
групи «Рондо»
23:40 Вечірній Ургант
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00, 09:50 ШустерLіve
09:30 Школа юного
суперагента
11:35 Зелений
коридор
11:50 Т/с «Агент
особливого
призначення»
17:25 Золотий гусак
17:50 Світ атома
18:15 Бенефіс Ю.
Гальцева та О.
Воробей
20:40 Кабмін: подія
тижня
20:50 Мегалот
21:00 Підсумки дня
21:20 Українська пісня
21:50 Зірки гумору
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

06:35 Справжні лікарі

06:00 Країна поРад
06:50 Ф-стиль
07:10 Будь в курсі
07:50, 16:25 Цивілізація
Incognіta
08:00 Служба новин
08:50, 16:50 Мультфільми
09:00 Шамварі: територія
диких тварин
09:40 80 островів навколо
світу
10:05 Х/ф «Пригоди
Електроніка»
14:25 АртCіty
15:00 За сім морів
17:00 Щоденник для
батьків
17:25 Життя у новому
світі
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Великі махінатори
20:00 «Ронін» з Дмитром
Видріним
20:45 У гостях у Дмитра
Гордона
21:50 Ванга.
Передбачення
23:00 Х/ф «Самотні
серця»

08:00 Позаочі

06:00 Срібний

09:00 Орел і Решка

апельсин

06:55 Козирне життя
07:35 Останній герой
07:35 Кулінарна
08:50 Зірка YouTube
академія
10:00 Дача
08:00 Світське життя 10:30 Квартирне
питання
09:00 Хто там?
11:25 Екстрений
10:10 М/с «Чіп і Дейл»
виклик
11:00 Світ навиворіт: 12:25 Несекретні
файли
Індія
13:45 Дивитися всім
12:50 Х/ф «Історія
15:55 Х/ф
іграшок»
«Обладунки»
14:50 Х/ф «Чаклунка» 17:45 «Максимум» в
Україні
17:00 Київ вечірній
18:45 Факти. Вечір
18:30 Розсміши коміка
19:00 Х/ф
19:30 ТСН
«Тринадцятий район»
20:15 Операція краса 20:45 Х/ф
«Тринадцятий район:
22:00 Х/ф «Нокаут»
Ультиматум»
23:50 Х/ф «Її звали
22:50 Наша Russіa
23:10 Х/ф «Роккі»
Нікіта»

10:00 Україно,
вставай
10:50 Сімейний пес
12:05 Велика різниця
14:05 Т/с «Дружина
Сталіна»
17:55 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
20:25 Червоне або
чорне
22:10 Великий бокс.
Володимир Кличко vs
Маріуш Вах
02:00 Х/ф «Вогненна
стіна»

06:35, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:40 Очевидець.
Смішно до болю
09:45 Х/ф «Жінка
07:30, 08:30, 19:00
бажає знати»
Репортер
09:00, 16:55 Т/с «Не
17:40, 22:00 Вікнародись вродлива»
Новини
09:55, 17:55 Т/с
«Вороніни»
17:50 Х/ф
13:15, 14:25 Kіds Tіme
«Ворошиловський
13:20 М/с
«Барбоскіни»
стрілець»
13:25 М/с «Сильвестр
і Твітті - детективи»
20:00, 22:40, 23:40
14:50, 15:50 Teen Tіme
Національне талант14:55 Т/с «Друзі»
шоу «Танцюють всі-5» 15:55 Т/с «Світлофор»
19:40 Піранії
00:55 ВусоЛапоХвіст 20:00 Т/с «Закрита
школа»
01:55 Х/ф «Щасливої
22:05 Т/с «Кухня»
дороги»
23:10 Україна чудес
моя»

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,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:25, 08:40 Огляд
преси
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:50 Трансмісіяновини
08:30, 19:50 Хроніка
дня
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:10, 19:30 Час
інтерв’ю
11:10, 12:10, 20:10,
21:10 Час. Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший
погляд
18:15 Вікно в Європу
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:30 Crime news

06:00 Мульти
07:00 М/с «Бен-10»
08:00 Т/с «Опергрупа»
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:30, 11:05 Сильний
аргумент
10:05 «Ульотне відео»
по-російськи
10:25 Убойне відео
11:55 Секретні
території
13:00 Т/с «Солдати»
15:00 Т/с «Природний
відбір»
16:00 Т/с «Страховики»
18:00 Т/с «Опергрупа»
19:00, 20:35, 21:30,
22:10 «Ульотне
відео» по-російськи.
Небезпечні професії
20:00 «Шалене відео»
по-українськи
22:50 Ульотне відео.
Пілоти
23:00 Т/с «Спартак.
Помста»

06:55 Х/ф «Один шанс 07:45 Мультик з Лунтіком 06:50, 10:40 Рим.
08:15 М/с «Ліло і Стіч»
Смерть імперії
із тисячі»
08:40 М/с «Білка та
07:50, 17:30
08:30 Ранковий
Стрілка. Пустотлива
Фантастичні історії
сімейка»
«Свідок»
08:50, 18:20, 19:30,
09:00 Т/с «Кремлівські
20:20 Таємні знаки
09:00 Кримінальні
курсанти»
09:50 Ніл. У пошуках
10:00 Т/с «Усі жінки справи
відьми»
джерела
10:00 Т/с «CSI: Нью11:55 Богиня шопінгу
11:40
12:30,
17:05
Маша
та
Йорк»
Мегакатастрофи
моделі
12:40, 13:05 Відоме
11:00 Т/с «NCIS: Лос- 12:55 Т/с «Хто у домі
майбутнє
господар?»
Анджелес»
13:40 Загадки
13:35, 17:45 Т/с «Моя
12:00 Т/с «Детективи» прекрасна няня»
Всесвіту. Секс у
космосі
14:40 Одна за всіх
12:30 Т/с «Журов «
15:05, 21:55 Дайош
14:30 Загадки
14:35 Т/с «Літєйний»
молодьож
планети.
16:45, 19:00 Свідок
15:40 У ТЕТа тато
Супердіаманти
16:05 Досвідос
17:00 Т/с
15:30 Д/ф «Микола
16:40 Вайфайтери
Гнатюк»
«Громадянин
19:25 БарДак
16:30 Скарб.ua
20:25 Шури-Мури
начальник»
21:30 Д/ф «Валерій
21:15 Віталька
19:30 Т/с «Літо вовків» 22:40 Слава зі Славєком Воронін»
Славіним
23:00 Х/ф «Вибух на
22:30 Д/ф «Містер
23:00 Надто грубо для
Нокаут»
світанку»
Ю-туб’а
23:30 Д/ф «Рудольф
00:50 Х/ф «Гріхи наші» 23:25 Т/с «Загублена»
Нурієв»

06:30 Ранок на К1
07:30 Мультфільми
09:15, 13:05
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:10 Т/с «Таємниці
Смолвіля»
15:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00 Шопінгмонстри
17:00 Дім на заздрість
усім
19:00 КВК-2012
21:45 Розсміши
коміка
22:45 Штучки
23:00 ШоуМонроу
23:35 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

06:55 Мусульмани
07:05 1000 дрібниць
07:45 Про
найголовніше
08:30 Кулагін та
партнери
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 15:30,
17:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Таємниці
слідства»
10:50 Все буде добре
11:50, 14:45 Вісті.
Чергова частина
12:50 Т/с «Єфросинія»
13:45 Т/с «Кровинка»
15:50 Т/с «Завжди
говори «завжди»
18:30 На добраніч,
малюки
18:40 Прямий ефір
19:30 Юрмала-2012
21:25 Х/ф
«Наречений»
23:15 Х/ф «Бруклінські
поліцейські»
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6:00, 8:30, 11:30,
06:30 Х/ф «Випадок у
13:15, 14:40, 15:40
Мультляндія
квадраті 36-80»
7:25, 3:00 Київ.
Музика
07:50 Караоке на
8:00 СТН
9:30 Київські історії
Майдані
10:00 Якісне життя
10:30 Прогулянки
08:50 «Сніданок» з
містом
11:00 Нова адреса
12:10 Актуальна тема Юлією Висоцькою
12:40 Повнота радості
09:00 Їмо вдома
життя
13:45 Час відповідей
17:10 Я – українець
10:05 Зважені та
19:15 Х/ф
«Суперсекретний
щасливі
файл»
21:00, 23:15, 2:30 СТН. 14:15 Танцюють усі
Тижневик
21:30, 1:00 Х/ф
19:00, 23:55 Х-Фактор
«Спокій ночі»
23:45 Київське Віче
22:50 Моя правда
0:35 Гаряча лінія «102»

06:00, 08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
06:15 Лотерея «Золотий
ключ»
07:00 Ранок з
06:45 Їхні вдачі
«Україною»
07:25 «Готуємо» з
Олексієм Зиміним
09:00 Кращий кухар
08:20 Головна дорога
на селі
08:55 Кулінарний двобій
10:00 Квартирне питання
10:00 Додому на
11:25 Л. І. Брежнєв.
свята
Смерть епохи
11:00 Т/c «Дорожній 12:20 Їдьмо, їдьмо
13:05 Своя гра
патруль»
14:20 Слідство вели...
16:20 Огляд.
12:00 Т/c «Злочин
Надзвичайна подія.
буде розкрито»
17:25 Професія 14:00 Х/ф «Подзвони репортер
17:55 Програма
в мої двері»
«Максимум»
19:00 Російські сенсації
18:00, 19:20 Т/c
20:00 Ти не повіриш
«Красуня»
21:00 Реакція
Вассермана
19:00 Події
21:35 Мітла
22:30 Т/c «Я 22:30 Промінь Світла
охоронець. Помилка у 23:05 Школа лихослів’я
23:55 Т/с «Гонитва за
програмі»
тінню»

06:00, 10:00, 12:00,
15:00, 17:45 Новини
06:15 Х/ф «Скринька
Марії Медичі»
07:50 Грай, гармонь
улюблена
08:35 Смішарики.
Нові пригоди
08:50 Розумниці і
розумники
09:45 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Життя як кіно
12:15 Абракадабра
14:15 Ну й нехай
15:15 Народна
медицина
16:30 Чекай на мене
17:55 Людина і закон
19:00 Хвилина слави
крокує країною
21:00 Час
21:20 Сьогодні
ввечері»
23:05 Х/ф «Десь»

07:00 Інтуїція
08:05 Удома мажорів
09:00 М/с «Кунг-фу
Панда: Дивовижні
легенди»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Готуй
11:00 Наші в «Раші»
12:00 Т/с «Кухня»
16:10 ШоумаSтгоуон
19:00 М/ф «Гуфі»
20:40 Х/ф «Сутінки.
Сага. Затьмарення»
23:00 Х/ф «Іствикські
відьми»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 Клуб 700
08:30 Не перший погляд
09:10 Інтелект.ua
09:35 Тема тижня
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:10 Шлях до перемоги
13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 Тема тижня
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:45 Хроніка тижня
18:15 Час інтерв’ю
18:40 Київський час
19:25 Тема тижня
19:35 Машина часу
20:10 «Портрети» з
Сергієм Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 У кабінетах
22:30 «Майстер-клас» із
Наталкою Фіцич

07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
06:50 Т/с «Прямуючи 09:00 Мультик з
Лунтіком
09:25 М/с «Білка та
на південь»
Стрілка. Пустотлива
09:45 Залізний Оскар сімейка»
09:45 М/с «Чорний
10:30 Круті 90-ті
плащ»
11:30 Речовий доказ. 10:45 Єралаш
11:05 Приколи на
Капкан для шакалів
перерві
12:00, 23:15 Головний 11:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:05 Т/с «Моя
свідок
прекрасна няня»
13:00 Х/ф «Вибух на
14:50 Х/ф «Вгадай —
хто»
світанку»
16:55 М/ф «Правдива
історія Червоної
15:00 Т/с «УГРО «
Шапки»
19:00 Т/с «Під
18:20 Х/ф «Лікар
Дуліттл»
прикриттям»
20:05 Віталька
21:15 Дайош молодьож
00:00 Випадковий
22:40 Слава зі
свідок
Славєком Славіним
23:00 Х/ф «Лепрекон:
00:20 Х/ф «2016:
Пригоди у Лас-Вегасе»
00:50 Comedy Woman
кінець ночі»

06:00 Легенди
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08:00 М/с

06:30 Ранок на К1
«Неймовірна Людина- 07:30, 10:00
Мультфільми
павук»
08:30 М/ф «Казки
10:00 Т/с «Молодий
Ганса Крістіана
Індіана Джонс. Скарб Андерсена»
павичевого ока»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
12:05 Т/с «Молодий
10:25 М/ф «Альфа
Індіана Джонс. Вітри
і Омега: Зубата
перемін»
братва»
14:10 «Ульотне відео» 12:15 Х/ф «Перший
по-російськи
лицар при дворі
короля Артура»
15:05 Х/ф «800 Льє
14:05 Подаруй собі
вниз Амазонкою»
життя
17:20 ЧУ 15 тур.
14:50 Х/ф «М + Ж»
Кривбас - Волинь
16:35 Т/с «Завжди
19:30 Х/ф «Робокоп»
говори «завжди»
18:15 КВК-2012
21:35 Х/ф «Міцний
21:40 Т/с
горішок»
«Надприродне»
00:05 Т/с «Спартак.
00:10 Х/ф «Красунчик
Помста»
Алфі»

06:00 В обіймах

бандитської Одеси

смерті
08:00 Титани
11:00 Водоспад
«Вікторія»
12:00 Єллоустон
13:00 Top Gear
15:00 Автори Нового
Заповіту
18:00 Таємні знаки
22:00 Надзвичайні
історії

06:00, 09:00, 12:00
Вісті
06:10, 09:10, 12:20
Місцевий час. ВістіМосква
06:20 Військова
програма
06:50 Суботник
07:30 Городок.
Дайджест
08:05 Бермудський
трикутник. Лігвище
диявола
09:20 Вісті. Чергова
частина
09:55 Чесний
детектив
10:25, 12:30
Т/с «ДАІшники.
Продовження»
13:05 Суботній вечір
15:20 Танці з Зірками
18:00 Вісті у суботу
18:45 Концерт
21:40 Х/ф «Здивуй
мене»
23:30 Гаряча десятка

10

Телепрограма

3 листопада 2012 року

Вишгород
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:30 Крок до зірок
07:15 Моя земля - моя
власність
07:30 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:25 Корисні поради
08:40 Самбо України
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Золотий гусак
09:55 Крок до зірок
10:40 Хто у домі хазяїн?
11:05 Як це?
11:35 Маю честь запросити
12:20 Шеф-кухар країни
13:15 Караоке для дорослих
14:05 Т/с «Агент особливого
призначення»
15:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Металург» (Донецьк) «Шахтар» (Донецьк)
18:05 Діловий світ. Тиждень
18:50 Бенефіс О.Воробей
20:40 Головний аргумент
20:50 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

6:00, 8:30, 15:35
07:10 Квартирне
06:05 Х/ф «Самотнє
07:50 Маріччин
Мультляндія
питання
кінозал
плавання»
7:25, 14:20, 1:45 Київ.
08:05 Анекдоти по08:10 Ремонт +
Музика
07:35 «Сніданок» з
09:00 Лотерея Лото- українськи
8:00, 23:15 СТН.
Юлією Висоцькою
08:40
Дача
Тижневик
забава
9:30 Нова адреса
07:45 Їмо вдома
10:10 М/с «Чіп і Дейл» 09:25 Дивитися всім
10:00 Столиця
10:25 ОлімпіЛяпи
11:00 Кулінарна
09:05 Караоке на
11:30 Вчися з нами
11:30 Козирне життя
академія. Юлія
11:40 Корисна розмова Майдані
12:00 Інший футбол
12:15 Блага звістка
Висоцька
10:05 МайстерШеф
12:45 Наша Russіa
12:50 Служба
11:25 Чотири весілля
порятунку
13:05 Х/ф
14:00 Х-Фактор
12:55
13:20 Якісне життя
«Обладунки»
19:00 Битва
13:50
Зроблено
в
Києві
Джентльменський
14:55 Х/ф
16:35 Х/ф
набір
екстрасенсів
«Тринадцятий район» «Суперсекретний
15:30 Х/ф «Мабуть,
21:45 Х/ф «П’ять років
16:45 Х/ф
файл»
боги з»їхали з глузду» «Тринадцятий район: 18:20 Орбіта М.
та один день»
Поплавського
17:30 Х/ф «Вибір моєї Ультиматум»
19:15
Х/ф
«Крупна
23:50 Х/ф «Дружина за
матусі»
18:45 «Факти тижня» з авантюра»
контрактом»
19:30, 23:35 ТСНОксаною Соколовою 21:00, 23:45 СТН.
тиждень
19:45 Останній герой Спорт. Тижневик
21:25,0:10 Х/ф
20:15 Голос. Діти
20:55 Х/ф «Початок»
«Гріпсхольм»
00:05
Х/ф
«Острів
22:25 Світське життя
5:00 Громадська
проклятих»
00:20 Х/ф «Борат»
приймальня

06:45, 19:00 Великі
махінатори
07:35, 20:40 Світські
хроніки
08:00 Соціальний
пульс вихідних
09:00 Ванга.
Передбачення
10:00 Будь у курсі
10:40 Ф-стиль
11:05 80 островів
навколо світу
11:50 Х/ф «Десять
негринят»
14:25 Мультфільми
15:10 За сім морів
15:45 Арт Cіty
17:00, 20:00
Цивілізація Incognіta
17:10 «Ронін» з
Дмитром Видріним
17:50 Україна-Європа:
маятник Фуко
18:30 Світ за тиждень
20:15 Кумири
21:05 Костянтин
Хабенський
22:00 Х/ф «Кінець гри»
23:30 Світ за тиждень

05:15 М/с «Маша і
Ведмідь»
05:30 Великий бокс.
Володимир Кличко vs
Маріуш Вах
09:20 Школа лікаря
Комаровського
09:55 Неділя з
«Кварталом»
10:55 Свати біля
плити
11:20 Х/ф
«Карнавальна ніч»
13:05 Х/ф «Не ходіть,
дівчата, заміж»
14:20 Т/с «Ключі від
щастя»
18:05 Т/с «ОдесаМама»
20:00 Подробиці
тижня
20:55 Т/с «ОдесаМама»
22:55 Що? Де? Коли?
00:10 Х/ф «Сльози
сонця»

06:40 Інтуїція
07:45 Церква
Христова
08:00 У лікаря
08:25 Будинки
мажорів
09:15 М/с «Кунг-фу
Панда: Дивовижні
легенди»
09:50 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:15 Шоу «Шара»
11:15 Недільний офіс
12:15 Т/с «Щасливі
разом»
15:50 М/ф «Гуфи»
17:30 Х/ф «Сутінки»
20:00 ШоумаSтгоуон
22:25 Прокинутися
славетним
23:25 Х/ф «Список
клієнтів»

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

08:00 Журнал Ліги
чемпіонів УЄФА
2012013
08:40 М/с «Неймовірна
Людина-павук»
10:00 Т/с «Молодий
Індіана Джонс.
Загадка блюзу»
12:05 Т/с «Молодий
Індіана Джонс.
Скандал 1920»
14:10 Штопор.
«Ульотне відео» поросійськи
15:05 Х/ф «Робокоп»
17:20 ЧУ 15
тур. Арсенал Чорноморець
19:30 ЧУ 15 тур.
Металіст - Карпати
21:30 ПроФутбол
22:40 Футболіст №1
23:55 Т/с «Спартак»

06:30 Ранок на К1
07:30 М/ф «Альфа і
Омега: Зубата братва»
09:00 М/с «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми
10:30 Х/ф «Перший
лицар при дворі
короля Артура»
12:25 Х/ф «Мій пес
Скіп»
14:20 Х/ф
«Повернення високого
блондина»
16:05 Т/с «Завжди
говори завжди»
18:00 Розсміши коміка
19:00 КВК-2012
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:10 Х/ф «Острів
надії»

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

06:00 Срібний
апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Великий
тато»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Таємниці зірок
11:00 Х/ф «Навіщо ти
пішов»
13:00 Т/c «Злочин
буде розкрито»
15:00, 21:10 Т/c
«Інтерни»
16:00, 20:00 Т/c
«СОБР»
19:00 Події тижня
22:15 Великий
футбол
00:15 Т/c «Ведмежий
кут»

06:00, 08:00, 11:00, 14:00
Сьогодні
06:15 Лотерея «Російське
лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 Перша передача
08:55 Їжа без правил
10:00 Дачна відповідь
11:20 СОГАЗ - Чемпіонат
Росії з футболу
2012/2013. «Локомотив»
- «Анжи»
13:30 Буває ж таке
14:20 Розлучення поросійськи
15:20 І знову здрастуйте
16:20 Надзвичайна подія.
Огляд за тиждень
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 Центральне
телебачення
21:20 Х/ф «Козак»
23:10 Т/с «Гонитва за
тінню»

Студентський квиток серії КВ-08912281, виданий
Київським університетом ім. Б. Гринченка на ім’я ВЕРЕС Вероніки Олександрівни, вважати недійсним

СТО ПОТРІБНІ на РОБОТУ:
— автослюсар;
— автоелектрик;
— спеціаліст з розвалу сходження;
м. Вишгород, вул. М. Спаса, 6.
(067) 366-41-17, (098) 655-44-44
(Віктор Олександрович)
Свідоцтво про право власності на житло № 33 від
11 липня 1996 р. в с. Федорівка, вул. Молодіжна,
16, видане на ім’я БУГАЄНКА Олексія Семеновича,
вважати недійсним.
Загублений Державний акт на право приватної власності на землю площею 0,1230 га в с. Н. Дубечня, ур.
Гадки, виданий ТИМОШЕНКО Наталії Вікторівні на
підставі рішення виконкому Нижчедубечанської сільської ради від 16 червня 1998 року № 18, вважати недійсним.

Технічному ліцею — 15!
Святкуємо у суботу, 3 листопада,
о 13:00 у БК «Енергетик»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 Х/ф «Людина
нізвідки»
07:30 Смак
08:05 Служу Вітчизні
08:40 Смішарики.
Пін-код
08:50 Здоров’я
10:10 Непутящі
нотатки
10:30 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Середовище
проживання
13:20 Х/ф «Жорстокий
романс»
17:00 Великі
перегони. Братерство
кілець
18:40 Надбання
Республіки: Ігор
Тальков
21:00 Недільний «Час»
22:00
Мультособистості
22:40 Yesterday lіve
23:45 Познер

05:55 Легенди
бандитської Одеси
06:40 Х/ф
«Контрудар»
08:15 Т/с «Літо вовків»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
12:45 Сирія: війна
та віра
13:50 Матінка Аліпія
14:45 Т/с «Під
прикриттям»
19:00 Т/с «Каменська»
22:50 Круті 90-ті
23:50 Х/ф «Весілля»

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

07:25 М/с «Лунтік»
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:25 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:45 М/с «Чорний
плащ»
10:45 М/ф «Мулан»
11:55, 16:45 Х/ф «Лікар
Дуліттл»
13:40, 18:30 Альо,
директор?
14:45 Одна за всіх
15:10 М/ф «Правдива
історія Червоної
Шапки»
19:35 Віталька
21:25 Дайош молодьож
22:15 Слава зі
Славєком Славіним
22:50 Х/ф «Помста
придурків»

Куплю
квартиру
Тел: (050) 353-29-09

Конкурс

Оголошено конкурс з
відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені
до проведення експертної
грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу
Загальна площа – 0,0401 га, ТОВ «ПульсарАвто», м. Вишгород, вул. Набережна, буд. 26.
Конкурс відбудеться 14 листопада 2012 року
о 10:00 за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, телефон для довідок: (04596) 22-957.
Конкурсну документацію надавати до 10:00
14 листопада 2012 р. за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, к. 63. У запечатаному конверті надаються: нотаріально посвідчені копії ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної
діяльності, конкурсні пропозиції щодо вартості
— відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних
із виконанням робіт, а також щодо терміну виконання робіт з оцінки земельної ділянки.

06:00 В обіймах смерті
08:00 Автори Нового
Заповіту
11:00 Єллоустон
13:00 Top Gear
15:00 Ти можеш краще
16:00 Титани
18:00 Д/ф «Містер
Нокаут»
19:00 Д/ф «Валерій
Воронін»
20:00 Д/ф «Рудольф
Нурієв»
21:00 Україна: забута
історія
22:00 Секретні історії
01:00 Покер. The Bіg
Game

06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного.
Телегра
08:20 Місцевий час
09:00, 12:00 Вісті
09:10, 12:30 Х/ф
«Проїзний квиток»
12:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:35 Рецепт її
молодості
14:05 Сміятися

ТРК
«Више Град»
на постійну
роботу потрібні:
оператор;
відеоінженер;
ведучий
програм
Тел:
(04596) 25-489

дозволяється
16:05 Битва хорів.
Закулісся
18:00 Вісті тижня
19:30 Х/ф «Пізнє
кохання»
21:30 Недільний вечір
23:25 Х/ф
«Шахрайство»

Безкоштовні оголошення

ПРОДАМ
Гараж, металевий, розбірний, в гарному стані. Тел: (096) 951-27-65
Запчастини на авто ГАЗ-21, старі та нові, двигун,
мости, КП, комп. дверей. Тел: (096) 951-27-65
Ділянку, с. Демидів, 12 соток.
Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86

Телевізор 51 ТЦ-311 Д, б/в,
відмінний стан. Тел: 5-22-75

Одяг на дівчинку від 2 до 5 років.
Дешево. Тел: (067) 697-99-00

Ділянку с. Новосілки, 1 га під
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. + 12 сот.
садівництво. 130 000 у.о. за ділянку
під садівництво. 1 600 у.о./сотка.
096-9738399
098-0741770
Ділянку с. Хотянівка, 10 сот. під
Ділянку с. Жукин, с/т «Інтернаціоналіст».
забудову. 2 000 у.о./сотка.
7 900 у.о. за ділянку 098-0741770
098-0741774
1-кім. Київська, 18. 3/9 цегла,
Ділянку с. Осещина, 10 сот.
40/20/9,5. 54 000 у.о. 096-9738404
під забудову. 3 500 у.о./сотка.
1-кім. Симоненко, 7. 4/5 панель,
098-0741775
35/18/7. 46 000 у.о. 067-2911588
Ділянку/с. Нові Петрівці/масив
2-кім. Дніпровська, 4. 2/5 цегла,
«Ягоди», 15 сот. під забудову.
40/26/6. 55 000 у.о. 098-0741688
32 000 у.о. 067-7600073
3-кім. Кургузова, 11-а. 7/9 цегла,
Ділянку м. Вишгород, 9 сот. під
71/44/10. 127 000 у.о. 098-3086090
забудову. 60 000 у.о.
3-кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
067-7600073
70/41,5/9,5. 95 000 у.о. 098-3086090
Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під забудову.
4-кім. Набережна, 4-а. 3/9 цегла,
31 000 у.о. 096-9738455
81/51/8. 95 000 у.о. 096-9738399
Ділянку с. Новосілки, 12 сот.
Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на
під забудову. 3 000 у.о./сотка.
6м.Висота 2,3м.Сухий, чистий.7500
096-9738399
у.е. 067-5899888
1-кім. «Ольжин Град» пр. Шевченко, 2-д, 10/23 цегла 40/19/10
Ремонт. Меблі. 65000 у.о. 067-7600073

КУПЛЮ

2-кім. квартиру по вул. Шолуденка, 6-в, 1, 2, 3-кім. квартиру у
6-г за готівку. Терміново.096-9738404 господаря. 067-5899888

НАЙМУ
З
Д
А
М

1, 2, 3-кімнатну квартиру у
господаря. 098-0741775

2-кім. кв. вул. Дніпровська, 1. 5/9цегла.
50/35/7.Ремонт. Меблі. 3200 грн. + ком.
послуги 067-7600073 Терміново
2-кім. кв. вул. Шолуденка,7. 6/9 пан.50/35/7.
Ремонт. Меблі. 3200 грн. + ком. послуги
067-5899888 Терміново

1, 2, 3-кім. квартиру у
господаря. 067-5899888
Складське приміщення. 215 кв.
м. Рампа. Світло. 098-0741774
Будинок 100м2. с.Старі
Петрівці, двоповерховий/
ремонт/меблі. 900 у.о.
067-7600073

Ліжко-місця (093) 613-34-43; (067) 455-97-94
Супутникове телебачення. Встановлення, ремонт. Тел: (098) 418-90-69
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Домашній майстер
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням.
Тел: (063) 100-90-08 Доставка/встановлення безкоштовно. Тел: (096) 702-51-82

ІНШЕ

Щурів (дівчинку та хлопчика), 1-річні. У добрі руки!
(093) 487-77-47
Сервант полірований, в доброму стані,
Книжкову шафу поліровану, в гарному
для гаража. Тел: (050) 904-42-73
стані, для гаража.Тел: (050) 904-42-73

ПОДАРУЮ

Молодіжний квартал

Вишгород
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Вперед, «Кшатрій», — до золота
Катя Матковська
Вкотре кікбоксери вишгородського клубу
«Кшатрій» захищали честь Київської області на
всеукраїнських змаганнях.
інал Кубку України з кікбоксінгу WPKA
серед дорослих та першість України
з кікбоксингу серед школярів відбувся 11-14 жовтня 2012 року в м. Харків. Понад 800
учасників змагалися як на рингу, так і на татамі. Бої
були складними, і перемогли найкращі.
Мета всеукраїнських змагань — удосконалення
техніки та відбір учасників до міжнародних стартів.
Студенти ж зможуть представити свої вищі учбові
заклади на чемпіонаті світу серед студентів.
Ось результати вишгородських кікбоксерів:
— Олег Паланичко — золото серед чоловіків до
65 кг;
— Микита Чорногородський — бронза серед
школярів 2002 р.н. у ваговій категорії до 35 кг;
— Єлизавета Зубченко — дві бронзи у різних категоріях серед жінок до 60 кг;
— Катерина Крижанівська — золото та срібло

Ф

серед жінок до 65 кг;
— Володимир Синиця — дві бронзи серед чоловіків до 80 кг;
— Ігор Кашка — три бронзи серед чоловіків до
65 кг;
— Том Філіпов — срібло серед чоловіків до 60
кг;
— Денис Коровай — два срібла серед чоловіків
до 75 кг;
— Олександр Завізіон — срібло серед чоловіків
до 65 кг.
У вересні вишгородські бійці відзначали ще
одне свято. Міністерство освіти, науки, молоді та
спорту вручило 6 посвідчень — кандидатам у майстри спорту України: Миколі Юхнову, Олександру
Завізіону, Борису Ільченко, Володимиру Синиці,
Олександру Борщовському та Ігору Кашці.
Тепер у «Кшатрії» — 2 майстри спорту та 9 кандидатів у майстри спорту.
Клуб щиро дякує тим, хто допоміг виїхати на ці
змагання, а саме — начальникові Вишгородського
РВГУ МВС України полковнику Леоніду Паланичко
та Антону Гарбутові.

Тут панує вільний дух поваги

Ліцею — 15 років
Діана ШПИНЬОВА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка Ольга Думанська)

Ліцей — це цілий світ зі своїми традиціями,
звичаями, законами, святами та буднями. Для
багатьох з нас він наче друга домівка, бо тут панує
особлива, навіть сімейна атмосфера.
оли вперше прийшла до ліцею, була надзвичайно вражена — наскільки його майже
камерна обстановка не схожа на звичайну
шкільну. Відразу відчула, що тут працюють інші вчителі, вчаться інші учні, між ними інші стосунки. Тут панує
дух волі та демократії, дискусійного спілкування, поваги один до одного. Тому, не вагаючись, перейшла
вчитися до Технічного ліцею НТУУ «КПІ».
І ось пройшов рік. Ми подорослішали, посерьозні-
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Ірина ЯКОВЕНКО, учениця 8-А
класу гімназії «Інтелект», гурток
журналістики ЦТ «Джерело», (керівник
гуртка — Валентина Яковенко)
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

У той час, коли наші однолітки сиділи за партами і навчалися, ми збирались у неблизьку дорогу і з нетерпінням чекали вечора, аби сісти у потяг і
вже наступного ранку бути у Львові.
сього їхало 23 учні (18 з нашого
8-А класу і п’ять з 11-А гімназії
«Інтелект») та двоє дорослих —
Мирослава Петрівна Іванишин та Наталя
Анатоліївна Федоренко.
…Вже о 7-ій ранку наступного дня ми
пішки йшли Львовом, аби краще відчути
атмосферу древнього міста, роздивлялися архітектурні споруди і пам’ятки, які зустрічалися на кожному кроці.
На нашому шляху Собор Святого Юра
— головна святиня греко-католицької
церкви, ось пам’ятник Адаму Міцкевичу.
Екскурсовод розповідав нам про історичні споруди, а мене краяло одне — чи
дійсно збираються знищити стару частину
Львова (про це незадовго до поїздки мені
сказала моя подруга). Екскурсовода не
здивувало запитання, але він заспокоїв,
що це лиш … чутки. Я відчула себе набагато спокійніше серед вузеньких вуличок
Львова, що дихали глибиною віків.
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шали, здружилися. Звісно, були злети і падіння, перші
закоханості та розчарування. Нас об’єднувало те, що
ми стали ліцеїстами. Хтось скаже: «А що тут дивного?»…
У нас — свій ліцейний сленг, свої жарти, приколи,
традиції. Ми можемо з нашими викладачами сперечатися з різних приводів, жартувати.
Вчителі у ліцеї особливі. Вони не лише передають
нам свої знання та вміння, а й виховують у нас гідність,
честь, вміння мислити, доводити свою правоту. Ми слухаємо їх дуже уважно, сприймаємо кожне слово, тому
що знаємо – це знадобиться нам у подальшому житті.
Саме у ліцеї я пізнаю своє внутрішнє «я». Кожного
ранку йду на уроки з посмішкою, чудовим настроєм, і
завжди очікую якогось дива від початку трудового дня.
Хоча у нас бувають і запізнення, і навіть прогули. Але
розуміємо, що не можна пропускати уроки, треба йти

у ногу з усім класом, не відставати.
Влітку, під час канікул я відчула, що мені не вистачає спілкування з моїми однокласниками. Почала уявляти наш маленький ліцей, нудьгувати за ним, мов за
рідною домівкою.
Третього листопада — 15 років нашому ліцею. Хочу
поздоровити і подякувати за все нашому директору —
Ларисі Анатоліївні Савчук. Завдяки їй створено у ліцеї
затишок. А такого викладача історії, як вона, ще пошукати треба. Ви, Ларисо Анатоліївно, є Вірою, Надією,
Любов’ю та Мудрістю цього навчального закладу.
Від усіх ліцеїстів дякую нашим вчителям за розуміння, доброту, за те, що завжди вислухають та підтримають, за віру в нас. Особлива дяка — класоводу
Надії Семенівні Кирилюк.
Я дуже люблю цей острівець знань, дискусій і нових
проектів під назвою ЛІЦЕЙ!

Стежками старовинного Львова

Після кількагодинної прогулянки ми
перепочили, а потім ішли містом вже без
екскурсовода.
Відвідали музей-аптеку «Під чорним
орлом», до речі, найдавнішу у Львові.
Постояли біля пам’ятника королю Данилу, який побудував місто і назвав його
на честь свого сина Лева.
Біля оперного театру, одного з найгарніших у Європі, — Національний драматичний театр ім. Марії Заньковецької. А поруч
— «Вернісаж» — своєрідна візитка Львова,
де кожен гість може придбати на згадку
сувенір. Ми не були винятком. Але здивувало не стільки розмаїття подарунків, як
добрі та щирі продавчині. Мені одразу порадили, що краще придбати, і головне —
не те, що дорожче, а що якісніше. Цікавою
була вимова жінок — дещо незвична для
нас, але дуже колоритна.
Після «Вернісажу» відвідали Італійський дворик — одну з найпрекрасніших
та найромантичніших окрас центральної
частини міста. І справді з балкону ми ніби
перенеслись в епоху Відродження, і я відчула себе венеціанською княжною…
У Будинку шоколаду очі розбігалися від
львівських солодощів.
І ще було одне місце, яке дуже хотілось відвідати, — Личаківське кладовище
— історико-культурний музей-заповідник.
Вразила безліч відомих імен, надзвичайних пам’ятників, склепів.
Одна з надгробних плит датувалася
1675 роком. Побачили ми й старовинні
каплиці-гробниці, яких тут усього 23. Помовчали біля могил Івана Франка, композитора Володимира Івасюка, вшанували їх
пам’ять.
Ми дуже вдячні вчителям за цю екскурсію. Щодня про неї згадуємо і на кожній
шкільній перерві ділимося враженнями.
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На віражах

Вишгород

Холод драйву не завадив

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – автор, Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Другий рік поспіль на вишгородській набережній відбувалися змагання з фігурного водіння, приурочені до Дня автомобіліста. Спраглі до
драйву міські автолюбителі вийшли на старт, щоб
позмагатися у вмінні володіти сотнями кінських
сил. Участь у заїздах взяли як досвідчені водії, так
і новачки, які нещодавно за кермом. Організатори – Асоціація роботодавців Вишгородщини (голова Юрій Колодзян).
ідкрив змагання заступник голови АРВ Валерій Виговський. Він привітав усіх з Днем автомобіліста та побажав успіху учасникам.
У цьогорічному слаломі взяло участь 14 автолюбителів.
У заїздах на вправність і швидкість усе залежить від
настрою, навичок, реакції і вміння поводитися на дорозі в стандартних для водіїв ситуаціях. Адже фігури,
що для учасників автозмагань готують організатори,
– не що інше, як щоденні рухи водія. «Змійкою» користуються, аби на мінімальній відстані об›їжджати перешкоди. «Вісімка» дає уявлення про кути можливих
розворотів. Плюс – оптимальна техніка водіння, допомога «ручника» і т.ін.
Як і минулого року, запросили суддю вищої категорії по авто- та мотоспорту Григорія Васильєва, який
уважно слідкував за рухом машин. Кожен учасник виявляв водійську майстерність у трьох заїздах: тренувальному та двох – на час. У загальному заліку першість здобула Надія Хрентієвська із результатом 51 с;
друге місце – у Олександра Кукурудзи (53 с), відстав
від лідерів всього на 1 секунду Роман Виговський,
який і замкнув трійку лідерів.
Попри низькі показники термометра заряджені
енергетикою швидкості учасники та вболівальники

залишились задоволеними. Після нагородження усіх
частували смачною кашею та гарячим чаєм.
Організатори дякують спонсорам – директору
Агенції нерухомості, підприємцю Віталію Кравчуку та
директору СТО «Автосервіс» Сергію Шульзі.
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Календар

Цей день в історії

3 листопада — День ракетних військ і артилерії; День інженерних
військ
1903 — голландський фізіолог розробив електрокардіограф
1995 — учені Техаського університету вперше виділили ген грудного
раку
Народилися:
1887 — Самуїл Маршак — російський поет і перекладач
1937 — Йосип Лось — український вчений, доктор політологічних наук
Іменини: Аркадій, Анатолій, Костянтин, Василь
4 листопада – День залізничника; День працівників соціальної
сфери
1890 — у Лондоні відкрито перше у світі метро
1879 — запатентовано перший касовий апарат
1946 — у Парижі (Франція) засновано ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури)
Іменини: Андрій, Анна, Володимир, Єлизавета
5 листопада — Всесвітній день чоловіків
1935 — випущено настільну гру «Монополія»
Іменини: Олександр, Омельян, Максим, Никон
6 листопада
Народилися:
1938 — Володимир Жариков — український актор, каскадер
Іменини: Панас, Микола, Олексій, Сергій
7 листопада
1909 — створено Український Студентський Союз у Львові
1951 — у Києві почав роботу перший в Україні телевізійний центр
1891 — запатентовано перший прототип застібки-блискавки
Народилися:
1857 — Дмитро Багалій — український історик, громадський діяч
1917 — Матвій Шестопал — український письменник, журналіст, науковець
Іменини: Валерій, Олег, Жанна, Олена
8 листопада – Великомученика Димитрія: Міжнародний день КВН
(клубу веселих і кмітливих)
1895 — у процесі експериментів з електрикою Вільгельм Рентген відкрив випромінювання, назване X-променями
Народилися:
1878 — Аврам Гребень — український лірник
1882 — Дмитро Байда-Суховій — український актор, режисер, бандурист
1883 — Остап Луцький — український громадсько-політичний діяч, публіцист, поет
Іменини: Василь, Антон, Лариса, Світлана
9 листопада — День преподобного Нестора Літописця; День української писемності та мови; Міжнародний день проти фашизму, расизму і антисемітизму
1825 — у Шотландії почав працювати перший рефлекторний прожектор
1911 — запатентовано неонову рекламу
Народилися:
1872 — Богдан Лепкий — український поет, прозаїк, літературознавець,
критик і перекладач
1906 — Ярослав Лопатинський — український вчений-математик, академік НАН України
1912 — Віктор Івченко — український кінорежисер
Іменини: Марк, Андрій, Нестор, Григорій
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Свято… темряви

Олександра ПОЖДЕМА, учениця 8-А класу
Вишгородської ЗОШ № 1, гурток журналістики ЦТ
«Джерело» (керівник гуртка Валентина Яковенко)
Мабуть, кожен чув про таке відоме в Америці
свято як Хелловін. Цікава історія його виникнення
та традиції.
елловін — старовинне кельтське свято, яке
відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Слово «Хелловін» вперше згадується в XVI
столітті як шотландське скорочення англійської фрази
All-Hallows-Even (укр. Вечір всіх святих).
Тисячі людей у найстрашніших масках лякали перехожих. Для більшого жаху влаштовували навіть кілька «страт». Однак і глядачі, і ті, кого «страчували», —
лише гиготіли.
Язичники вважали, що у ніч Хелловіну відчиняються двері у потойбічний світ, і духи померлих сходять на
землю у вигляді усіляких скелетів, вампірів та привидів
постукати у ваші двері. Досвідчені люди радять відкупитися — насипати їм у торбу гостинців-ласощів.
Одним із головних атрибутів свята є «світильник
Джека» — голова з вирізаного гарбуза і запалена все-
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редині свічка.
Для цього свята характерні перевдягання. Переодягаються як діти, так і дорослі. Найчастіше — у костюми фей, кажанів, різноманітних духів, відьом, гарбузів, скелетів, зомбі, мерців, упирів. Найпоширеніші
кольори для свята — чорний, помаранчевий, сірий,
білий, жовтий та червоний. Після цього діти ходять від
дому до дому з вигуками «Trick or treat!» — «Розіграш
чи цукерки!»
А тепер — найцікавіше. Напередодні свята учні 8-А
класу нашої школи здивували своїх гостей виставою
«Чари Хелловіну», яка звучала англійською мовою. Я
також брала участь у цьому дійстві, тож поділюся своїми враженнями. По-перше, була незвичною атмосфера свята. У центрі — згідно з традиціями, гарбуз, з розрізами для очей, носа та рота. По-друге, всі учасники
дійства — упирі і привиди — були святково вбрані. Потретє, вистава англійською мовою зберегла чарівність
та неповторність Хелловіну.
Вона сподобалася всім. Впевнена, що наш 8-А ще
не раз порадує школу своєю інтерпретацією традицій
різних народів.
Веселого Хелловіну! «Trick or treat!»

Колаж — Катерина ШМИГУН, учениця 8-А класу ЗОШ №1, спеціально для «Вишгорода»

Вишгород
Коралові співи

Колиска суспільства
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«СОНЕЧКОві» свята дитинства

Ярослава БЕНЬ,
ФОТО — авторка

Золота осінь радує око і не залишає байдужим жодного. Подовжують піднесений
осінній настрій свята, які проходять наприкінці жовтня у дитячих садках.
ДНЗ «Сонечко» приємно увійти до оновленої актової зали, яка стала ще затишнішою і казковішою після ремонту.
Перед входом – виставка дитячих робіт, де
каштанчики, жолуді, шишки, кетяги горобини
сплелися у дивовижні вироби-фантазії вихованців та їхніх батьків.
Осінні святкові ранки з участю батьків, за
словами вихователя – методиста старшої групи «Ромашка» Галини Шведкіної вчать малечу
дбайливому ставленню до природи, любові до
рідного краю.
Після них залишаються приємні враження
і віра в те, що пагонці нашого майбутнього, які
зростають в стінах цього дитсадочка, проростуть добрими плодами з міцним корінням.

У

«Осіннє мереживо»

Тетяна ВАСИЛЕНКО,
вихователь-методист ДНЗ «Ластівка»
ФОТО — Андрій Максімов, «Вишгород»
Вже кілька років поспіль наш педагогічний колектив успішно запроваджує цікаву
нетрадиційну форму дитячого дозвілля —
спільні тематичні музичні розваги для різних вікових категорій дошкільнят.
Ось і цьогорічні осінні свята «В
гості до Господині Осені» не стали
винятком.
вятково прикрашена осіннім
листям та народознавчими
атрибутами затишна музична
зала радо зустрічала вихованців молодших, середніх та старших груп.
…І почалося чудове дійство. За задумом автора сценарію — вихователяметодиста О. В. Роговенко — святково
одягнених діток теплими словами зі
щирою посмішкою вітала Господиня
Осінь — яскрава, виразна, артистична
вихователь Н. М. Шевченко.

С

В гості до Господині Осені

Діти радісно відповідали їй піснями «Вітальна», «Маленькі господарочка», «Квітучий край», яскравим осіннім хороводом,
таночком «Квіткова фантазія» та веселими
іграми «Борщ і компот», «Тинок», «Скриня», «Квіти садові та лікарські».
І все це у супроводі прекрасної музики
у виконанні молодого перспективного музичного керівника О. В. Петрової.
Велику користь вбачають педагоги нашого садочка у подібних святах. Найменші
ластів’ята здивовано, із захопленням стежити
за виступами старших вихованців, а майбутні
випускники зворушено спостерігали за іграми
та музичними номерами маленьких. Цей безцінний досвід спілкування дітей різних вікових
груп у сукупності, з їх радісним та піднесеним
настроєм — найкращий результат та найприємніша нагорода клопіткій виховательській
праці.
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«Голова на блюдці», зроблені власноруч
парашути та картини лазерним променем

SPARK! LAB! – 14 років успіху

Наталія КОВАЛЬЧУК,
класний керівник 5-В класу ВРГ «Інтелект»
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»
Нещодавно учні 5-В класу Вишгородської гімназії
побували на презентації освітнього проекту в рамках
комплексної інноваційної програми розвитку для дітей та молоді SPARK! LAB.
PARK! LAB! понад 14 років є одним з найуспішніших освітніх проектів музею американської історії і зразком освітньої програми, яка реалізується
в культурних та мистецьких закладах США. Партнерами
програми є Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет», Інститут обдарованої дитини НАПН України. Ця унікальна розробка об’єднує
мистецтво, науку, технології в єдину програму, через яку
школярі пізнають, досліджують, вивчають навколишній

S

Гімназія

Вишгород

світ, створюють власні роботи, приміряють на себе мантію винахідника.
Спочатку ми познайомились з відомими українськими та зарубіжними
дослідниками, науковцями та їхніми
досягненнями, які були представлені
на фотовиставці. Далі Мистецький Арсенал перетворився у казкову, фантастичну країну дитячих мрій і таємниць.
Перший експонат — «Голова на
блюдці». Перед очами дітей — невеликий столик з тарілкою, і на тарілці
— весела, грайлива, з промінчиками
в очах голова, жива дитяча голова,
яка їсть, рухає очима, витягує себе за
вуха. І зразу ж мої п’ятикласниики шикуються у чергу, щоб дізнатися таємницю експонату.
А секрет простий до смішного. За допомогою дзеркал
відображено бокові поверхні, розташовані поруч зі столом. При цьому створюється ілюзія, ніби ми бачимо внутрішню поверхню столу, і вона цілковито порожня, тобто
тулуб людини зникає.
Далі інтереси дітей поділилися. Фізики пішли на експеримент Ніколи Тесли «плазмова куля», де вчилися керувати блискавкою. Найбільш непосидючі спробували себе
в ролі музикантів, і грали як на справжніх африканських
барабанах, так і на всіх предметах, які можна зустріти вдома. Спочатку налаштовували звук, перевіряли тональність,
а потім з’явився ритм. Дівчатка пішли до зали створювати
картини лазерним променем, конструювати власні шедеври з магнітних клаптиків, вирощувати квіти. Закохані в
безмежний простір Всесвіту — робити літальні апарати, а

потім змагатися, чий винахід кращий.
За цікавим захоплюючим заняттям швидко линув
час. По дорозі до Вишгорода ми пограли у «Мікрофон»
(кожен висловив свою думку з приводу виставки).
Л. Михайленко: «Я не
помітив, як пройшов час,
найбільше
запам’ятав
плазмову кулю».
Д. Попехін: «Мені сподобався експеримент з головою
на тарілці. Обов’язково приїду ще раз сюди з мамою».
А. Стецюк: «Мені все сподобалось, але найбільше те,
як я робив парашут своїми руками і запускав його за допомогою теплого повітря».
І. Павленко: «Найбільше мене вразила квітка лотосу з
живими пелюстками. Як це зробити вдома?»
О. Лещинська: «Мені сподобалось працювати з електронним мікроскопом, а ще батут, на якому можна пострибати».
Ю. Морозова: «Я в захваті від того, що побачила, а ще б
я дуже хотіла сюди повернутись».
М. Відьмук: «Я навчилась вирощувати квіти у склянці».
В. Роговський: «Мені сподобалось, як ми разом майстрували велосипед, потім гарно відпочили, як справжні
друзі».
Ми всі разом вчились знаходити радість у праці, бачити буденні речі в незвичному ракурсі, набували певний
досвід, який, за словами Томаса Карлейла, «бере велику
платню за навчання, але і навчає краще за всіх учителів».

Інтелектуали-першачки

Анастасія СКЛЯРОВА,
Школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка Ольга Думанська)
ФОТО — Ольга ДУМАНСЬКА, спеціально для «Вишгорода»

Вже вкотре у гімназії «Інтелект» урочисто
посвячують найменших учнів у першокласники. Започаткували церемонію п’ять років
тому батьки з учителями молодших класів.
Вона прижилася і стала традиційним святом.
е відбувається наприкінці першої чверті.
Дітки за два місяці вже звикли до статусу учня початкової школи, познайомилися з літерами та цифрами, природознавством,
музикою, малюванням, письмом та фізкультурою
і готові прийняти посвяту у гімназисти.

Ц

Усі п’ять класів готувалися заздалегідь, вивчали пісні та вірші, повторювали слова клятви,
розучували танки. Старшокласники теж готували
для малечі цілу концертну програму. Батьки —
сюрприз, кухарі — солодке частування.
І ось урочистий день настав. Причепурені
вчительки у гарних сукнях привели своїх підопічних до актового залу і розсадили по рядах. Дітки
притихли й з цікавістю роздивлялися навкруги.
На екрані кадри їхніх перших кроків у гімназії —
урочиста лінійка 1 вересня, перші уроки в класі,
перші інтерв’ю про те, як вони себе почувають у
школі, ігри на перервах. Із екрану дійство йшло
до зали.
Директор гімназії Інна Шубко щиро привітала
зі святом усіх, хто зібрався, побажала учням та

їхнім батькам наснаги, добре
вчитися, бути гідними звання
гімназиста, здоров’я та головне — зустрітися у цьому залі
на випускному через 11 років.
На прикрашену барвами
осені сцену вийшли ведучі.
Свою гімназію вони назвали
великим кораблем знань і запросили на палубу п’ять екіпажів з капітанами-класоводами
Наталією Янченко, Людмилою
Бурдейною, Іриною Волкотруб, Світланою Шатіловою та
Галиною Старковою.
Далі старшокласники своїм іскрометним концертом
довели, що у гімназії не тільки сумлінно навчаються, а й
весело і цікаво відпочивають.
Вони декламували, співали,
танцювали, грали на сопілках. Потім з кожного першого

класу на сцену виходив один
представник і читав клятву, а у
залі хором тричі лунало: «Клянемося».
Під гімн гімназії «Королева
Знань», за чудовим звичаєм
— проводжати дітей у життєву
дорогу з вишитими рушниками (символом батьківського
благословення та материнської любові), — учні виходили
із зали під українськими рушниками, які тримали їхні матусі
та татусі. А в класах їх чекали
солодкий стіл та чаювання.
Попереду у малечі перші в їхньому житті канікули. А
потім — знову до навчання...
Отак і живе гімназія — на зміну
старшому поколінню приходить юнь, яка впевнено може
сказати: «Ми — майбутнє
твоє, Україно!».

Як у Німеччині посвячують у першокласники
Анастасія НЕПОКРИТОВА,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
(керівник гуртка Ольга ДУМАНСЬКА)
Ми звикли, що діти йдуть до школи 1 вересня,
і я була здивована, коли дізналася, що у Німеччині зовсім не так. Там перший дзвоник лунає десь
із середини першого місяця осені, і кожна школа
сама визначає день, коли це має відбутися, в одній — 16, а в іншій — 20 вересня.
ещодавно наша сусідка — тіточка Анна повернулася з Німеччини, де випроводжала до школи свого онука Антоніо. Я запитала її про те,

Н

як вона з’їздила, а вона у відповідь: «Заходь увечері на
чайок, все розповім».
І ось ми сидимо у затишній оселі, господарка пригощає смачним закордонним печивом і з легкою посмішкою на вустах згадує.
— Моя дочка живе зі своїм чоловіком у Штутгарді, —
почала вона. — Цього року онуку виповнюється 7 років,
тож час іти до школи. Вибрали школу, яка найбільше
нам сподобалось.
Перший день занять — у другу декаду вересня.
Традиційної для нас лінійки там зовсім немає. Просто
збираються в актовому залі (в нашому випадку це був
шкільний спортивний зал з трибунами), першокласники

сідають у перші ряди, а їхні рідні — за ними позаду.
Батьки обов’язково роблять подарунок, вкладають
його у паперовий конус і в цей день дарують його своєму першокласнику. Там усе необхідне — ручки, олівці, пензлики, лінійки і т. інш. Вчителька викликає своїх
учнів по черзі, кожний виходить на середину зали, його
посвячують у школярі і вручають відповідну грамоту.
Учні старших класів готують великий святковий концерт. Після нього малят запрошують до класів, а батьків — до їдальні, де на столах печиво, пиріжки та торти.
Після цих урочистостей ще й у кожному домі, де є
першокласник, влаштовують святкову вечерю, на яку
запрошують друзів, сусідів та знайомих.

Л

Вишгород

Людина
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Соціальні — потрібні всім

ФОТОмить
Влас. інф.
ФОТО — Ганна БОНДАРЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

4 листопада — День працівника соціальної
сфери. Напередодні професійного свята в управлінні Пенсійного фонду України у Вишгородському
районі було урочисто і піднесено.
ачальник управління Оксана Тарасенко привітала колектив і вручила дев’ять грамот і п’ять
подяк найбільш достойним працівникам. Грамоту Київської обласної ради одержала начальник відділу обліку надходження платежів Алла Музиченко.
У цей день не забули і ветеранів пенсійного «фронту» (вони всі отримали подяки) та молодих мам, які
перебувають у відпустці по догляду за дитиною, — запросили всіх, але не всі змогли прийти. Ті, хто завітав
до свого рідного управління, не пошкодували: їх досі
пам’ятають, вдячні за роботу, за передані знання і досвід, запросили до святкового солодкого столу, породинному розпитували про успіхи дітей і онуків.
Було про що погомоніти, чим поділитися. Не забули хороших слів на адресу тих, хто щодня приймає на
себе емоційний «удар» відвідувачів у нинішні часи змін
і реформ, терпляче пояснює, допомагає оформити
потрібні документи.
Вирішили започаткувати приємну традицію — щороку разом із ветеранами відзначати професійне свято.

Н

Ювілейне

Скромність-скромність…

Володимир ЛЕВАДНИЙ,
колишній напарник
Захоплююсь людьми, які відрізняються від
інших активним подвижництвом у суспільстві і т.
інш.
До таких відношу і Надію Федорівну Клочок,
яка до пенсії працювала муляром. А почала трудовий шлях на цегельному заводі — витягала гарячу цеглу із печі.
рацюють по-різному. А Надійка ставилася до
роботи дуже відповідально. Старанно і швидко викладала ніжними руками важку цеглу у
стіну. І так із дня у день. Подругам по бригаді лінуватися поруч із Надею було незручно, і усі працювали
старанно. Небалакуча, дружелюбна, Надя встигала і
на роботі і вдома.
А вдома — сім’я, діти, господарство… І звідкіля у
жінок сили?! Це щастя чоловіка — мати таку пару, як
Надя.
Ідуть збори колективу, приурочені державному
святу. Оголошують прізвища кращих працівників. Їм
вручають грамоти, премії під оплески. Ось і прізвище
Надії зустріли аплодисментами, вручили чергову грамоту і туристичну путівку до Угорщини.
Побувала там. Вражень від побаченого чимало. І
Дунай, і озеро Балатон, і столиця Будапешт з чудовим
парламентом у Буді. Ще у пам’яті лишилося те, що у
магазинах були на диво дешеві продукти і товари широкого вжитку у великій кількості й асортименті. Це у
1981 р. вражало, бо у нас на той час товарів не вистачало.
Ця поїздка збагатила світогляд Надії. Та вдома
знову занурилася у спорудження будівель на Вишгородщині: шкіл, птахофабрики, клубів і тощо. І знову на
зборах у 1986 р. Надії Федорівні вручили туристичну
путівку аж у Японію!
Велика група передовиків-будівельників України
відправилась літаком до Хабаровська. Звідтіля — потягом до порту Находка біля Владивостока і теплоходом на південь — за 1 500 км, на західний край
японських островів. Пришвартувалися в порту міста
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Зліва направо: Лариса Скабицька, Ірина Кревська, Оксана Тарасенко, Петро Кирилюк (перший
начальник управління), Тамара Дмитренко (другий начальник управління), Галина Малюк, Людмила
Дубицька, Валентина Гурська, Надія Притула, Наталія Кудрінська, Марія Титаренко, Галина
Склярова

Хіросіма. Була екскурсія містом, потерпілим від атомної бомби у 1945 році. Враження — приголомшливі…
Потім відвідали місто Нагасакі. І там теж — атомна
бомба, скинута з американського літака через тиждень після Хіросіми, знищила десятки тисяч людей.
Була екскурсія до м. Кіото, де з цікавістю занурилася в історію Японії. Нарешті дісталися і столиці — Токіо. Місто вразило своєю величчю, сучасною архітектурою, дорогами, парками та скверами, центральною
вулицею. Японці мають менше життєвого простору,
ніж ми, і використовують кожний сантиметр з користю
та любов’ю.
Та минуло кілька днів — і група повернулася додому. І «мандрівниця» Надя включилася у звичне для
себе життя: сім’я, праця на будівництві, порання на ділянці із чоловіком Петром — досвідченим городником.
Підростали донечка Людмила і синочок Сергій.
Виростило подружжя дітей, у них вже власні сім’ї, а у
батьків — онуки. Трагедія, що доня після важкої хвороби залишила цей світ. А була гарна, розумна. І ще одне
горе спіткало Надію — раптово помер чоловік.
Хочу розповісти про безмежну скромність моєї
знайомої, якій — 75. Самотній некомфортно і сумно,
ось і їздить із Вишгорода до онуки у Бориспільський
район. Допомагає їй зводити житловий будинок. Стіни
з цегли мурує. Принаймні, перший поверх і простінки
зводила бабуся. Досвід у неї величезний, та й кошти
онуки економить.
Надія — духовно багата жінка. Любить класичну поезію, знає напам’ять поеми Тараса Шевченка «Сон»,
«Гайдамаки». Декламує серцем, на диво виразно, так,
що у нас «мороз по шкірі». Бо сама — українка і має
велике серце. Літня вже людина, а пам’ять, як у молодої. І щира у своїх вчинках, хлібосольна, добра. Про
свій ювілей заборонила й думати — не те, що писати.
Скромність і тут взяла верх.

Достойна запису у Книгу рекордів України
Отака моя гарна знайома Надія… Щиро вітають
Надію Федорівну Клочок із славним ювілеєм, зичать
міцного здоров’я, довголіття, любові і уваги рідних її
друзі, до яких із задоволенням приєднуюсь і я. Многая
літа тобі, наша славна будівельнице!
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Найстарший виборець

ки щоб прочитати ті довжелезні списки
потрібно було витратити мало не півдня.
а відміну від тодішніх виборів, нинішні відбувались без штовханини,
за спокійної обстановки, у просторому приміщенні спортзалу з двома виходами. До речі, ці входи-виходи з боку обладнали буквально напередодні виборів.
— Це завдяки директору КПЖ і КГ міської ради Михайлу Шененку, керуючій справами райдержадміністрації Наталії Клебан,
начальнику відділу з гуманітарних питань
виконкому Вишгородської міської ради Володимиру Ткачу, директору Будинку культури Аліні Чернявській, які доклали чимало
зусиль, щоб у день виборів люди почувались
на дільниці комфортно, — розповідала нашому кореспонденту голова дільничної комісії Валентина Чорноусова.
Вона ні хвилини не сиділа на місці. То
зустрічала спостерігачів від різних партій (їх
зареєструвалося 18), то вносила поправки
до списків — добре, що поверхом вище —
виборча комісія округу, і проблемні питання
вирішувались оперативно. Так, родичі двох
померлих мешканців міста принесли документи, що засвідчили їхню смерть (хоча ці
зведення мали надійти до дільниці заздалегідь, щоб вчасно викреслити померлих із
списків). Кілька виборців не знайшли себе у
списках. Написали заяви. Звірили прізвища
з реєстром виборців. Декого направили до
суду.
Утім, Валентина Петрівна встигла відповісти й на запитання кореспондента.
На 10-ту ранку з 2429 виборців проголосували 500. Явка не така, як би хотілось.
Але для того, щоб стимулювати виборців, за
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Власн. інф.
ФОТО — Марта КВІТКА
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На 10 годину ранку на дільниці
№2429 у центрі Вишгорода (спортзал
Будинку культури «Енергетик») було небагато виборців. Ішли повільно. Дехто не
забув попередні вибори, коли не можна
було пробитися до столів з бюлетенями
(2006 року на місце у парламенті претендували 45 партій, цього року — 22): тіль-

думкою голови комісії потрібно насамперед
складати такі списки виборців, по яких не
виникало б ніяких проблем.
Голосувати сюди прийшов і 93-літній
Петро Іванович Гречкосій (НА ФОТО 1), щоправда, у супроводі дочки, але до кабіни до
голосування його направили самого, без дочки. Трохи дідусь погаласував, але все владналось.

На сусідній дільниці № 320351 у приміщенні музичної школи комісія і спостерігачі
працювали у тісноті. Виборці, що входили у
центральні двері, через них же і виходили —
тут не дотримались протипожежних умов.
Спостерігачі були і у залі, і в коридорах. Однак 18-річна Михайла Максимова з Болгарії
(НА ФОТО 2) ніяких порушень не побачила.
Задоволена й гостинністю господарів — її
щиро пригостили кавою та салатом у місцевому буфеті, облаштованому завдяки голові
комісії Галині Косько.
Крім неї, тут зареєструвались також
румун Костянтин Марза та росіянин Роман
Удод.
На цій дільниці, як і на попередній, працювали дві відеокамери, і за ходом голосування можна було спостерігати в Інтернеті.

На вибори, як на свято
Вперше було облаштовано дільницю
№320344 у залі районної спортивної школи,
через що ті, хто раніше голосував у районній
бібліотеці, туди й направилися. Хоча у запрошеннях було вказано нову адресу і навіть

1 листопада — Ольга Володимирівна ВАСЮК — керуюча справами виконавчого комітету Вишгородської
міської ради;
2 листопада — Лідія Миколаївна МЕЛЬНИЧЕНКО — спеціаліст І категорії Вишгородської міської ради;
3 листопада — Володимир Юрійович ЛІСОГОР — депутат Вишгородської міської ради;
4 листопада — Олексій Олександрович ДАНЧИН — заступник Вишгородського міського голови;
12 листопада — Віктор Вікторович ШУБКА — депутат Вишгородської міської ради;
13 листопада — Олена Володимирівна МЕЛЬНИК — спеціаліст І категорії Вишгородської міської ради;
17 листопада — Георгій Васильович ЧЕБАН — директор ВМКП «Водоканал»;
19 листопада — Людмила Федорівна ЧЕРВ’ЯКІВСЬКА — член виконкому Вишгородської міської ради;
21 листопада — Леся Іванівна СВИСТУН — землевпорядник Вишгородської міської ради;
24 листопада — Леонід Євгенович ПАЛАНИЧКО — начальник Вишгородського РВ ГУ МВС України в
Київській області, член виконкому Вишгородської міської ради;
24 листопада — Костянтин Олександрович АНДРОЩУК — депутат Вишгородської міської ради;
28 листопада — Олексій Володимирович ВЕРЕТЬОНКІН — член виконкому Вишгородської міської ради;
30 листопада — Марина Юріївна КОЧ
КОЧЕЛІСОВА — головний редактор газети «Вишгород» (кругла дата).
***
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті вам згоди й порядку,
куу,
Щоб доля світлою була.
Вишгородський
В
ишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
В роботі – успіхів, везіння,
я,
міськвиконком, міська рада, редакція газети «Вишгород»
У справах – вічного горіння!
ня!

Навчання категорії «А1» «А» «В»
Вечірні групи. Групи вихідного дня.
Практичне керування «водіння»
м. Вишгород, м. Київ
за індивідуальним графіком
Оплата частинами протягом навчання.
м. Вишгород, вул. Межигірського Спасу, № 6
Тел.: (044) 222-63-36
Тел.: (096) 444-35-53

Сертифікат про державну акредитацію Серія ДДАІ № 002176
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
3.11.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати
друкованими
літерами

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

ЖИТТЯ
залежить
від
ВИБОРУ

деталізовано — «приміщення спортшколи».
Дехто з ветеранів не перевів стрілки годинника назад і прийшов за звичкою першим,
тобто о 7-й годині ранку. Та дочекались,
поки офіційно відкрились двері.
На дільниці — просторо, але, щоб дістатися зали, треба подолати 50 сходинок. Для
людей похилого віку — важкувато.
Ветерани згадали вибори за радянських
часів. Коли гриміла музика, працювали буфети, а до виборів закликали яскраві транспаранти над дільницями, а не такі, як зараз, підсліпуваті вивіски. Але молоді робоча
атмосфера до душі. І голова комісії Сергій
Орехівський підтримує заклик — на вибори,
як на свято. Може, і люди б з музикою дружнішими рядами йшли на дільницю, вважає
він.
Але радянські звички залишились у минулому, як і країна, спогади про яку й досі
багатьом крають душу.

Журналістам, працівникам, читачам
міської газети «Вишгород»!
Щиро вітаємо вас із 17-ю річницею від дня заснування газети —
популярного видання найчарівнішого куточка мальовничої Київщини, яке творить самобутню історію громади.
Нашу газету люблять у місті. Свобода слова, думок, ідей, волевиявлення вишгородців — пріоритетні у редакційній роботі. До журналістів звертаються по допомогу в розв’язанні різних проблем — і ви
відповідаєте своєму високому призначенню.
Упевнені, що й надалі обрані газетою демократичні чесноти, самовіддане служіння своїм землякам, невпинне прагнення змінювати
міське життя на краще залишатимуться домінуючими орієнтирами
для всіх працівників «Вишгорода», численного активу громадських
дописувачів
передплатників.
ачів і пере
имо всім міцного зд
Зичимо
здоров’я, творчого неспокою та успіхів.
З повагою
Вишгородський міський голова
В
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком

Прийміть найщиріші вітання
з нагоди дня народження газети!
Ваша повсякденна наполеглива праця, професійне почуття обов’язку, відданість справі здобули визнання і шану
великої аудиторії читачів і шанувальників вашого таланту у
місті та районі.
Нехай і надалі ваше слово служить правді та істині,
утвердженню добра і справедливості.
Здоров’я міцного усьому колективу редакції, благополуччя і добра в родинах.
Хай береже вас Господь.
Голова Громадської ради при Вишгородській РДА
Анатолій ГАЛЬЧУК,
Благодійний фонд святої Ольги

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Вибори-2012

Вітання

Шановний колектив
ктив
в
газети «Вишгород»!

P.S.
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Михайла не побачила
порушень

У листопаді день народження святкують:

АВТОШКОЛА

Вишгород

Газе
Газеті «Вишгород» – 17!
Найкращі вітання журналістам і всім, хто творить газету «Вишгород»!
Об’єктивно відображаючи подію за подією, кожен із вас пише історію сьогодення. Через роки,
коли наші потомки аналізуватимуть нинішній час, їм
допоможуть не лише підручники, а й архів газети.
Раді, що ми, юні журналісти, можемо долучитися до цієї справи. Дякуємо за співпрацю і розуміння.
Нехай ваше слово підтримує на шляху до якісних змін у суспільстві, піднімає дух, вселяє надію.
Нових вам задумів, цікавих ідей!
Юні журналісти ЦТ «Джерело»
(керівник гуртка Валентина Яковенко)

Головний редактор

Марина Кочелісова
Заступник головного редактора —
Вікторія Шмигора
Кореспонденти —
Марта Квітка, Ярослава Бень
Літературний редактор —
Оксана Ракоїд
Погляди редакції не завжди збігаються з
думкою авторів публікацій.
Редакція залишає за собою право
скорочувати надані матеріали,
які не рецензують і не повертають.
Відповідальність за достовірність даних
несуть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком ,
друкуються на платній основі.
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