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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року

Субота, 25 лютого 2012 року, № 8 (849)
КОЛО жінки

Футбол від малого до великого > 6

> 13

> 15

Мама Арт-студії

>3

Масляна у Вишгороді

> 4-5

Київщина трудова, пісенна, майстровита
ФОТОмить

Що? Де? Коли?

>2

Щойно відспівала і відтанцювала на набережній
Київського моря вся Київщина, прощаючись із Зимою і зустрічаючи Весну. А вже більш як півдесятка країн приїхали до нас на інвестиційний форум. У
День захисника Вітчизни відкрили пам’ятну дошку
колишньому учню Вишгородської ЗОШ № 1 (див.
позначки на фотографіях).
У суботу, 25 лютого, з 9:30 у районній КДЮСШ (вул.
М. Грушевського, 7-б) — турнір з міні-футболу на
Кубок АРВ, а з 10:00 на стадіоні «Енергетик» (приміщення адміністрації) — стрілецький фестиваль.
У неділю, 26 лютого, о 15-й годині у ЦТ «Дивосвіт» (просп. Т. Шевченка, 8, колишній кінотеатр
«Мир») — зустріч з Блаженнішим Кардиналом
Любомиром Гузаром на тему: «Роль людини в
суспільному житті».

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Свято чи будень,
а комунальники прибирають дороги

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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25 лютого

Соціум

2012 року

Офіційно

60 країн — у гості до нас

Про скликання X сесії
Вишгородської міської
ради VІ скликання
Розпорядження
від 17 лютого 2012 р. № 1
Керуючись п. 8 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
скликати Х сесію Вишгородської міської
ради VІ скликання 28 лютого 2012 року о
10:00 у залі засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) з таким порядком денним:
1. Звіт голови постійної комісії з питань планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю міста за
2011 рік.
2. Звіт голови постійної комісії з питань
законності та правопорядку, депутатської
етики, інформаційної політики та контролю
за рішенням ради та її виконавчого комітету
за 2011 рік.
3. Про затвердження звіту про виконання
Вишгородського міського бюджету
за
12 місяців 2011 року.
4. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 29.12.2011 р. №
9/2 «Про Вишгородський міський бюджет
на 2012 рік».
5. Про списання транспортного засобу,
що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста та на балансі
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
6. Про затвердження нової редакції статуту Вишгородського міського центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді
«Джерело».
7. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 16.02.2011 р. №
3/4 «Про встановлення єдиного податку».
8. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Вишгорода об’єкту незавершеного будівництва.
9. Про внесення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації у 2012 році об’єкту
незавершеного будівництва.
10. Земельні питання.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Коротко про різне
Підготувала Майя ВОЗНЮК

Газ для України
Росія пропонує Україні проект нової
газової угоди про перспективи утворення двостороннього газового консорціуму і скидку на газ. Участь європейських
споживачів у консорціумі не передбачається.

Комунальні тарифи
перевіряють
За дорученням Прем’єр-міністра
України Миколи Азарова перевіряють
тарифи на ЖКГ: якщо вони не обґрунтовані — матеріали передають до прокуратури. Держфінінспекція попередила
про перевірки за 10 днів до приїзду ревізорів — одразу ж зменшились тарифи
у Харківській, Сумській, Полтавській та
Чернігівській областях.

Вишгород

Ілля ВИШГОРОДСЬКИЙ

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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лютого у великій залі
адміністративного
будинку
відбулося
засідання Міжнародного трейдклубу — громадської організації
з 20-річною історією (об’єднує
близько 60 посольств і великих
компаній), яка інвестує різноманітні проекти у країнах світу.
Україну, й Київщину зокрема,
обрано не випадково. Вони визнані
плацдармом для розширення впливу бізнесових структур на економіку,
інші галузі народного господарства.
У цьому гостей переконувала й
розповідь першого заступника голови Київської облдержадміністрації
Ярослава Москаленка, який наголосив на тому, що за досить короткий
час із 27 областей нашої держави
Київщина піднялася з 24-го до третього місця в економічному розвитку.
Нова владна команда ефективно працює й у районах. Так, Вишгородщина, за словами голови
райдержадміністрації Олександра
Приходька, із року в рік нарощує не
лише промисловий потенціал, а й
успішно реалізує державні проекти в
галузях освіти, медицини, культури
та спорту. Проведення у Вишгороді
міжнародних змагань «Формула-1
на воді» влітку 2011 року – масштабна подія для України – розширює
перспективи району і міста щодо залучення інвестицій у спортивні проекти. Недарма наступні п’ять років
змагання такого рівня відбуватимуться у Вишгороді – вже досягнуто
про це домовленість.
Вишгород — взагалі перспективне місто для залучення інвестицій. Про це говорив Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк. Він
визначив чотири напрямки, за якими розвиватиметься місто у май-

Визначений стандарт: один власник
має право на одну квартиру площею до
120 кв. м. За більший метраж доведеться платити.
За попередніми розрахунками, місцеві бюджети отримають від власників
розкішних апартаментів 550-600 млн
грн, або 2% всіх доходів Державного
бюджету.

Гайтана виступить
на «Євробаченні-2012»
Із піснею «Будь моїм гостем» у Баку
виступить українська співачка Гайтана.
За право поїхати на конкурс змагався
21 виконавець. Головним претендентом вважали Макса Барських. Але на
цей раз право голосу було не тільки у
телеглядачів, а й у журі. Гайтана набрала найбільше – 41 бал.

Податок на нерухомість

Тестування
під пильним оком

Закон про податок на нерухомість
вступив у дію з початку року, та сплачувати доведеться з червня, оскільки
механізми його нарахування на доопрацюванні. Закон відміняє розмежування
загальної та житлової площі. Якщо площа не перевищує 120 кв. м (квартира)
чи 250 кв. м (будинок), ставка податку
дорівнює нулю. Квартири площею від
120 до 250 «квадратів» і будинки від 250
до 500 кв. м обкладаються податком
до 1% мінімальної зарплати за кожний
квадратний метр перевищення. А якщо
площа іще більша – 2,7% мінімальної
зарплати.

У зв’язку з проведенням в Україні
Євро-2012 зовнішнє тестування учнів
розпочнеться на два тижні раніше. Перший тест з хімії – 15 травня, останній з
біології – 7 червня. Результати нададуть
до 1 липня.
У цьому році до переліку предметів додали всесвітню історію. Майбутні
студенти перевірять свої знання також
з української мови та літератури, математики, географії, англійської мови,
фізики.
Щоб ніхто не намагався списувати,
вперше будуть використані відеокамери і металодетектори.

бутньому, – промисловість, освіту,
культуру і спорт.
«Для великих компаній Вишгород привабливіший за Київ», — зазначив наш мер.
На засіданні було представлено
кілька проектів, зокрема будівництво центру активного відпочинку та
екстремальних видів спорту Х-Life.
Його реалізація дозволить протягом
усього року, незалежно від погодних
умов, відпочивати й брати участь у
масштабних спортивних змаганнях.
Цікавим був виступ депутата Верховної Ради I та III скликань, першого мера Києва у Незалежній Україні
Івана Салія. Наприкінці зустрічі господарі та гості обмінялися подарунками. Знаковим, символічним було
вручення віце-президенту міжнародного трейд-клубу ікони апостола Андрія Первозваного – святого
покровителя України. А Батир Юсупов подарував учасникам зустрічі
сувеніри і подякував організаторам

«Пульс податкової»
Державна податкова служба України запроваджує проект, мета якого —
зменшити кількість звернень платників
із заявами про випадки корупційних та
інших неправомірних дій працівників
органів ДПС до центральних органів виконавчої влади та підвищити імідж і ступінь довіри платників податків до органів
ДПС України.
«Пульс податкової» – гаряча телефонна лінія (044) 284-00-07, яка
працює за принципом call-back (податківці не тільки приймуть звернення, а й
повідомлять про результати перевірки
та вжиті заходи). Працюватиме лінія цілодобово: з 8-30 до 19-30 інформацію
про неправомірні дії прийматимуть оператори, у неробочий час – інтерактивний
автовідповідач.

Для великих платників —
спеціальний офіс
Враховуючи рекомендації МВФ та
світовий досвід, уряд України ухвалив
створити у структурі центрального апарату ДПА центральний офіс з обслуговування великих платників податків — з
регіональними відділеннями у Дніпропетровській та Одеській областях і м. Києві.
Податківці обіцяють зібрати в загальнонаціональному офісі кращих фахівців,
ввести новітні сервісні послуги.

Українці відзначатимуть
День соціальної
справедливості
Президент України Віктор Янукович
підписав Указ, згідно з яким в Україні що-

Інвестиційний форум

Іван Салій
за гостинність та діловитість, цікаві пропозиції і водночас поділився
думками про святкування у Вишгороді Масляної – яскравого народного дійства з українськими традиціями та стравами, яке справило на
нього надзвичайне враження.

року 20 лютого відзначатиметься День
соціальної справедливості.
Соціальна справедливість є основоположним принципом мирного та
успішного існування, як безпосередньо
в самих країнах, так і відносинах між
ними. Організація Об’єднаних Націй підтримує принципи соціальної справедливості, пропагуючи рівність серед жінок
та чоловіків, відстоюючи права корінних
народів та емігрантів, долаючи перешкоди, що виникають перед людьми через їх
відмінності за статтю, віком, расовою,
етнічною та релігійною приналежністю,
культурою або наявністю інвалідності.

Почепіть на холодильник
пам’ятку
За статистикою, в Україні щодня нещасні випадки призводять до загибелі
чотирьох дітей, а це: щотижня — цілий
клас, щороку — майже дві тисячі юних
громадян!
Вишгородський РВ ГУ МНС України в
Київській області та відділ освіти Вишгородської РДА звертаються до батьків із
закликом не залишати дітей без нагляду,
виховувати навички культури безпечної
поведінки, демонструвати на власному прикладі обережність у поводженні з
вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками та електроприладами.
З дітьми слід постійно говорити про
безпечну поведінку вдома і на вулиці. А
для постійного нагадування — прикріпити вдома на видному місці чіткі рекомендації, як діяти в тій чи іншій ситуації,
куди телефонувати, до кого звертатися
тощо.

Наше місто

Вишгород

«Тато в домі головний…»

25 лютого
Свято мужності

Вікторія ШМИГОРА

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Домісольки»

За ними, як за кам’яною стіною
Ведуча Тетяна Негоденко закликала вшанувати хвилиною мовчання
пам’ять про тих, хто віддав своє життя
у боротьбі за рідну землю.
Від імені урочистого зібрання,
Вишгородської РДА, районної й міської рад, рад ветеранів поклали квіти до
стели воїнам-визволителям,
могили невідомому солдату,
меморіальних дошок Никифору Шолуденку та Юрію
Кургузову.
Голова міської ради ветеранів Петро Жуланов розповів про історію свята. Теплі
слова привітань лунали у цей
день від голови РДА Олександра Приходька, Вишгородського міського голови
Віктора Решетняка, заступника голови районної ради
Олександра Глущенко, військового комісара Миколи

«ДЖЕРЕЛО»: перше п’ятиріччя
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»,
Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

П

родовжуємо ближче знайомити читачів «Вишгорода» з
міським Центром творчості
учнівської молоді «Джерело», де дітей прилучають до прекрасного. Свої
можливості вони реалізують у різних видах діяльності — грі, навчанні,
спілкуванні, практичній роботі.
Оскільки
творчість
—
це
обов’язково творення, то діти завжди у пошуку чогось нового й оригінального. А допомагають їм у цьому
наставники. Як приклад — шоу-студія мод «Фантазія» під керівництвом
Олесі Халаш.
Спочатку Олеся Андріївна працювала у «Джерелі» костюмером. Потім методистом. Але творча натура молодого
педагога, прагнучи втілення, все ж таки
перемогла. Сьогодні вона поєднує роботу методиста та керівника шоу-студії
мод «Фантазія». Така назва цілком виправдовує творчий процес, що відбувається під час її занять. Адже від самого
його початку і до завершення працюють
дитяча уява і фантазія, які в потрібному напрямку скеровує наставник. За
мету собі вона ставить — максимально
реалізувати творчі можливості учнів,
формувати у них художньо-естетичний
смак, розвивати акторські здібності. Що
це означає на ділі?
Олеся Андріївна навчає дівчаток моделювати і конструювати одяг, знімати
мірки, підбирати тканину, шити сам виріб. Фініш усьому — дефіле з елементами хореографії у власноруч зшитих
костюмах. Для цього треба вміти правильно тримати осанку, демонструвати
костюми, танцювати, наносити макіяж
та робити зачіску, а також виготовляти
декорації. Немало, правда?
Як працюється молодому педагогу,
що вже вдалося і які завдання сьогодні
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У міськвиконкомі

Для населення тарифи
не змінилися

М
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лютого Україна святкувала День захисника
Вітчизни. Вшанували
всіх причетних до військової служби: від сивочолих і увінчаних нагородами фронтовиків, до молоді,
яка лише нещодавно одягла військову форму.
Відзначали свято сильної половини
людства і у Вишгороді.
Зранку керівники району, міста,
ветерани, школярі урочисто відкрили
меморіальну дошку у Вишгородській
ЗОШ № 1 – колишньому учню, Олександру Сінчуку, який загинув у Афганістані.
Опівдні учасники урочистостей запросили до великої зали адмінбудинку. Кожному учні вручали гвоздики.
Лунав гімн України.

2012 року

Прибори та голови Київської обласної
спілки організації ветеранів Афганістану Івана Коваля.
Активістів міської організації Всеукраїнської спілки радянських офіцерів Петра Жуланова, Івана Черткова,
Германа Ковальчука, Василя Демчика,
Анатолія Козака, Михайла Каменського та Олександра Бегуна відзначено
подяками.
Вихованці Вишгородського міського ЦТ «Джерело» (гурток «Домісольки»
– керівник Анна Покровська) подарували справжні музичні хіти – «Браві
солдати», «Будем в армії служить» та
пісню про татусів. Естафету передали
артистам старшої групи – «Спадкоємці
переможців» із композиціями «Сонячне коло», «Веселий вітер», «Не плач,
дівчино» та патріотичні «З чого починається Батьківщина» й «Вогник». Завершальним акордом свята став виступ
хору «Ветеран» (див. стор. 1).

Ні дня без фантазії

у «Фантазії»?
«Ставимо перед собою багато завдань. І поетапно виконуємо їх. Сьогодні маємо сучасну швейну машинку, на
якій дівчатка працюють із задоволенням. Вчаться заправляти нитку, робити
рівненьку строчку. І хоча Юлі Негоденко,
Саші Проценко лише по 9 років, вони
вправні й здібні, і мені з ними цікаво, —
каже Олеся. — Разом з цим вивчаємо
історію костюмів стародавнього світу —
Риму, Візантії, Греції, Китаю. Допомагає
наочний матеріал — малюнки, фотографії, журнали. Нам би ще проектор! Адже
діти цікавляться роботами світових
дизайнерів. Тому хотілося б показати
їм документальні фільми про творчість
Крістіана Діора, Коко Шанель, Кельвіна
Кляйна, сучасну турецьку дизайнерку
Адже Еге, яка створює розкішні костюми».
Дівчаткам цікаво вчитись моделювати одяг, перезнімати викрійки, використовуючи «Бурду». А ще, кажуть Саша
Тихан, Настя Треус, Саша Стецюк, їм
подобається сама наставниця — добра,
весела і турботлива.
Сідаючи за швейну машинку, Ліза
Мартінес хоче чим швидше навчитися

Гуртківці у свята...

инулого тижня на засіданні
міськвиконкому йшлося про
тарифи на послуги з утрмання будинків і споруд та прибудинкових
територій. Рішення міськвиконкому
коментує заступник вишгородського
міського голови Олександр Ростовцев:
— Акт регуляторного впливу щодо тарифів на комунальні послуги було оприлюднено. По місту пройшли громадські слухання,
які докладно висвілтювали засоби масової
інформації. У кожному кварталі мешканці
багатоповерхівок зустрічалися (іноді — й
декілька разів) із економістами КПЖ і КГ,
висловлювали свої претензії, дискутували, пропонували. Люди писали до газети
«Вишгород», приходили на прийом до міського голови та його заступників.
Ми отримали висновок Комітету по цінах
щодо обгрунтованої собівартості тарифів.
Упродовж двох місяців засідала спеціально створена депутатська комісія — разом
із жеківцями та запрошеними спеціалістами доопрацьовували найдрібніші питання,
перевіряли розрахунки, вносили корективи. Засідання були відкриті для вишгородців.
За результатами проведеної роботи,
міськвиконком затвердив регуляторний
акт щодо тарифів на комунальні послуги,
з додатком — для підприємств та бюджетних організацій. Таке рішення прийняли,
зваживши на непросту ситуацію в Україні.
Людям нелегко — і їх треба підтримати.
Тож поки що тарифи залишаються на тому
ж рівні, що й минулого року.

шити. І хоча дівчата не планують стати
великими кутюрьє, вони переконані, що
здобуті навички, естетичний смак, вміння поєднувати кольори знадобляться їм
як майбутнім господиням.
Сама Олеся оволоділа спеціальністю кравця-закрійника, майстра виробничого навчання у Київському професійному коледжі імені Макаренка.
Закінчила школу модельєрів у Черкасах. Вона — бакалавр педагогіки зі
швейного виробництва. А з «Джерелом»
її пов’язують давні стосунки. Ще навчаючись у коледжі, дівчина із задоволенням поспішала сюди на заняття студії
пластичної імпровізації. Його керівник
Любов Миколаївна Савочкіна давала
чудові уроки з елементами пластичної
імпровізації. Тепер ця практика, а також
Олесині природні дані дозволяють їй
навчати дітей витонченим рухам, відчувати ритмічність музики.
Природа щедро наділила Олесю
пластикою і музикальністю. Цим, мабуть, слід завдячувати батькам — людям творчим і неординарним. Мама Тетяна Миколаївна — заслужена артистка
України, вокалістка ансамблю «Золоті
ворота» (м. Київ), керівник якого Оле-

... І в будні

син батько Андрій Раймондович — композитор, музикант, заслужений діяч
естрадного мистецтва України.
Олеся також гарно співає, але вона
займається тим, що любить найбільше,
— створює костюми для учасників ансамблю.
Хоча творча робота Олесі та її батьків
тісно пов’язана: її гуртківці навчаються також у вокальній студії «Джерела»
в Тетяни Миколаївни Халаш. Тому під
час виступів самі співають. Повноцінний
номер шоу-студія мод «Фантазія» показала нещодавно в РБК «Енергетик» у новорічному спектаклі-казці «Синій птах».
Сьогодні студійці готуються до фотосесії для свого портфоліо, та головним чином — до урочистостей з нагоди 5-річчя центру творчості. Задум
керівника студії — презентувати колекцію власноруч пошитого дітьми одягу
«Квітка Сходу», у якій поєднаються дефіле і хореографія.
У планах Олесі Халаш — виступ
«Фантазії» на конкурсі театру мод. Адже
вона прагне участі у конкурсі, аби її підопічні розвивались, удосконалювались
у своїй майстерності, більше знали і
вміли. Нехай так і буде!
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Щирі емоції не приховаєш
(Президент Віктор Янукович і голова КОДА Анатолій Присяжнюк)

Вишгород

Льодовий символ міста

Київщина трудова, пісенна, майстровита
Масляна у Вишгороді
Марина КОЧЕЛІСОВА,
Марта КВІТКА,
Вікторія ШМИГОРА,
Катерина ЗУРМА, Майя ВОЗНЮК
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород», Марта КВІТКА,
Школа юних журналістів (керівник —
Ольга ДУМАНСЬКА) ЦТ «Дивосвіт»,
спеціально для «Вишгорода»

Частували й фірмовою картоплею

Інтерв’ю ТРК «ВишеГрад». Міському голові
Віктору Решетняку свято до душі: «Всі добре
для цього попрацювали»

Підкорювач стовпа таки «розігрівся»

«На санчатах з гірки летимо»

Н

абережна
Київського
моря, до речі, все ще
вкритого міцною кригою
(а надворі ж Масляна), минулої
суботи нагадувала вулик – безперервним потоком люди йшли
до обіцяних засобами масової
інформації розваг, сувернірів,
млинців, шашликів, пісень та різних приємних несподіванок.
І організатори не підвели: всього цього було з лихвою. Вистачило і
дорослим, і дітям. Єдине, що трішки
впливало на настрій, «круті» ціни на
ті ж млинці та шашлики. Але якщо
врахувати, що млинці були подекуди не звичайні, а з м’ясом екзотичного птаха страуса, за кілограм якого на фермі у Макарівському районі
правлять 250 гривень, то і це можна
виправдати.
Утім, далі за ходом ярмарку наших кореспондентів пригостили
гарячими, тільки-но з пательні, тонесенькими млинцями — безкоштовними та ще й щедро политими сметаною. А на виході з вулиці
подвір’їв Київщини всіх пригощали
безкоштовною гречаною кашею з
м’ясом – хлопці насипали у пластикові тарілки по цілому ковшу смачної
страви, яка апетитно парувала у великих солдатських термосах.
Отже, хтось прибув на свято поторгувати (а де це робити, як не на
ярмарку!), а хтось повеселитися і
щедро пригостити народ усім, чим
багатий. Та і привід знайшовся —
80-річчя Київської області. Як і годиться, райони прибули на свято з
подарунками.
Кожна експозиція була цікава
по-своєму. Переяслав-Хмельницький район, багатий історичними

фактами становлення України (тільки музеїв там більше двадцяти), запрошував до свого намету, у центрі
якого — вишитий портрет Кобзаря
– Тараса Шевченка, а по боках – роботи талановитих майстрів.
Спонсори:
Асоціація роботодавців Вишгородщини (голова Ю. Колодзян), депутати Вишгородської
міськради В. Виговський та С.
Свистун, приватні підприємці Я.
Івасько, Ю. Таранов, В. Лисенко
та ТОВ «Корона» (М. Стасюк)
Активну участь у відзначенні
свята взяли вишгородські таланти з Центру творчості «Джерело» (директор Н. Кисіль) та
Будинку культури «Енергетик»
(директор А. Чернявська)
Поруч
історичного намету –
продуктова лавка м’ясокомбінату
із знаменитими переяслав-хмельницькими м’ясними виробами. Молоді продавці Ольга Білик і Тетяна
Кузнєцова, приємні та усміхнені,
кожну страву давати скуштувати.
Біля Яготинської експозиції вишикувалась черга. Про високу якість
місцевих молокопродуктів знають у
всій Україні, але поки ці делікатеси
дійдуть до Вишгорода — і ціна відповідно накручується. У наметі ж уся
продукція – за цінами виробника.
Ось і черга. А симпатична, розчервоніла від морозу продавець Анна
Сільченко привітно простягала кожному пакетик з ряжанкою:
— Ви тільки скуштуйте. Це наш
новий продукт — домашня ряжанка
з печі.
І справді, продукт дуже смачний.
Вмить «розмели» й дешеву свіжину приватного підприємства
«Обрій» — залишилась на прилавку
лише свиняча голова. Продавці Наталія Тур та Алла Гуйван торгівлею
задоволені, нахвалюють господаря
Анатолія Кийка, що тримає свиноферму та надає робочі місця людям.
Київщина святкова – це насам-

«І тридцять витязів прекрасних…»

перед Київщина трудова, пісенна,
майстровита. Кожний район привіз свою гордість і славу – місцеві
фольклорні колективи, які запалювали людей веселими українськими
піснями, запрошували до кола потанцювати, розігрітися на морозі,
пригощали підігрітим глінтвейном
з величезних фужерів і, зрозуміло,
горілкою із салом – українським національним продуктом.
Подумали й про дітей – для них
організували ковзанку і гірку, влаштували гойдалки, каруселі та дитячий намет, куди можна було зайти,
щоб обігрітися. Клоуни розважали
малечу рухливими іграми, а підлітки лупили один одного подушками і
морозу, що пощипував за щічки, не
відчували взагалі. Мальовнича двійка коней з Богуславського району
возила охочих від початку до кінця
експозиції (а це чимала відстань),
а кінь Вася з господарем Віктором
(теж із Богуслава) дозволяв дітям
себе погладити і хрумав з їхніх рученят сіно.
До снігової фортеці з лабіринтом
дітей і батьків доставляла весела
зелена «гусінь» — цілий поїзд із машинок. По дорозі було чимало цікавого.
Дух масляного ярмарку нікого
не лишає байдужим. Перед духмяними млинцями та запальними музиками не встояв навіть Президент.
Глава держави, зокрема, подивився
театралізоване дійство «Змагання
Зими і Весни», взяв участь у хороводі і народних гуляннях, пригощався
короваями, млинцями, а також приймав подарунки від народних майстрів.
Віктор Янукович купив на виставці майстрів народної творчості картину у юної художниці з Броварів і
навіть спробував удачу у благодійній
лотереї, організованій за сприяння
Київської облдержадміністрації.
Святкування 80-річчя Київщини
об’єднали з Масляною, яку відзначатимуть 25-26 лютого ще й у парку
«Київська Русь», після чого віруючих
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Перший заступник голови КОДА Ярослав Москаленко: «Коштів пішло не
так багато, головне — правильно організувати»

А такі гостинці не кожному по зубах

Київщина трудова, пісенна, майстровита

ФОТО — офіційний сайт Київської ОДА

Масляна у Вишгороді
чекає багатоденний піст аж до Великодня. Усім роздавали запрошення з координатами – як дібратися до с. Копачів Обухівського
району.
Але то вже буде інша Масляна. Наша ж запам’яталася вишгородцям і гостям міста величезним розмахом – чого вартий
лише парк льодяних скульптур з
болідами «Формули-1 на воді»,
церквою, троном і втірильником,
біля яких кожен прагнув сфотографуватися. А до трону вишикувалась ціла черга – хоча б на мить
відчути себе царем, хай і на троні,
що розтане у променях весняного
сонця.
До речі, якщо в перший день
Масляної особливо цінні льодяні
скульптури охороняли міліціянти,
то на другий, коли охорони вже не
було, цілі, непошкоджені крижані
щедеври порадували тих, хто не
зміг побувати на святі у суботу.
І, звісно, всюди на ярмарку
бачили Вишгородського міського голову Віктора Решетняка,
який того дня був іменинником
і відзначив цю дату разом із жителями міста. З ним фотографувалися, його обіймали, цілували
і дякували. І за це свято теж, хоча
основним організатором його
були Київська обласна держадміністрація. Але якщо Вишгороду
така пошана від області – значить
є за що, значить мер – на своєму
місці.

Фаєр-шоу: запалили на повну

Знай наших!
21 лютого Київщина відзначала своє
80-річчя у Національному центрі ділового та культурного співробітництва
«Український дім» — на міжнародному
інвестиційному форумі та виставці-презентації, в яких взяли участь понад 50
регіональних і міжнародних компаній.
22 лютого у Національному палаці
мистецтв «Україна» зібралася Київщина
творча — у фойє на виставці «Мистецька сповідь майстра» були представлені
картини, поробки, твори початківців і
провідних майстрів народних ремесел.
Оплесками зустрічали кожний горщик чи макітру, які наче самі виростали
на гончарному колі з-під рук майстра
Гончарного центру Вишгородського іс-

Люди кажуть
… До Вишгорода приїхало тисяч 20 людей — вся Київщина. А що із столиці — то, мабуть, і вся Куренівка, і не
тільки Куренівка...
… Все продумано: програму свята постійнго озвучували по мікрофону; всюди — польові кухні, міліція, волонтери у зелених жилетках з надписом «Вишгородський
район», «Барс» і громадська охорона, рятівники, швидка
допомога, пожежна машина з драбиною, по всій набережній — біотуалети та сміттєзбірники, у соціальних наметах
— з обгорнутої фольгою труби по ногах тепле повітря…
… А нам сподобався глінтвейн і копчені поросята…

торико-культурного заповідника.
Урочисту частину розпочав Президент України Віктор Янукович. Він
відзначив здобутки і перспективи Київщини та нагородив її видатних людей,
серед них — орденом «За заслуги» ІІ
ступеню — директора Національного музею-заповідника «Битва за Київ у
1943 р.» Івана Вікована (НА ФОТО).
Концертна програма за участю провідних українських артистів, ансамблю
танцю ім. Павла Вірського та народних
аматорських колективів області, розпочалась композицією «Слава Київщини» за участю зразкового ансамблю «Рум’янок». Київщину з 80-річчям
привітали і фолькльорні ансамблі Росії
(«Ивушка», «Казачий круг») та Греції
(танцювальний колектив з о. Кріт).

А ще — як танцювали ряджані: Коза і Цигани… І назви
книжок у наметі Національної академії внутрішніх справ:
«Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності», «Зловживання у сфері кримінального процесу», «Зізнання в
органах прикордонної служби»…
… Ми подивилися на дерев’яні санчата, підбиті залізними смужками, і згадали своє дитинство…
… Вишгородська районна організація Червоного
Хреста України організувала благодійну акцію «Щедрий
квиток» — збирали кошти для допомоги хворим на туберкульоз…
… Дзвоника я купила, дещо з посуду, а от віяло із страусиного пір’я за 350 грн — задорого…

Учасники лижного кросу, присвяченого Дню захисника Вітчизни та 80-річчю утворення Київської області

Пустіть ведмедика в рукавичку!

Зірка надії загорілась
на схилах Ольжиної гори
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ФізкультУРА

Граючий тренер команди «КаратЛіфтКомплект» (третій справа)

Гол!

ФОТО — архів ФК «Вишгород»

Н

Щойно закінчився матч із ФК «Троєщина» — перемога наша!

Футбол від малого до великого

Світлана СЕРГЄЄВА, Тетяна СОБКО,
батьківський комітет міського
футбольного клубу «Вишгород»

аші діти — наше майбутнє!
Так вважають усі батьки. Та
якою виросте дитина — залежить від багатьох факторів, насамперед, сімейне виховання плюс
здоров’я. А здоров’я — це спорт!
У нашому місті чимало батьків знають футбольний клуб «Вишгород»,
яким керує і водночас є тренером наш
із вами земляк. Молодий і перспективний, має вищу освіту, працює вчителем
фізкультури в гімназії «Інтелект».
Це — Олег Панченко, який із п’яти
років бігав зі своїм татом на спортмайданчик грати в футбол. І тому приймає до команди саме таких маленьких
хлопчиків і дівчаток.
Вчить їх відповідальності, дисципліни, командної дружби. Швидко знаходить з дітьми спільну мову і миттєво
стає для них авторитетом.
Але їх спілкування не обмежується
лише тренуваннями. Вихованці футбольного клубу та їх батьки відвідують
футбольні матчі збірної України, «Динамо» (Київ). Не забувають і про наших
ветеранів. Не так давно разом дивились новорічну виставу «Лускунчик».

Діти були у захваті.
У нашому клубі три команди. Молодша (дітки 2006-2005 р. н.), середня
(2004-2003 р. н.) та старша (2002-2001
р. н.).
Старші вихованці неодноразово
вигравали у різних чемпіонатах: 2009
р. — чемпіони Київського обласного
дитячо-юнацького турніру, Кубок МФК
«Вишгород» (у 2010 — срібні медалі
Кубку). Займали призові місця на змаганнях у м. Конотопі та у багатьох інших
турнірах за межами Вишгорода.
Наші наймолодші гравці теж не пасуть «задніх». Неодноразово перемагали команду ФК «Троєщина» з рахунками, яким позаздрять професіонали
(6:2, 9:7). 2001-го виграли в однолітків
команди «Межигір’я» (с. Нові Петрівці).
А виграють тому, що є з кого брати
приклад. Адже Олег Романович займається футболом у ФК «Чайка» з 1997-го
року. За п’ять років уже мав вагомі здобутки.
У 2002-му у складі команди ФК
«Чайка» став срібним призером з мініфутболу чемпіонату Київської області.
У 2003 р. «чайчата» вибороли срібло на
чемпіонаті м. Києва.
2003 р. команда стала чемпіоном і
на великому полі. А у 2006 році виборола бронзу на обласному чемпіонаті.
У складі «Чайки» Олег Панченко нео-

Вишгород

дноразово брав участь у районних, місцевих та міжнародних змаганнях. І зараз він не лише тренує, а й сам грає у
ФК «Карат».
Раз у місяць у футбольному клубі
«Вишгород» — батьківський день. У залі
БК «Енергетик» збираються мами, тата,
бабусі, дідусі та діти — і влаштовуються естафети: вихованці клубу грають у
футбол разом з батьками
Це дуже важливо, адже в наш час
деяким батькам важко навіть кілька

хвилин приділити своїй дитині. Один
тато чотири роки не діставав із шафи
спортивні кеди, а тут син-спортсмен
змусив. Бо ж як приємно дивитись на
горді обличчя дітей, коли вони, взявши
за руки своїх батьків, радіють забитому
голу!
Всі батьки, чиї діти є вихованцями
ФК «Вишгород», дуже вдячні нашому
тренеру Олегу Романовичу Панченку. І
зичать йому великого спортивного майбутнього. 28 лютого ц. р. Олег Романович святкуватиме свій день народження — і всі його вихованці, батьки, рідні,
колеги та друзі бажають йому успіхів
у його непростій, але корисній справі!

Дружна команда футболістів 2005-2006 рр. народження

Нові Петрівці, Національний музей «Битва за Київ у 1943 р.»
Середня група ФК «Вишгород» із своїм тренером зустрічалися з ветеранами Великої Вітчизняної війни

Телепрограма

Вишгород
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2+2
09:40 Точка зору
10:05 Легко бути
жінкою
10:40 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:00 Шеф-кухар
країни
11:50 Офіційна
хроніка
12:45 Мандри. До
Євро-2012
13:20 Х/ф «До
побачення, хлопчики»
14:40 Вікно в Америку
15:00, 18:20 Новини
15:55 Фінал
національного відбору
на Міжнародний
пісенний конкурс
Євробачення-2012
18:55 Смішний та ще
смішніший
19:45 Караоке для
дорослих
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Д/ф «Борис
Патон»
22:25 Контрольна
робота
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55, 07:10, 07:40,

06:25, 07:35 Ділові
08:05 Сніданок з 1+1 факти
06:40 Утриматись у
07:00, 08:00, 09:00,
кріслі
19:30, 00:00 ТСН
07:40 Факти тижня з
07:15 Чіп і Дейл:
Оксаною Соколовою
Бурундуки-рятівники 08:45, 12:45 Факти
10:00 Х/ф «Циганочка 09:15 Х/ф «Обладунки
бога»
з виходом»
17:00 ТСН. Особливе 11:05 Х/ф «Обладунки
бога-2»
17:20 Шість кадрів
13:40 Х/ф
17:40 Сімейні
«Непереможний»
мелодрами-2
17:35 Х/ф «Менти»
18:40 Не бреши мені-3 18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Інтерни»
19:25 Надзвичайні
20:50 Велика різниця новини з Костянтином
Стогнієм
в Одесі
20:25 Т/с «Військова
22:15 Сексмісія
розвідка-2»
23:15 Tkachenko.Ua
22:35 Факти. Підсумок
00:15 Х/ф «Первісне
22:50 Свобода слова з
зло»
Андрієм Куликовим

6.00, 7.00 СТН.
Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз.
програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
8.45, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
8.50, 11.05, 1.50, 5.00
Мультляндія
10.15 Як це?
13.20, 0.00
Громадська
приймальня
15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта

06:15 Документальний
детектив
06:40 Т/с «Комісар
Рекс»
08:20, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
09:20 Х/ф «Пряники з
картоплі»
11:55 Х/ф
«Доглядальниця»
13:55 Т/с «Черговий
янгол»
14:55 Нез’ясовно, але
факт
16:00 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:10 Т/с «Черговий
янгол»
20:10 Куб
21:15 Танцюють всі!-4

06:15, 07:00 Kіds Tіme
06:20 М/с «Майстер
Менні»
07:05, 14:30 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
07:50 Очевидець
09:10 Т/с «Стройбатя»
10:10 Здрастуйте, я
ваша мама
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя
планета від Сонця»
13:55 М/с «Аладдін»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Аферисти
22:45 Т/с «Купідон»
23:45 Т/с «Нікіта»

07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15
РесПубліка з Анною
Безулик
15:15 Лісовий патруль
16:15 Життя цікаве
17:25 Велика політика
18:15 Територія
закону
19:30 Час. Підсумки
дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:00 Тема дня

06:20 Ранкова
зарядка
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваші права
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Молоді»
13:45 Мультфільми
14:20 Невідома
планета
15:00, 18:30, 21:00,
00:35 Соціальний
пульс
15:15 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
20:00 Ваша пенсія
21:35 Атлас світу
тварин
22:30 Х/ф «Усе для
неї»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05 Х/ф «Офіцери»
12:15 Х/ф «Служу
Радянському Союзу»
14:10 Д/с «Детективи»
14:35 Сімейний суд
15:30 Судові справи
16:20 Чекай на мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-3»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Острів
непотрібних людей»
22:20 Т/с «Йду тебе
шукати»
23:20 «Церемонія
нагородження
премією «Оскар»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 08:20.
13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Чужий
район»
19:25 Т/с «Ментовські
війни-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Кінець старого
світу
22:10 Школа
лихослів’я. Ірина
Левонтіна
22:55 Головна дорога

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Право на захист
12:15 Модний вирок
13:15 Зрозуміти.
Пробачити
14:00 Інші новини
14:20 Хочу знати
15:20 Слід
16:05 Т/с
«Московське
подвір’я»
17:05 Воля і
справедливість
18:15 Вибори-2012
18:45 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Татусі»
22:35 Перший клас з
Іваном Охлобистіним
23:45 Нічні новини

08:30 Правда життя.
НЛО
09:00 Православні
святі
10:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Порода»
16:30 Т/с «Транзит
для диявола»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
20:30 Т/с «CSI: ЛасВегас-10»
21:30 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю-8»
22:30 Т/с «Закон і
порядок»

08:00 Телепузики
09:00, 15:15 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки
відьми»
10:45 Інтуїція
11:40 Comedy Woman
12:30, 18:40 Дайош
молодьож!
12:55, 19:10 Одна
за всіх
13:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 21:00 Т/с
«Універ»
18:10, 22:30 Т/с
«Зайцев +1»
19:35 Т/с «Дєтка»
20:30, 22:00 Т/с
«Універ. Нова общага»
23:00 Валєра TV
23:30 Дурнєв + 1
00:00 Х/ф «Нічний
продавец»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:15 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Ментовські
війни-6»
11:10, 20:15 Т/с
«Шаман»
12:10 Нехай говорять.
Четверта дружина
13:15 Т/с «Ведмежий
кут»
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
22:15 Х/ф «Скарб
Амазонки»
00:15 Х/ф «Ні живий,
ні мертвий»
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08:00, 20:25 ДАІ.
Дорожні війни
08:10 Великі
авантюристи Росії.
Сонька Золота ручка
09:15, 17:15, 18:00
Ударна сила
10:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
10:55 Х/ф «Сахара»
13:15 Х/ф «Небесний
капітан і Світ
майбутнього»
15:15 Т/с «Солдати-6»
19:00 Ульотне відео
по-російськи-2
21:30 Х/ф «Чужий-4»
23:20 Х/ф «Море
смерті»
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07:05 Х/ф «Бендслем»
09:10 Жіноча ліга
09:30 Х/ф «Загадай
бажання»
11:15 Х/ф «Адель»
13:20 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
15:20 Х/ф
«Трансформери»
18:10 Х/ф
«Божевільний
спецназ»
20:00 Історії великого
міста. Слуги
21:00 Велика різниця
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Життя пустелі
11:30 Погляд Луіса
Терокса
13:20 Top Gear
15:10 Дзеркало в
будинку: правила
безпеки
16:10 Любовна магія
17:10 Вахтанг
Кікабідзе. Таємниці
тбіліського хулігана
18:00 Лицарі Троянди
та Хреста
19:00 Порятунок
імператора. Таємний
шлях
19:50 Діаманти де
Шодуарів
20:40 Позаземні
технології
21:40 Нова
Батьківщина людства
22:30 Влада савани
23:30 В’язниця Токіо

09:50 Кулагін і
партнери
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
16:50 Прямий ефір
18:20 Місцевий час.
Вісті
18:40 На добраніч,
малюки!
18:50 Т/с «Люба.
Любов»
19:50 Вибори-2012
20:50 Лев Троцький.
Таємниця світової
революції
21:45 Х/ф «Маю
честь!..»
23:50 Вісті+

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:35 Світло
10:00 Легко бути
жінкою
10:40 М/с «Каспер.
Школа страху»
10:55 У гостях у Д.
Гордона
11:45 Офіційна
хроніка
12:20 Хай щастить
12:40 Темний силует
12:50 Х/ф
«Бумбараш»
15:00, 18:20 Новини
(із сурдоперекладом)
15:55 Х/ф «Сибіріада»
18:15, 19:05 221.
Екстрений виклик
19:55 «Жарт» з О.
Степаненко
20:55 Офіційна
хроніка
21:20 Плюс-мінус
21:30 Адреналін
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:00 ТСН
07:15 Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники
10:00 Велика різниця
в Одесі
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку
17:00 ТСН. Особливе
17:20 Шість кадрів
17:40 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:15 Т/с «Інтерни»
20:50 Х/ф «Кохання
зітхання-2»
23:15 Т/с «Закон і
порядок-3»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Під прицілом
08:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
«Менти»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05, 20:25
Т/с «Військова
розвідка-2»
18:45 Факти. Вечір
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Х/ф
«Іноземець-2. Чорний
світанок»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 CTH
6.30, 17.45, 19.25
Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програмо
8.45, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
8.50, 11.05, 1.50, 5.00
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 0.00 Суспільна
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»
22.25 T/с «Інспектор
Деррік»

06:30 Документальний
детектив
06:55 Т/с «Комісар
Рекс»
09:00, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
10:00 ВусоЛапоХвіст
10:45 Куб
11:50 Х/ф «Ніколи не
забуду тебе»
13:55, 19:10 Т/с
«Черговий янгол»
14:55 Нез’ясовно, але
факт
16:00 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Весільні битви
22:25 Паралельний
світ
23:25 Т/с «Лікар Хаус»

06:15, 07:00 Kіds Tіme
06:20 М/с «Майстер
Менні»
07:05, 14:30 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
М/с «Пригоди Джекі
Чана»
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
07:50 Очевидець
09:10 Т/с «Стройбатя»
10:10 Знову разом
11:50, 19:35 Т/с
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя
планета від Сонця»
13:55 М/с «Аладдін»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:45 Т/с
«Вороніни»
19:15 Спортрепортер
21:50 Парад порад
22:55 Т/с «Купідон»
00:00 Т/с «Нікіта»

06:30 Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 22:25,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20 5
елемент
10:30, 19:30 Час.
Підсумки дня
16:15 Інтелект.ua
17:25 Життя цікаве
18:15 «Енергонагляд»
18:40, 22:40, 00:00
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:00 Тема дня

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваша пенсія
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Операція
«Трест»
14:05, 21:35 Атлас
світу тварин
15:15 Пустелі світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваші пільги
22:30 Х/ф «Пам’ятай
мене»

07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
07:30, 20:25 Спорт у
Подробицях
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:10, 20:30 Т/с
«Острів непотрібних
людей»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Канєвським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-7»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
22:20 Т/с «Йду тебе
шукати»
00:35 Д/ф «Секретні
території»

06:15 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:15, 21:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Ментовські
війни-6»
11:10, 20:15 Т/с
«Шаман»
12:10 Нехай говорять.
Прокляття кінця світу
13:15 Т/с «Ведмежий
кут»
16:00 Федеральний
суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
22:30 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Тюдори.
Третій сезон»
00:30 Х/ф «Скарб
Амазонки»

03:55 НТВ-ранок
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Увага, розшук!
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Чужий
район»
19:25 Т/с «Ментовські
війни-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Круті нульові
22:30 Т/с «Детектив
Раш»
23:25 Квартирне
питання
00:30 Диво-люди

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Право на захист
12:15 Модний вирок
13:15 Зрозуміти.
Пробачити
14:00 Інші новини
14:20 Хочу знати
15:20 Слід
16:05, 21:30 Т/с
«Татусі»
17:05, 00:55 Воля і
справедливість
18:15 Вибори-2012
18:45 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Тетяна
Васильєва. «Я вмію
тримати удар»
23:45 Нічні новини
00:05 Проти ночі

06:40 Х/ф
«Безсмертний
гарнізон»
08:30 Легальний дохід
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00, 21:30 Т/с
«NCIS: полювання на
вбивцю-8»
10:00, 22:30 Т/с
«Закон і порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:40 Т/с «Кобра-2.
Антитерор»
15:30 Х/ф «Дурні
помирають по
п’ятницях»
17:30 Т/с «Транзит
для диявола»
18:30 Речовий доказ.
Привид з минулого
00:00 Х/ф «Капкан
часу»

07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:15 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки
відьми»
10:45, 19:35 Т/с
«Дєтка»
11:40 Comedy Woman
12:30, 18:40 Дайош
молодьож!
12:55, 19:10 Одна
за всіх
13:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 21:00 Т/с
«Універ»
18:10, 22:30 Т/с
«Зайцев +1»
20:30, 22:00 Т/с
«Універ. Нова общага»
23:00 Т/с «Притулок»
23:55 Т/с «Секс і
місто»

2+2

06:30 М/c
«Галактичний футбол»
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00, 20:25 ДАІ.
Дорожні війни
08:10 Великі
авантюристи Росії.
Король чирвових
валетів
09:15, 17:15 Т/с
«Ударна сила»
10:25 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:20 Т/с «Молодий
Індіана Джонс.
Демони обману»
13:15 Х/ф «Спис долі»
15:15 Т/с «Солдати-6»
19:00, 21:00 «Ульотне
відео по-російськи-2»
21:30 Х/ф «Нічний
дозор»
23:40 Х/ф «Чужий -4»

06:00 Ранок на К-1
08:35, 14:55 Халі-Галі
09:35 Т/с «Далекі
родичі»
10:00 Т/с «Солдати»
14:00 У пошуках
пригод
16:00 Жіноча ліга
16:55 Історії великого
міста. Слуги
17:55, 21:00 Велика
різниця
19:05 У пошуках
пригод
20:00 Ще не вечір.
Зіркові війни
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
23:55 Т/с «Медіум»
00:45 Т/с «Менталіст»

Ремонт квартир, офісів, будинків.
Тел: (067) 760-00-73
07:40 Лицарі Троянди
та Хреста
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Мешканці
вершин
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Гуантанамо
13:20 Top Gear
15:10 Що очікує на
вас під землею
16:10 Таємниці
переселення душ
17:10 Теорія змови.
Фармацевти
18:00 Нова
Батьківщина людства
19:00 Чорний принц
19:50 Формула
любові та безсмертя
20:40 Святі та демони
21:40 Вбивство князів
Бориса та Гліба
22:30 Арктичне життя
23:30 Погляд Луіса
Терокса

09:50 Кулагін і
партнери
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
16:50 Прямий ефір
18:20 Місцевий час.
Вісті
18:40 На добраніч,
малюки!
18:50 Т/с «Люба.
Любов»
19:50 Вибори-2012
20:50 Лев Троцький.
Таємниця світової
революції»
21:45 Х/ф «Маю
честь!..»
23:45 «Вісті+»
00:10 «Чесний
детектив»

СЕРЕДА 29 ЛЮТОГО 2012 РОКУ

8

25 лютого

Телепрограма

2012 року

09:45 Легко бути
жінкою
10:55 У гостях у Д.
Гордона
11:45 Офіційна
хроніка
12:40 Наша пісня
13:30 Х/ф «Сорок
перший»
15:00, 18:20 Новини
(із сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:55 Х/ф
«Сибіриада»
19:00 Досвід
20:30 Про головне
20:55 Офіційна
хроніка
21:25 Плюс-мінус
21:30 Світ спорту
21:35 221. Екстрений
виклик
21:45 М. Жванецький.
Автопортрет
22:15 Юрій Богатіков.
До 80-річчя

07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:30 ТСН
07:15 Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники
10:00 Х/ф «Кохання
зітхання-2»
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку
17:00 ТСН. Особливе
17:20 Шість кадрів
17:45 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:15 Т/с «Інтерни»
21:20 Пекельна
кухня-2
22:30 Гроші
23:45 Т/с «Закон і
порядок-3»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:30 Т/с
«Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:05 Т/с «Таємниці
слідства»
14:05, 20:25
Т/с «Військова
розвідка-2»
18:45 Факти. Вечір
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Х/ф «Остання
надія людства»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.45, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
8.50, 11.05, 1.50, 5.00
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 0.00
Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

05:50, 14:55

06:15, 07:00 Kіds Tіme
06:20 М/с «Майстер
Менні»
06:35 Документальний
07:05, 14:30 М/с
детектив
«Пригоди Джекі Чана»
07:00 Т/с «Комісар
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
Рекс»
07:50 Очевидець
09:00, 18:10
09:10 Т/с «Стройбатя»
Неймовірна правда
10:10 Знову разом
про зірок
11:45, 19:35 Т/с
10:00 Весільні битви
«Татусеві дочки»
12:50 Т/с «Третя
11:50 Х/ф «Аварія —
планета від Сонця»
дочка мента»
13:50 М/с «Аладдін»
13:55, 19:10 Т/с
14:45 Teen Tіme
«Черговий янгол»
14:50 Т/с «Дрейк і
16:00 Битва
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
екстрасенсів
17:55, 20:40 Т/с
18:00, 22:00 Вікна«Вороніни»
Новини
19:15 Спортрепортер
20:10 Кулінарна
21:45 Ревізор
династія
22:55 Т/с «Купідон»
23:10 Т/с «Лікар Хаус» 23:55 Т/с «Нікіта»

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 22:25,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 19:30, 20:10,
21:10 Час. Підсумки
дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:00 Тема дня

07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 ДАІ. Дорожні
війни
08:10 Великі
авантюристи Росії.
Крик
09:15, 17:15 Ударна
сила
10:25 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:20 Т/с «Молодий
Індіана Джонс. Поїздпривид 1-2»
13:15 Х/ф «Спис долі»
15:15 Т/с «Солдати-6»
19:00 Ульотне відео
по-російськи-2
20:00 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин
Змій»
21:30 М/ф «Добриня
Микитич і Змій
Горинич»
22:35 Х/ф «Нічний
дозор»

06:00 Ранок на К-1
08:35 Халі-Галі
09:35 Далекі родичі
10:00 Т/с «Солдати»
14:00 У пошуках
пригод
14:55 Жіноча ліга
16:55 Ще не вечір.
Зіркові війни
17:55, 21:00 Велика
різниця
19:05 У пошуках
пригод
20:00 Війна статей.
Кар’єра
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
23:55 Т/с «Медіум»
00:45 Т/с «Менталіст»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваші пільги
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Операція
«Трест»
14:05, 21:35 Атлас
світу тварин
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваше здоров’я
22:30 Х/ф «Запитайте
Сінді»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-7»
18:10 Т/с «Кровинушка»
19:00 Футбол. Збірна
Ізраїлю — збірна
України
21:00 Подробиці
21:30 Т/с «Острів
непотрібних людей»
23:25 Т/с «Йду тебе
шукати»

06:00 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:15, 21:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
11:10, 20:15 Т/с
«Шаман»
12:10 Нехай говорять.
Ювілей Л. Лещенка
13:15 Т/с «Ведмежий
кут»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
22:30 Т/с «Подружжя»
23:30 Т/с «Тюдори.
Третій сезон»

06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20 Увага, розшук!
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Т/с «Подружжя»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Чужий
район»
19:25 Т/с «Ментовські
війни-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Ефект доміно.
Лютнева революція у
долі Росії
22:40 Т/с «Детектив
Раш»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Право на захист
12:15 Модний вирок
13:15 Зрозуміти.
Пробачити
14:00 Інші новини
14:20 Хочу знати
15:20 Слід
16:05, 21:30 Т/с
«Татусі»
17:05 Воля і
справедливість
18:15 Вибори-2012
18:45 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Середовище
проживання. Той ще
подаруночок...
23:45 Нічні новини

08:00 Телепузики
09:00, 15:15 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки
відьми»
10:45, 19:35 Т/с
«Дєтка»
11:40 Comedy Woman
12:30, 18:40 Дайош
молодьож!
12:55, 19:10 Одна
за всіх
13:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 21:00 Т/с
«Універ»
18:10, 22:30 Т/с
«Зайцев +1»
20:30 Т/с «Універ.
Нова общага»
23:00 Т/с «Притулок»
23:55 Т/с «Секс і
місто»

07:40 Діаманти де
Шодуарів
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Влада савани
11:30 В’язниця Токіо
13:20 Top Gear
15:10 Кам’яне серце
16:10 Родові
прокляття. Розплата
за гріхи
17:10 Допінг.
Фабрика чемпіонів
18:00 Вбивство князів
Бориса та Гліба
19:00 Загадки
руського Єрусалима
19:50 Ваша пам’ять
все вирішить за вас
20:40 Любовна магія
21:40 Золото Зміїної
гори
22:30 Мешканці
вершин
23:30 Гуантанамо

09:50 Кулагін і
партнери
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
16:50 Прямий ефір
18:20 Місцевий час.
Вісті
18:40 На добраніч,
малюки!
18:50 Т/с «Люба.
Любов»
19:50 Вибори-2012
20:50 Футбол. Росія
— Данія. Пряма
трансляція
22:50 Х/ф «Ми з
майбутнього»
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Нез’ясовно, але факт

06:00 Легенди
бандитського Києва
06:25 Уроки тітоньки
Сови
06:40 Друга смуга
06:45 Х/ф «На ясний
вогонь»
08:30 Легальний дохід
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00, 21:30 Т/с
«NCIS: полювання на
вбивцю-8»
10:00, 22:30 Т/с
«Закон і порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:40 Т/с «Кобра-2.
Антитерор»
15:30 Х/ф
«Добровольці»
17:30 Т/с «Транзит
для диявола»
18:30 Правда життя.
Дивом врятовані

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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09:55 Легко бути
жінкою
10:40 М/с «Каспер.
Школа страху»
10:55 Здоров’я
11:45 Офіційна
хроніка
12:25 Аудієнція.
Країни від А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:35 Х/ф «Мир тому,
хто входить»
15:00, 18:20 Новини
15:50 Концерт Я.
Гнатюка
16:25 Біатлон.
Чемпіонат світу.
Змішана естафета
18:05 Оновлене місто
19:00 Про головне
19:35, 21:45 Вечір
пам’яті Н.Яремчука
20:55 Офіційна
хроніка
21:35 221. Екстрений
виклик
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:50 Служба розшуку
дітей
06:55, 07:10 , 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
07:15 Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники
10:00 Т/с «Клон-2»
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку
17:00 ТСН. Особливе
17:20 Шість кадрів
17:45 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:15 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Костоправ»
23:00 Д/ф «Путін,
Росія і Захід»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
«Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:15 Т/с «Таємниці
слідства»
14:15, 20:25
Т/с «Військова
розвідка-2»
18:45 Факти. Вечір
22:30 Факти. Підсумок
22:45 Х/ф «Руслан»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.45, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
8.50, 11.05, 1.50, 5.00
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 0.00
Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

05:45, 14:55

06:15 Kіds Tіme
Нез’ясовно, але факт 06:20 М/с «Майстер
Менні»
06:30 Документальний
07:05, 14:30 М/с
детектив
«Пригоди Джекі Чана»
06:55, 00:10 Т/с
07:30, 09:00, 19:00
«Комісар Рекс»
Репортер
07:50 Очевидець
09:00, 18:10
09:10 Т/с «Стройбатя»
Неймовірна правда
10:10 Знову разом
про зірок
11:50, 19:35 Т/с
10:00 ВусоЛапоХвіст «Татусеві дочки»
12:05 Х/ф «Сукня «від 12:50 Т/с «Третя
планета від Сонця»
кутюр»
13:55 М/с «Аладдін»
13:55, 19:10 Т/с
14:45 Teen Tіme
«Черговий янгол»
14:50 Т/с «Дрейк і
16:00 Битва
Джош»
екстрасенсів
15:55 Т/с «Кадети»
17:55, 20:40 Т/с
18:00, 22:00 Вікна«Вороніни»
Новини
19:15 Спортрепортер
20:10 Зіркове життя.
21:45 Світлі голови.
Неочікувані обранці
Зимові ігри
зірок
22:55 Т/с «Купідон»
23:10 Т/с «Лікар Хаус» 23:55 Т/с «Нікіта»

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 22:25,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20 5
елемент
10:30, 19:30 Час.
Підсумки дня
16:15 Своїми очима
17:25 Кабінет
18:15 Сканер
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:00 Тема дня

06:00 М/с «Ліга
суперзлодіїв»
06:30 М/c
«Галактичний футбол»
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00, 20:25 ДАІ.
Дорожні війни
08:10 Великі
авантюристи Росії.
Ольга з каменю
09:15, 17:15 Ударна
сила
10:25 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:20 Т/с «Молодий
Індіана Джонс.
Оганга-повелитель
життя 1-2»
13:15 Х/ф «Спис долі»
15:15 Т/с «Солдати-6»
19:00, 21:00 Ульотне
відео по-російськи-2
21:30 Х/ф «Денний
дозор»
23:50 Х /ф «Монстр
глибин»

05:45 Ранок на К-1
08:50 Халі-Галі
09:35 Далекі родичі
10:00 Т/с «Солдати»
14:00 У пошуках
пригод
14:55 Жіноча ліга
16:55 Війна статей.
Кар’єра
17:55, 21:00 Велика
різниця
19:05 У пошуках
пригод
20:00 Історії великого
міста. Примусити
кохати
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
23:55 Т/с «Медіум»
00:45 Т/с «Менталіст»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваше здоров’я
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Операція
«Трест»
14:05, 21:35 Атлас
світу тварин
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваше житло
22:30 Х/ф «Діти Хуанг
Ши»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 З новим ранком
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05, 20:30 Т/с
«Острів непотрібних
людей»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-7»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
22:20 Т/с «Йду тебе
шукати»
00:35 «Розбір
польотів»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:15, 21:15
Т/с «Слід»
09:10, 22:30 Т/с
«Подружжя»
11:10, 20:15 Т/с
«Шаман»
12:10 Нехай говорять.
Ювілей Л. Лещенка
13:15 Т/с «Ведмежий
кут»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катина
любов»
23:30 Т/с «Тюдори.
Третій сезон»
00:30 Х/ф «Сторінка
8»

06:30 Т/с «Морські
дияволи. Долі»
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 «Подружжя»
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Чужий
район»
19:25 Т/с «Ментовські
війни-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Таємнича Росія:
Патомський кратер.
Найзагадковіше місце
планети?
22:35 Завжди
попереду

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Право на захист
12:15 Модний вирок
13:15 Зрозуміти.
Пробачити
14:00 Інші новини
14:20 Хочу знати
15:20 Слід
16:05, 21:30 Т/с
«Татусі»
17:05 Воля і
справедливість
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Людина і закон
23:45 Нічні новини

07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:15 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки
відьми»
10:45, 19:35 Т/с
«Дєтка»
11:40 Comedy Woman
12:30, 18:40 Дайош
молодьож!
12:55, 19:10 Одна
за всіх
13:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 21:00 Т/с
«Універ»
18:10, 22:30 Т/с
«Зайцев +1»
20:30, 22:00 Т/с
«Універ. Нова общага»
23:00 Т/с «Притулок»

06:00, 10:30 За мить
до катастрофи
06:50, 14:20 В обіймах
смерті
07:40 Чорний принц
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Арктичне життя
11:30 Хаос у
Каліфорнії
13:20 Top Gear
15:10 Ваша пам’ять
все вирішить за вас
16:10 Позаземні
технології
17:10 Діаманти де
Шодуарів
18:00 Золото Зміїної
гори
19:00 Якутський
диявол
19:50 Кам’яне серце
20:40 Таємниці
переселення душ
21:40 Секретний
тунель
22:30 Небезпечна
вода

09:50 Кулагін і
партнери
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
16:50 Прямий ефір
18:20 Місцевий час.
Вісті
18:40 На добраніч,
малюки!
18:50 Т/с «Люба.
Любов»
19:50 Вибори-2012
20:50 Забутий
вождь. Олександр
Керенський
21:45 Х/ф «Ми з
майбутнього-2»
23:45 Вісті+

06:00 Легенди
бандитського Києва
06:25 Уроки тітоньки
Сови
06:40 Друга смуга
06:45 Х/ф «Лікар Віра»
08:30 Легальний дохід
08:35, 19:00, 23:30
Свідок
09:00, 21:30 Т/с
«NCIS: полювання на
вбивцю-8»
10:00, 22:30 Т/с
«Закон і порядок»
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
Лас-Вегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40, 19:30 Т/с
«Літєйний»
13:40 Т/с «Кобра-2.
Антитерор»
15:35 Х/ф «День
командира дивізії»
17:25 Т/с «Транзит
для диявола»
18:30 Генерал
невидимого фронту

Телепрограма

Вишгород

25 лютого

2012 року
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09:55 Легко бути
жінкою
10:40 М/с «Каспер.
Школа страху»
10:55 Віра. Надія.
Любов
11:45 Офіційна
хроніка
12:25 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
13:00 Околиця
13:30 Х/ф «Підранки»
15:00, 18:20 Новини
15:50 Х/ф «Ємельян
Пугачов»
18:40 Шляхами
України
19:00 Наша пісня
19:40 221. Екстрений
виклик
19:45 «Жарт» з
С.Єщенком
20:40 After Lіve
21:25, 22:50 ШустерLіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:00, 08:00, 09:00,
19:30 ТСН
07:15 Чіп і Дейл:
Бурундуки-рятівники
10:00 Т/с «Клон-2»
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку
17:00 ТСН. Особливе
17:20 Шість кадрів
17:45 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:15 Велика різниця
по-українському
21:00 Х/ф «ХХХ»
23:20 Х/ф «Путін, Росія
і Захід»

06:25, 07:35 Ділові
факти
06:40 Утриматись у
кріслі
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с
«Менти»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:10 Т/с «Таємниці
слідства»
14:15 Т/с «Військова
розвідка-2»
18:45 Факти. Вечір
20:10 Х/ф «Картковий
борг»
22:15 Х/ф «Стелс»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз.
програма
8.45, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
8.50, 11.05, 1.50, 5.00
Мультляндія
10.15 Повнота радості
життя
13.20, 0.00
Громадська
приймальня
15.10, 21.25, 1.00 В
гостях у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с
«Інспектор Деррік»
19.20, 20.50 Міська
варта
20.00 Т/с «Руда»

06:00 Х/ф «Аварія —

06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 Ваше житло
08:55, 21:30, 18:55
Економічний пульс
09:00, 19:00 Т/с
«Ад’ютанти кохання»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Операція
«Трест»
14:05 Атлас світу
тварин
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваші права
21:35 Неймовірні
пригоди мушкетерів
у Росії
22:40 Х/ф
«Позамежжя»

07:00 Новини
08:00, 08:30, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:05 Т/с «Острів
непотрібних людей»
12:15 Знак якості
12:40 Д/с «Детективи»
13:25 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-7»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Байки
Мітяя»
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:00 Срібний
апельсин
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:10 Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Подружжя»
11:10, 20:15 Т/с
«Шаман»
13:10 Т/с «Ведмежий
кут»
15:40 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:15 Т/с
«Охоронець-2»

06:30 Т/с «Морські
дияволи. Долі»
07:30, 13:30, 16:30
Огляд. Надзвичайна
подія
08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
08:20, 00:20
Рятувальники
08:55 До суду
10:00 Суд присяжних
11:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
12:40 Жіночий погляд.
Юрій Назаров
14:25 Прокурорська
перевірка
15:40 Говоримо і
показуємо
17:30 Т/с «Чужий
район»
19:30 Я, Путін —
портрет
20:25 Х/ф «Зброя»
22:15 Х/ф «Тільки
вперед»
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06:15 М/ф «Смурфи»

08:30 Сильні світу
сього
09:15 Невідома
планета
10:20 Неймовірні
пригоди мушкетерів
у Росії
11:20 Х/ф «Підранки»
13:30 За сім морів
15:20 Щоденник для
батьків
15:50 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
16:50, 21:35 Нові пісні
про головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний
пульс вихідних
19:00 Т/с
«Новобранці»
20:00 Ронін. Ток-шоу
з Дмитром Видріним
20:30 Пізнє щастя
Ольги Волкової
23:00 Х/ф «Життя у
рожевому кольорі»

08:20 Городок

06:00 Срібний

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

09:00 Орел і Решка

апельсин

14:00, 17:00 Сьогодні

07:10 Справжні
лікарі-2
08:05 Світське життя
09:05 Квартирна
лотерея «Хто там?»
10:10 М/ф «Тімон і
Пумба»
11:00 Світ
навиворіт-2: Індія
12:05 Пекельна
кухня-2
13:25 Голос країни-2:
Нова історія
15:40, 20:00 Х/ф
«Гюльчатай»
19:30 ТСН
23:40 Зірки в опері

07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 ДАІ. Дорожні
війни
08:10 Великі
авантюристи Росії.
Скелет Остапа
Бендера
09:15, 17:15, 18:00
Ударна сила
10:25 Таємниці світу з
Анною Чапман
12:30 М/ф «Альоша
Попович і Тугарин
Змій»
13:55 М/ф «Добриня
Микитич і Змій
Горинич»
15:15 Т/с «Солдати-6»
16:15 Т/с «Солдати-7»
19:00 Т/с Грозові
ворота
23:25 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»
00:25 Х/ф «Денний
дозор»

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Право на захист
12:15 Модний вирок
13:15 Зрозуміти.
Пробачити
14:00 Інші новини
14:20 Хочу знати
15:20 Слід
16:05 Т/с «Татусі»
17:05 Чекай на мене
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Дві зірки
23:05
ПрожекторПерісХілтон
23:45 Велика різниця
00:50 Х/ф «Формула
любові»

06:20 Уроки тітоньки
Сови
06:35 Друга смуга
06:40 Х/ф «Випадок
на шахті вісім»
08:30 Легальний дохід
08:35, 19:00 Свідок
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на
вбивцю-8»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: ЛасВегас-10»
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Т/с «Літєйний»
13:40 Т/с «Кобра-2.
Антитерор»
15:40 Х/ф «Я,
слідчий...»
17:20 Х/ф «Альфонс»
19:30 Х/ф
«Неслужбове
завдання»
21:30 Х/ф «Зсув»

08:00 Телепузики
09:00, 15:15 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки
відьми»
10:45 Т/с «Дєтка»
11:40 Comedy Woman
12:30, 18:40 Дайош
молодьож!
12:55, 19:10 Одна
за всіх
13:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 20:00, 21:00
Т/с «Універ»
18:10, 22:30 Т/с
«Зайцев +1»
20:30 Т/с «Універ.
Нова общага»
23:00 Т/с «Притулок»
23:55 Т/с «Секс і
місто»
00:25 Х/ф «Мамусі»

08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30 Небезпечна
вода
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми
Америки. Родина
13:20 Top Gear
15:10 Фармацевти
16:10 Святі та демони
17:10 Аджимушкай.
Підземелля смерті
18:00 Секретний
тунель
19:00 Орден
російських лицарів
19:50 Дай ручку,
поворожу
20:30 Родові
прокляття. Розплата
за гріхи
21:20 Якутський
диявол
22:10 Блакитна
безодня

09:30, 12:30, 14:30
Місцевий час. ВістіМосква
09:50 Кулагін і
партнери
11:00 Моя срібна
куля. Євгеній
Євстигнєєв
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
16:55, 19:00 Біла
гвардія. Передмова
18:30 Місцевий час.
Вісті
18:50 На добраніч,
малюки!
19:50 Вибори-2012
20:50 Х/ф «Мама
напрокат»
22:45 Х/ф «Дівчата»

07:50 Х/ф «На мосту»
10:00 Х/ф «Особисте
життя лікаря
Селіванової»
18:00, 22:00 ВікнаНовини
18:10 Х/ф «Весна на
Зарічній вулиці»
20:10 Ласковый май.
Таємниця мільярда,
що зник
21:15 Алла, дай
мільйон!
22:25 Зірки при дворі
хана Алімжана
00:05 Х/ф «Сукня від

08:50 Халі-Галі
09:35 Далекі родичі
10:00 Т/с «Солдати»
14:00, 19:05 У
пошуках пригод
14:55 Жіноча ліга
16:55 Історії великого
міста. Примусити
кохати
17:55 Велика різниця
20:00 Красиво
жити. Де зустріти
мільйонера
21:00 КВН
23:40 Т/с «Медіум»
00:30 Т/с «Менталіст»
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08:00, 9:10 ШустерLіve
09:00 Школа юного
суперагента
12:10 After Lіve (За
лаштунками ШустерLіve)
12:35 Наша пісня
13:25, 16:35 Біатлон.
Чемпіонат світу.
Спринт
15:00 Х/ф «Гарячий
сніг»
18:15 Зелений
коридор
18:25 Козирна unreal
party-2011
18:45 Жарт. Я.
Арлазоров
19:30 Золотий гусак
20:05 Жарт. Є.
Петросян
21:00 Підсумки дня
21:30 Зворотній
зв’язок
21:40 Жарт.
Ю. Гальцев і С.
Дроботенко

08:30 Бережись
автомобіля
09:10 Козирне життя
09:40 Люди, коні,
кролики і домашні
ролики
10:00 ЄвроФуд-2012
10:25 Квартирне
питання
11:25 Х/ф «Стелс»
14:20, 21:00 Наша
Russіa
14:45 Провокатор
15:45 Максимум в
Україні
16:45 Х/ф «Ямакасі,
або Нові самураї»
18:45 Факти. Вечір
18:55 Спорт
19:00 Т/с «Морські
дияволи. Долі-2»
22:15 Самозванці.
Фінал
23:15 Х/ф «Картковий
борг»

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
07:10, 08:15, 22:25,
23:25 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвестчас
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Мотор
17:25 Не перший
погляд
18:10 Вікно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:00 Лісовий патруль
23:00 Тема дня

05:45 Ранок на К-1

кутюр»

06:20 Kіds Tіme
06:25 М/с «Майстер
Менні»
07:10, 14:30 М/с
«Пригоди Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
07:50 Очевидець
09:10 Т/с «Стройбатя»
10:10 Знову разом
11:50 Т/с «Татусеві
дочки»
12:50 Т/с «Третя
планета від Сонця»
13:55 М/с «Аладдін»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і
Джош»
15:55 Т/с «Кадети»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:15 Спортрепортер
19:35 Т/с «Ластівчине
гніздо»
20:45 Україна чудес
22:50 Т/с «Купідон»
23:50 Т/с «Нікіта»

дочка мента»

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.20 В гостях у
Д. Гордона
9.10 Хто в домі
господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.30, 13.25, 14.50,
0.30, 5.00 Мультляндія
11.55 Досягти мети
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Нас відповідей
19.00 Х/ф «Слуга
мимоволі»
21.00, 0.00 СТН.
Тижневик
21.30 Х/ф
«Подарунок»
23.30 Наркоманія
виліковна
2.00 Муз. програма

06:15 Х/ф «Кур’єр»

2+2

06:30, 18:40, 00:00
«Незрівнянний містер Київський час
07:50 Караоке на
06:50, 00:25 Огляд
Фокс»
преси
Майдані
07:10 Клуб 700
10:00 Ревізор
08:50 Сніданок з
07:35, 08:15, 23:25,
11:05 Аферисти
00:15 Бізнес-час
Юлією Висоцькою
12:05 ТОП-100
08:35 Світська кухня
09:00 Їмо вдома
09:20, 15:20 Інтелект.
13:30 Новий погляд
ua
14:30 Кухня на двох
10:10 Кулінарна
10:15 Здорові історії
15:30 Дайош
11:15 Трансмісія
династія
11:30 Автопілот-тест
молодьож!
12:45 Неочікувані
12:10 Вікно в Європу
16:10 Х/ф «Розплата»
13:20 Драйв
обранці зірок
18:15 Х/ф «Кучерява
14:20 Гра долі
15:10, 23:50 Х/ф
16:20 Арсенал
Сью»
17:25 Феєрія мандрів
«Якщо ти мене чуєш» 20:40 Х/ф «Стюарт
18:15 Акцент
Литтл»
19:15 Тема тижня
17:15 Х/ф «Zolushka.
19:30 Кабінет
22:30
Піраньї
ru»
20:10 Портрети з
22:55 Х/ф «Я не знаю, Сергієм Дорофеєвим
19:45 Х/ф «Весна на
як вона робить це»
21:15 Велика політика
Зарічній вулиці»
00:45 Спортрепортер 21:40 Вікно в Америку
21:50 Х/ф «Дружина за 00:50 Х/ф «Те, що ми 22:00 Машина часу
22:30 Майстер-клас із
контрактом»
Наталкою Фіцич
втратили»

08:00 Мультфільми
09:00 М/с «Бен-10:
Інопланетна сила»
10:15, 22:00
ПрожекторПерісХілтон
11:00 Т/с «Солдати-6»
16:00, 21:30, 22:35
Ульотне відео поросійськи-2
16:20 Таємниці світу з
Анною Чапман
17:20 Цілком таємно.
Суто футбольне
вбивство
18:20 Цілком таємно.
Таємниці великого
спорту
19:20 Чемпіонат
України з футболу.
21 тур. «Металіст»
- «Оболонь». Пряма
трансляція
23:25 Т/с «Спартак.
Кров і пісок» 2 квадрат
00:25 Т/с «Пригадати
майбутнє»

05:45 Ранок на К-1

07:05, 9:00 Мультик з
Лунтіком
Сови
07:35 Малятатвійнята
06:20 Легенди
08:00 Байдиківка
бандитської Одеси
08:30 Телепузики
09:30, 15:35 Єралаш
07:15 Т/с «Суто
10:05 Одна за всіх
англійські вбивства»
10:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
09:25 Х/ф
11:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
«Неслужбове
12:30 ТЕТ
завдання»
13:20 Х/ф «Сахара»
11:30 Речовий доказ. 15:45 Бабуни &
дідуни-2
Привид з минулого
16:15 Одна за Всіх
12:00 Головний свідок 16:40, 20:40 Серіал
«Універ»
12:45 Х/ф «Зсув»
18:35 М/ф
«Льодовиковий
15:00 Т/с «Захист
період 2: Глобальне
потепління»
Красина»
20:10, 21:40 Серіал
19:00 Т/с «Таємниці
«Універ. Нова общага»
22:05 Чортиці в
слідства-5»
спідницях
23:00 Х/ф «У пеклі»
22:30 Х/ф «Чат»

08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Чаклуни біля
трону
16:50 Розшифрувати
обличчя
17:40 Кінець світу у
розкладі на завтра
18:30 Шлях в
апокаліпсис
19:30 Дивовижні
зцілення. Життя у
подарунок
20:30 НЛО. Контакти
шостого роду
21:30 Обережно,
НЛО!
22:20 Головний кат
23:10 Т/с «Борджіа:
історія клану».
«Підкорення Риму»
00:00 Т/с «Борджіа:
історія клану».
«Чудеса»

06:00, 09:00, 12:00,
18:00 Вісті
06:10, 09:10, 12:20
Місцевий час. ВістіМосква
06:20 Військова
програма
06:50 Суботник
07:30 Городок.
Дайджест
08:05 Великавелика дитина. Юрій
Богатирьов
09:20 Вісті. Чергова
частина
09:55 Чесний
детектив
10:25, 12:30 Т/с
«Сімейний детектив»
14:40 Суботній вечір
17:10, 18:15 Х/ф «Біла
гвардія»
21:20 Х/ф «Кандагар»
23:25 Х/ф «З Дону
видачі немає»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Генії і лиходії
06:15 Золотий ключ
10:00 Україно,
07:00 Події
06:35 Х/ф «Вони
06:45 Академія краси билися за
вставай!
07:15 Х/ф «Великий
Батьківщину»
з Ляйсан Утяшевою
10:40 Вирваний з
тато»
08:05 Грай, гармонь
07:20
Готуємо
з
натовпу
улюблена!
09:00 Х/ф «Свої діти»
Олексієм Зиміним
11:15 Найрозумніший
08:50 Розумниці і
11:00 Т/с «Час
08:20 Головна дорога розумники
13:05 Х/ф «Сплячий і
09:40 Слово пастиря
Волкова» (детектив) 08:55 Кулінарний
красуня»
10:15 Смак
15:00 Велика різниця 14:00 Т/с «Дорожній двобій
10:50 Тетяна
10:00 Квартирне
патруль-7»
Васильєва. «Я вмію
16:00 Концерт «8
тримати удар»
питання
березня у Великому
16:00 Х/ф
12:20 Х/ф «Весна на
11:20
Своя
гра
місті»
«Припустимі жертви»
Зарічній вулиці»
12:15, 14:20, 17:25
17:55 Т/с «Байки
14:00 Т/с «І все-таки я
18:00 Т/с «Цвіт
Т/с «Лісник»
люблю...»
Мітяя»
черемшини»
20:50 Х/ф «Поцілунок 16:55 «У чорній-чорній
20:00 Подробиці
кімнаті...»
19:00 Події
у голову»
20:30 Юрмала-2011
18:15 Велика різниця
19:20 Т/с «Цвіт
23:00 Т/с «Час
19:20, 21:25 Кубок
22:15 Вечір боксу на
професіоналів
черемшини»
Волкова»
«Інтері». Володимир
21:00 Час
00:55 Т/с «Пагорб
21:20
Х/ф
«Моя
друга
Кличко — Жан-Марк
22:15 Любе.
одного дерева»
половинка»
Ювілейний концерт
Мормек

08:25 М/ф

06:00 Уроки тітоньки

08:50 Халі-Галі
09:05 Далекі родичі
10:00 У центрі подій
11:05 Напад
акули. Інструкція з
виживання
12:00 Х/ф «Звільніть
Віллі»
14:05 Т/с «Пітерські
канікули»
17:55 Велика різниця
19:00 КВН
21:40 Х/ф «Година
пік»
23:50 Х/ф «Хлопчики
повертаються»

10

25 лютого

Телепрограма

2012 року
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2+2
09:30 Хто в домі
хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Кумири і
кумирчики
11:00 Шеф-кухар
країни
11:55 Караоке для
дорослих
12:35 Доки батьки
сплять
13:05 Мистецтво за
брамою
13:30 Ближче до
народу
14:10, 17:55 Біатлон.
Чемпіонат світу
18:30 Маю честь
запросити
19:15 Адреналін
20:40 Головний
аргумент
20:50 Офіційна
хроніка
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc

06:45 Х/ф «Міст у
Терабітію»
08:30 Мультфільм
09:05 Лото-Забава
10:10 Тімон і Пумба
11:00 Дикі і смішні
11:25 Хованки
12:25 Я так живу
13:05 Велика різниця
по-українському
13:45 Х/ф «А ви йому
хто?»
15:40 Х/ф «Шлях до
себе»
19:30, 23:50 ТСНтиждень
20:15 Голос країни-2:
нова історія
22:25 Т/с «Інтерни»
22:50 Світське життя
00:45 Х/ф «Нова
земля»

06:00 Факти
06:20 Мультфільми
06:40 Квартирне
питання
07:35 ЄвроФуд-2012
08:00 Анекдоти поукраїнськи
08:35 Т/с «Рюрики»
09:10 Х/ф «Кодекс
злодія»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20, 19:40 Спорт
12:25 Х/ф «Ямакасі,
або Нові самураї»
14:20 Х/ф «Ямакасі-2:
Діти вітру»
16:20 Т/с «Морські
дияволи. Долі-2»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Паршиві
вівці»
00:00 Голі та смішні

9.10, 2.20, 5.00
Мультляндія
9.40 Корисна розмова
9.50 Вчися з нами
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз.
програма
12.55 Блага звістка
13.30 Актуально —
насущно
15.55 Досягти мети
16.05 Х/ф «Слуга
мимоволі»
18.05 Ректор, який
співає
18.45, 0.45 Х/ф «Вихід
в рай»
20.25 Гаряча лінія
«102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Х/ф «Двір
фараона»
23.45 Громадська
приймальня

06:50 Х/ф «Мій
улюблений клоун»
08:40 Сніданок з
Юлією Висоцькою
08:50 Їмо вдома
10:40 Неймовірні
історії кохання
11:40 Караоке на
Майдані
12:40 Х/ф «Дружина за
контрактом»
14:45 «Ласковый май»
Таємниця зниклого
мільярда
15:50 «Алла, дай
мільйон!»
16:55 Зірки при дворі
хана Алімжана
18:00 Паралельний
світ
19:00 Екстрасенси
ведуть розслідування
21:10 Х/ф «Роман у
листах»
23:10 Х/ф «Дочка»

06:05 Неймовірні
історії Ріплі
07:45 Церква
Христова
08:00 Запитайте у
лікаря
08:25 Дайош
молодьож!
08:50 М/ф «Том
і Джеррі проти
Карибських піратів»
10:30 Світлі голови
11:40 Парад порад
12:50 Шоуманія
13:45 Файна Юкрайна
14:30 Х/ф «Камінь
бажань»
16:20 Х/ф «Стюарт
Литтл»
18:00 Х/ф «Марс
атакує!»
20:05 Х/ф «Ромео має
померти»
22:30 Піраньї
23:00 Х/ф «Нічний
продавець»

06:50, 00:25 Огляд
преси
07:10 Клуб 700
07:35, 22:25, 23:25,
00:15 Бізнес-час
08:35 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:15 Технопарк
11:15 Трансмісія-тест
11:30, 19:50 Тема
тижня
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:20 Світська кухня
16:20 Фактор безпеки
17:25, 23:40 Рекламна
кухня
18:15 Машина часу
19:30 РесПубліка із
Анною Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-Тайм
22:00 Територія
закону
22:30 Хроніка тижня

08:00 Журнал Ліги

09:00 Невідома
планета
10:00 Ронін. Ток-шоу
з Дмитром Видріним
10:45 Пізнє щастя
Ольги Волкової
11:50 Х/ф «Дитячий
світ»
13:50 За сім морів
14:40, 18:50
Цивілізація Incognіta
14:50 Ф-стиль
16:00 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с
«Новобранці»
20:00, 00:30
Навколосвітня
експедиція: три в
одному
21:05 Х/ф «Красуня і
чудовисько»
23:05 Кумири
23:20 Невідома
планета

06:00 Вечір боксу на
«Інтері». Володимир
Кличко- Жан-Марк
Мормек
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Неділя з
«Кварталом»
11:05 Велика різниця
12:10 Юрмала-2011
13:50 Т/с «Свати-3»
14:50 Т/с «Свати-4»
18:05, 20:45 Х/ф
«Опівдні на пристані»
20:00 Подробиці
тижня
22:45 Що? Де? Коли?
00:00 Х/ф «Старим тут
не місце»

06:00 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:20, 10:00 Х/ф «Моя
друга половинка»
09:00 Ласкаво
просимо
12:00 Т/с «Цвіт
черемшини»
15:00 Т/с «Жити
будете!»
15:55 Футбол.
Прем’єр-ліга.
Шахтар-Дніпро
18:00, 19:30 Т/с
«Слідчий комітет»
19:00 Події тижня
22:30 Футбольний
вікенд
23:30 Х/ф «07-й
змінює курс»

06:00, 08:00, 11:00
Сьогодні
06:15 Лотерея
«Російське лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 Перша
передача
08:55 Розвод поросійськи
10:00 Дачна відповідь
11:20 Своя гра
12:00 Спецвипуски
«Сьогодні» щогодини
12:15 Т/с «Лісник»
18:55 Сьогодні.
Підсумки
20:20 Х/ф «Родич»
22:25 Х/ф «Вердикт»

06:00, 10:00, 12:00,
14:00, 16:00, 22:00,
23:00 Новини
06:10 Василь
Шукшин. «Поклич
мене у світлу
далечінь...»
07:00 Х/ф «Вони
боролися за
Батьківщину»
08:20 Смак
09:10 Здоров’я
10:10 Доки всі вдома
11:05 Юрій Сенкевич.
Вічний мандрівник
12:15 Єралаш
12:40, 14:15 Х/ф
«Канікули суворого
режиму»
16:10 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
19:00 Недільний «Час»
20:00 Вибори
Президента Росії
22:15, 23:15 Х/ф «12»

06:00 Уроки тітоньки

08:30 Телепузики
09:30 Х/ф «Сахара»
11:45 Єралаш
12:10 Одна за всіх
12:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
13:10 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:10 Чортиці у
спідницях
14:35 Валєра TV
15:05, 20:40 Т/с
«Універ»
16:55 М/ф
«Льодовиковий
період-2: Глобальне
потепління»
18:25 Х/ф «Шість днів,
сім ночей»
20:10, 21:40 Т/с
«Універ. Нова общага»
22:05 Бабуни &
дідуни-2

08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Під п’ятою
імператора
16:50 Орден
російських лицарів
17:40 Золото царської
родини
18:30 Скарби
олігархів ХIХ століття
19:30 Загублений
скарб гетьмана
Мазепи
21:20 Кінець світу у
розкладі на завтра
22:10 Дай ручку,
поворожу
23:00 Т/с «Борджіа:
історія клану». «Боже
чудовисько»

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

День Донора
1 березня 2012 року у Вишгородській центральній районній лікарні на
першому поверсі біля приймального
відділення з 09:00 до 12:00 —
платний День донора.
При собі обов’язково мати паспорт.
Оплата за здану кров — 100 грн.
Виробниче підприємство з 10-річною
історією запрошує на роботу
керівника виробничої бази —
начальника виробництва.
Досвід роботи обов’язковий.
Оплата праці за домовленістю.
Тел: (093) 936-32-85

Підприємству,
яке займається виготовленням
ліфтів, потрібен оператор верстата з
ЧПК. Повний соцпакет, безкоштовні
обіди, відрядно-преміальна оплата.
Тел: (044) 331-51-94
Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження члена Спілки
Сергія Костянтиновича
МАТВІЙЧУКА!
Щастя зичимо Вам земного,
Радості, щоб не злічить,
І здоров’я бажаєм міцного
Від землі й джерельної води
Спілка підприємців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження члена Спілки
Олену Яківну ЛІСОГОР!
Нехай і далі серце б’ється в лад,
Здоров’я буде і шанують люди,
Мир, щастя, хліб і сонячне життя
Вас супроводжують повсюди.

В будівельну компанію
терміново потрібні:
— муляри;
— бетонярі;
— арматурники;
— електрик;
— начальник будівельного комплексу;
— головний інженер на
будівельний комплекс.
Тел: (050) 444-77-22
Микола Михайлович,
(050) 353-44-19
Володимир Михайлович

Сови
06:15 Легенди
бандитської Одеси
07:30 Т/с «Захист
Красіна»
11:30 Генерал
невидимого фронту
12:00 Агенти впливу
13:00 Д/с
«Православні святі»
14:00 Найкращі бої
братів Кличків
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-5»
19:00 Х/ф «Найманці»
21:00 Х/ф «Лише
найсильніші»
23:00 Х/ф «Павуки-2»
00:50 Х/ф
«Безсмертні»

05:45 Ранок на К-1
07:55 Напад
акули. Інструкція з
08:30 Мультфільми
виживання
09:00 М/с «Бен 10:
08:50 У центрі подій
Інопланетна сила»
09:50 Х/ф «Звільніть
10:15
Віллі»
ПрожекторПерісХілтон 11:55 Х/ф «Звільніть
11:00 Т/с «Солдати-6» Віллі-2: Нова
15:00 Т/с «Солдати-7» пригода»
13:50 Х/ф
16:00, 22:30 Ульотне
«Арифметика
відео по-російськи-2
підступності»
16:20 Таємниці світу з 15:45 Х/ф «Година
Анною Чапман
пік»
17:20 Чемпіонат
17:50 Красиво
жити. Де зустріти
України з футболу.
мільйонера
21 тур. «Динамо» 18:55 Х/ф
«Арсенал»
«Трансформери-2»
19:20 Х/ф «Скелелаз»
21:55 Х/ф
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
«Відступники»
23:25 Т/с «Спартак.
23:35 Велика різниця
00:35 КВН
Кров і пісок»
чемпіонів УЄФА

05:30 Сам собі
режисер
06:20 Сміхопанорама
06:50 Ранкова пошта
07:30 Сто до одного
08:20 Місцевий
час. Вісті-Москва.
Тиждень у місті
09:00, 12:00 Вісті
09:10 З новим домом!
Ідеї для вас
09:25, 12:30 Т/с
«Сімейний детектив»
12:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
13:30 Сміятися
дозволяється
15:10 Х/ф «Біла
гвардія»
19:00 Вибори-2012
01:00 Х/ф «Виліт
затримується»

Агентство нерухомості. Купівля. Продаж.
Оренда. www.v888v.in.ua. Тел: (067) 760-00-73
Безкоштовні оголошення

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ

ПРОДАМ
1-кім. кварт. 46 м2,
Погріб (цегла), шир. 1,40, дов. 2,10.
ремонт, Кургузова, 3-б, Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45
7/9 пов., бойлер.
Тел: 52-145,
Телевізор 51ТД-311Д, б/в,
(067) 319-77-40
відмінний стан. Тел: 5-22-75

(096) 660-96-30

Загублене свідоцтво про реєстрацію платника податку
на додану вартість № 100035318 від 16.04.2007 р. ТОВ
«Санава» та довідку про взяття на облік платника податків (Форма 4-ОПП) № 2368 від 26.03.2007 р. ТОВ «Санава» вважати недійсними.
Швейне підприємство у Вишгороді (біля «Карату»)
запрошує на роботу:
— технолога-конструктора; — розкрійника; — швачку.
Тел: (050) 419-64-00, (044) 597-14-50
Асоціація роботодавців Вишгородщини
ВІТАЄ з днем народження
Ігоря Владиславовича БЕРКУНА!
Бажаєм здоров’я, щасливої долі,
Удачі, кохання і грошей доволі.
Нехай у Вас буде усе, як бажається,
Фортуна нехай завжди посміхається.

Технічний ліцей НТУУ «КПІ»
Вишгородської міськради
оголошує набір на підготовчі курси
для вступників у 8-10 класи на 2012-2013 н. р.
Заняття на курсах проводитимуться з предметів:
математика, українська мова, фізика, географія.
Заняття триватимуть
упродовж березня–травня 2012 р.
Організаційні збори відбудуться
у суботу, 25 лютого 2012 р. о 13.00
в приміщенні Технічного ліцею, вул. В. Симоненка, 3-а.
Запрошуються учні 7-9 класів та їх батьки.
Тел: (04596) 22-341, (067) 446-12-96

Шафу-купе
(розм. 2,4х2,45) ВАЗ-2110, відмінний стан, збереження
в гаражі. Тел: (067) 239-65-43
нову
Тел: (067) 319-77-40, Новий парапетний КОТЕЛ АОГВ-16, німецька
(04596) 52-145 автоматика. Недорого. Тел: (099) 602-66-20
КУПЛЮ
1, 2, 3-кімнатну квартиру у власника.
Тел: (067) 760-00-73
ІНШЕ
Весільні послуги від А до Я. Фото-, відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Ремонт дач, квартир. Всі
внутрішні роботи.
Тел: (098) 924-38-48

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

Ремонт квартир/офісів/будинків
«під ключ». Тел: (067) 760-00-73

Домашній майстер.
Тел: (063) 100-90-08

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

Лист у номер

Вишгород

Чия вина?

Школа і позашкілля
ВАША ЧИТАЧКА, м. Вишгород
«Мамо, послухай, будь ласка. Ти маєш знати…» Як часто батькам доводиться чути ці слова. Ми з’ясовуємо, що сталося вдома, в садочку,
у школі, та разом із дитиною розмірковуємо, як
слід було поводитися в конкретній ситуації і що
робити, щоб такого більше не повторилося.
– Я розбив дуже дорогий телефон, тепер мама однокласника вимагає гроші на ремонт.
– Як це сталося? – намагаюсь бути спокійною.
Син розповідає, і пульсуюча жилка на скроні видає хвилювання: – Його мама сказала, що краще б ми
побилися!..
Не розумію, це ж усього-навсього телефон, його
можна полагодити, врешті-решт, без нього можна
обійтися. А якби в бійці хтось вибив зуби, або ще гір-

ше — око?
Тим більш, що це не був, власне, поєдинок. Однокласник під час уроків тишком-нишком так «діставав»
мого сина, котрий сидів попереду, що вихід був один:
або заліпити межи очі (як пропонувала його мама),
або дати вихід гніву в інший спосіб. Постраждав… телефон.
– Пробач, що так сталося, — сказав мій хлопчик.
Засліплену гнівом маму однокласника не цікавить
зіпсований одяг мого сина. Вона не хоче розібратися, чому так сталося. Не хоче зрозуміти, що саме її
«скривджена» дитина була ініціатором конфлікту. Їй
на гадку не спадає, що, можливо, підступність і покарана розбитим телефоном?
Сьогодні від мене вимагають оплатити підлість.
Хіба це справедливо? І які висновки зроблять наші
діти? Що чекає їх обох у майбутньому?

25 лютого
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Зіна, Зіночка, Зінуля…
Від друзів – родина Васильєвих
Здається, у Расула Гамзатова є чудові рядки:
Мы все умрем – людей бессмертных нет,
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след —
Дом иль тропинку, дерево иль слово…
Зінаїда Григорівна Шильченко залишила по собі
світлу пам’ять тисяч людей, адже все своє свідоме
життя вона присвятила дітям. Куди тільки не кидала її
доля! У роки війни вона збирала дітей-сиріт, що залишились без батьків, у мирний час працювала з маленькими. А коли опинилась у Вишгороді і очолила дитячий
садок «Сонечко», то працювала так, що він став кращим не тільки у місті і районі, а й у області.

На уроці з Андерсеном
Ольга ДЯЧЕНКО
ФОТО — Вишгородська ЗОШ № 1,
спеціально для «Вишгорода»

К

азки великого датського казкаря Ганса
Крістіана Андерсена про Дюймовочку,
Снігову королеву, Оле-Лукойє, Солов’я,
Олов’яного солдатика ми розповідали дітям та онукам змалечку. Вони давно стали улюбленими для
малечі. Та не тільки дошкільнятам ці герої до душі.
Нещодавно у світ цих чудових казок поринув 5-А
клас Вишгородської ЗОШ №1. Сорок хвилин тривало
захоплююче дійство, в якому взяли участь понад 20
школярів. А організувала і провела свято вчителька зарубіжної літератури Наталія Ліснічук. Його приурочили
до 14 лютого — Свята закоханих, запросили чимало
гостей.
Ми пошкодували, що у найстарішої школи міста немає актової зали — тому запрошені тіснилися у класі,
гарно прикрашеному малюнками дітей. Дорослі потрапили до книжкової галереї відомих казок, куди їх
супроводжувала музика. Її діти «качали» з Інтернету,
підшукували платівки.

Учні взагалі так ретельно і довго готувались до свята, що, коли вчителька захворіла, стан її здоров’я став
головною темою у класі. Мабуть, не тільки тому, що
лише Наталія Іллівна могла професійно провести репетицію, а й тому, що під загрозою зриву було свято,
приурочене до 14 лютого.
На щастя, все обійшлось. Вивчені ролі, дібрані костюми — долучили до цього і батьків, і бабусь.
Фрагменти з відомих казок — це й своєрідний літературно-музичний колаж — настільки нам сподобались, що ми впізнавали героїв і по костюмах, і по
відомих репліках і щиро аплодували юним артистам.
Чудово виступили у ролі Оле-Лукойя — Олег Пишний,
Дюймовочки — Даша Сахнюк, Пастушки — Настя Леснікова, Сажотруса — Сашко Сучаво, маленької Розбійниці — Марійка Джунь, Снігової Королеви — Каріна Небрат, Розбійниці — Женя Зінківська, Кая і Імператора
— Олексій Гегельський.
Не зогледілися, як пролетіли сорок хвилин цього
незвичного уроку, впродовж якого поступово розкривалися творчі здібності учнів. Літературно-музична
композиція за творами Андерсена сприяє вихованню
в дітях найкращих людських якостей, естетичного смаку, формує уявлення про
справжню красу. А дорослі
із задоволенням поринули
у чарівний світ дитинства.
Разом із групою підтримки
— восьмикласниками, які
прийшли повболівати за
свою улюблену вчительку й
свого класного керівника.
Цю композицію із задоволенням подивилися б
і мешканці міста на сцені
Будинку культури «Енергетик». А поки що юні артисти
готуються до виступу перед учнями молодших класів у своїй рідній школі.

Шкода, що жіноче особисте життя у неї не склалося. Але своє серце вона щиро віддавала людям, а діти
для неї були змістом цього життя.
26 лютого сорок днів, як немає з нами Зінаїди Григорівни. Згадаймо її теплим словом, ще раз прочитаємо рядки з її «Заповіту»:
…И вот настал финал моей работы,
Прощаюсь с вами я, друзья,
Со мной уйдут и все мои заботы,
Уйду когда-нибудь и я…
Свій «Заповіт» вона написала ще у 1985 році. У
ньому було все – і біль від втрати батьків, і тривога за
майбутнє, і туга, що поруч «немає тепла живого, і що
кожного разу доводиться волю стискати у кулак» — через чужу заздрість, підлість, і рятуватися тільки в улюбленій роботі, і гордість за те, що прожила своє життя
гідно, і побажання всім рідним щастя. А рідних у неї не
було. Для неї рідними були всі, хто її любив, кого любила вона…
Зіна, Зіночка, Зінуля, хай тобі буде тепло там, звідки не повертаються.
Ми тебе любимо, пам’ятаємо…

Органічне землеробство

Наші предки не різали, а розпушували землю
Володимир ЛЯХ,
м. Вишгород

Н

а порозі — весна. Землероби (як професіонали, так і
аматори) з великим хвилюванням очікують зустрічі з земелькою-годувальницею. Але мало хто
замислюється над тим, що земля
наша тяжко хвора.
Глибокою оранкою, перекопуванням, мінеральними добривами і отрутохімікатами людство довело землю
до такого стану, що через два-три
десятки років може настати, за висловом Федора Моргуна, так звана точка
неповернення. Простіше кажучи, землю вилікувати буде уже неможливо.
То що ж маємо робити? Федір Моргун, колишній секретар Полтавського
обкому КПСС, усвідомивши масштаби
небезпеки і маючи на той час необмежену владу в області, заборонив використання плугів, міндобрив і отруто-

хімікатів на території Полтавщини. Як
наслідок — врожайність підвищилася
(натомість використовували дискування, неглибоке розрушування (рихлення) грунту, десь на 5 см. — Ред.),
а собівартість знизилася, за рахунок
методів органічного землеробства.
Та недарма кажуть, що усе нове —
це добре забуте старе. Археологи визначили, що у давньому Шумері хлібороби збирали пшениці і ячменю по
250-300 центнерів з гектара. Фантастика? Ні… Просто у них не було плугів,
і вони примітивно рихлили землю на
глибину не більше п’яти сантиметрів,
а при збиранні врожаю зрізали тільки колоски, а солома залишалася на
місці і служила органічним добривом
і мульчею (підв’яла трава, що сантиметровим шаром прикриває грунт. —
Ред.)
Для мене стало відкриттям те, що у
Сполучених Штатах Америки виробництво плугів припинили більше двох

десятиліть тому. Усі фермери в масштабах держави перейшли на органічне
землеробство. І не шкодують.
А як у нас в Україні? З періодичної
преси знаю про те, що в різних регіонах держави нашої процвітають великі
агропромислові господарства, які уже
не перший рік, на засадах органічного
землеробства, вирощують екологічно
чисту продукцію.
Зараз, коли мені вже добігає кінця
восьмий десяток, можу лише пошкодувати, що дуже пізно долучився до
такої богоугодної справи, як органічне
землеробство. Лише три роки минуло
з тих пір, як я припинив орати і копати свій город, а основний інструмент
для мене при обробітку землі є ручний плоскоріз «Фокіна». А нещодавно
я познайомився з кількома десятками вишгородян, які також сповідують
принципи органічного землеробства.
Вірю, що недалекий той час, коли усі
землероби-землелюби перейдуть на

щадний природогосподарюючий спосіб землекористування. Головне — не
застосовувати агресії до нашої годувальниці.
Для себе я визначив кілька основних
правил господарювання на городі:
1. Ніколи не рихлити грунт на глибину, більшу за 5 см.
2. Прикривати грунт від температурних перепадів шаром органіки, чи
інших матеріалів.
3. Холити і леліяти мешканців грунту — дощових черв’яків і грунтові мікроорганізми.
4. Не залишати голої землі. Після
збирання врожаю негайно засівати
грядки сидератними культурами.
5. Раз і назавжди відмовитися від
використання мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин.
Якщо хтось зацікавиться ближче порушеною проблемою, я готовий у міру
сил поділитися власним досвідом, абсолютно безкорисливо.
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25 лютого

Календар

Цей день в історії
25 лютого
1836 — Семюель Кольт запатентував револьвер
2010 — у Києві відбулася інавгурація Президента
України Віктора Януковича
Іменини: Антон, Євген,
Марія, Марін, Мелетій, Олексій
26 лютого — Прощена
неділя
1886 — у Горлівці отримано першу в Російській імперії
ртуть
Іменини: Зоя, Семен,
Світлана, Мирослав, Фотинія
27 лютого — Початок Великого посту
1939 — створено Спілку
композиторів України
Іменини: Аксен, Аврамій,
Кирило, Мефодій, Михайло,
Федір
28 лютого — День працівників патрульно-постової служби України
1935 — винайдено нейлон
Іменини: Євсій, Єфросинія, Онисим, Пафнутій
29 лютого
1712 — у Швеції після 29
лютого настало 30 лютого
1 березня — Всесвітній
день імунітету, Всесвітній день кішок, Всесвітній
день цивільної оборони,
Початок весни
1555 — Нострадамус опублікував свою книгу пророцтв
1869 — Дмитро Менделєєв склав періодичну таблицю
елементів
1912 — Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака
1941 — перше комерційне
FM-радіо
Іменини: Валент, Данило,
Єремій, Ілля, Ісай, Павло,
Порфирій, Самійло, Юліан
2 березня — День професійного сержанта в
Україні
1923 — у США вийшов друком перший номер часопису
Time
Іменини: Маріамна, Міна,
Федір

Вишгород

Об’єднана опозиція перемагає,
а «сильна» влада програє
Олена ШПАК

П

оказовими стали позачергові
вибори до Житомирської обласної ради. У Червоноармійському районі переміг єдиний кандидат
від об’єднаної опозиції Дмитро Кропачов, член «Фронту Змін».
Єдиного кандидата на мажоритарному окрузі висунули дві найбільші опозиційні сили Житомирщини – «Фронт Змін» і
«Батьківщина», за підтримки «Української
платформи-Собор». Організували виборчий штаб, провели продуману агітаційну
кампанію – всі згуртовано працювали задля спільної мети. І результат не забарився
– опозиційний кандидат Дмитро Кропачов,
відомий у районі й області розв’язанням
чималої кількості місцевих проблем, здобув
упевнену перемогу. Він набрав майже 43%
голосів. Кандидат від влади — Партії регіонів і Блоку Литвина — залишився далеко
позаду — 35%.
Як і очікувалося, влада застосувала на
цих виборах усі відомі методи фальсифікацій: спостерігачі заявляють про адміністративний тиск та підкуп виборців і членів
комісій, зареєстровано безліч заяв про порушення виборчого законодавства. Та це

владі не допомогло: протягнути до облради
власного кандидата вона не змогла.
Підсумки виборів слугуватимуть добрим
уроком тим опозиційним силам Житомирщини, що вирішили висувати власних кандидатів. Так, третє місце посів кандидат від
ВО «Свобода», набравши 9% голосів, які,
пішли не в кошик об’єднаної опозиції.
Додали б до спільної перемоги й голоси «УДАРу», який самостійно набрав тільки
3,8 відсотка. Навряд чи такий результат був
очікуваним для цієї сили в центрі, де партія
Кличка розраховує на найбільшу підтримку.
Якби зібрати ці голоси докупи, опозиційний кандидат перестрибнув би далеко
за 50-відсоткову позначку.
За схожим сценарієм відбувалися вибори в селі Погреби, де обирали депутата
Броварської районної ради (Київська область). Кандидат від опозиційної «Батьківщини», підтриманий «Фронтом Змін», переконливо переміг «регіонала» – 239 голосів
проти 71. Проте влада, яка розглядала ці
вибори як репетицію парламентської кампанії, під надуманим приводом змусила визнати їх недійсними. На повторних виборах
влада висунула лідера місцевих симпатій та
соцопитувань – директора місцевої школи.
Проте одна приставка «балотується від ПР»

Тамара СОКОЛ, заступник директора
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 р.»

У

лютому ц. р. відзначив свій
85-й день народження ветеран Великої Вітчизняної війни
Григорій Іванович Ткаченко — шанована в Нових Петрівцях людина.
Григорій пережив страшний голод
1932-1933 років. У 1938 році був репресований його батько — і у 11 років хлопець став сином ворога народу. Після
повернення з Німеччини, куди був примусово засланий у травні 1942 року, служив у військовій частині № 74363.
Свою трудову діяльність почав на заводі «Ленинская кузня» і 45 років працював там слюсарем. Нагороджений
медаллю «За доблестну працю», має
звання «Заслужений ветеран праці».
На сьогоднішній день на обліку у первинній організації ветеранів села Нові

Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

вяткова дата, що відзначається щороку 23 лютого, зібрала у благодійному фонді
святої Ольги давніх друзів.
Вшановували ветеранів Великої Вітчизняної, учасників бойових дій, юнаків, які ще тільки готуються до служби у
Збройних Силах України.
Вітаючи зі святом, радник голови
Вишгородської
райдержадміністрації Марія Дем’янчук побажала присутнім міцного здоров’я, злагоди і завжди
мирного неба. Відвідали захід і голови
ветеранських організацій нашого району та міста, а також заступники голови
ради ветеранів Київської області Георгій Чекерда та Іван Коваль.
А те, що у фонді завжди знаходять
спільну мову ветерани і молодь, дорогого варте, зазначив директор Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році» Іван Вікован. Він
очолює музей вже понад тридцять років, але завжди вдячний своєму попереднику — учаснику бойових дій Івану

Петрівці, яку 12 років очолює Григорій
Іванович, — сім інвалідів, 24 учасники
бойових дій, 150 учасників війни, 25 удів
інвалідів Великої Вітчизняної війни. Ветерани села Нові Петрівці завжди — на
прохання директора та працівників заповідника — беруть участь у масових заходах.
Привітали ювіляра секретар Новопетрівської сільської ради Світлана Костюк
та місцеві депутати, а також, директор
Національного музею-заповідника «Битва за Київ у 1943 році» Іван Вікован. Імениннику побажали довгих та щасливих
років життя і здоров’я.
Від дирекції музею-заповідника Григорію Ткаченку вручили медаль «За розвиток музейної справи» та Подяку за
плодотворну та довгострокову співпрацю з колективом музею із збереження та
вшанування Подвигу і Пам’яті воїнів-визволителів, організаційну роботу серед
ветеранів.

ПОЛІТбюро

I

— знизила його рейтинг із 40 до 12 відсотків. Цього разу влада просто зняла з виборів опозиційного кандидата за день до
голосування.
А ще раніше правило «єдиного кандидата від опозиції» спрацювало у вотчині
нинішньої влади – на Донбасі. «Фронтзмінівець» за підтримки «Батьківщини» набрав
на виборах до Краматорської міськради
40% проти 30%, отриманих провладним
кандидатом.
Отже, проміжні вибори доводять, що
тактика об’єднаної опозиції з висування на
мажоритарних округах єдиного кандидата
спрацьовує безвідмовно. Вони отримують
мінімум 40% підтримки виборців. Враховуючи потужний адмінресурс і неприкриті
фальсифікації з боку влади – реальна підтримка кандидатів від об’єднаної опозиції
набагато більша, й вони можуть отримати
понад 50%.
Натомість розрізненість демократичних сил зіграє на руку владі – це розуміють
усі. Тож під час виборів неважко буде здогадатися, хто є хто в політичній системі
координат. Висування на мажоритарному
окрузі будь-якого «опозиційного» кандидата, окрім узгодженого, вказуватиме на його
співпрацю з владою.

Довгий вік ветерана

Благодійність

С

Дата
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Ювілей

Григорія Івановича заслужено можна
вважати нашим позаштатним працівником.
Тож принагідно вітаємо ювіляра! Зичимо міцного здоров’я, наснаги, щастя,
життєвої енергії. Нехай Ваші безцінні поради й надалі допомагають тим, хто їх
потребує, а мудрість і досвід формують
патріотичну свідомість молоді.
Довгих років життя на радість синам,
дочкам, онукам. Низький Вам уклін!

Професія – захищати Батьківщину…
Швецю, якого й відзначив медаллю «За
особистий внесок у розвиток музейної
справи».
Особливо було приємно на святі бачити і чути молодь. Солісти хорового
колективу «Спадкоємці переможців» ЦТ
«Дивосвіт» виконали твори на військову
тематику. Проникливими були не лише
їхні пісні, але й слова подяки ветеранам
від старшокласника Владислава Степанова.
Молодші спадкоємці переможців
також мали великий успіх, заслужили
від залу гучні аплодисменти та вигуки
«браво!». Творчому колективу, солістам
і керівнику Анні Покровській президент
БФ святої Ольги Володимир Малишев
вручив подяки та солодощі.
Дякувала Благодійному фонду і дітям майстриня, поетеса Ольга Дяченко,
людина з активною життєвою позицією.
Поезії, прочитані нею, як завжди, зачепили за живе, нагадали про біль війни і
про те, що краще і дорожче рідної землі
нічого на світі немає.
А наступного дня працівники фонду
разом із заступником міської ветеранської організації Сергієм Лагуненком

відвідали вдома ветеранів, які не можуть пересуватись самостійно. Кожному з них вручили продуктові набори.
Про це, а також про фінансове забезпечення свята подбали голова
Громадської ради при Вишгородській
райдержадміністрації Анатолій Галь-

У фонді раді всім

чук, депутат міської ради підприємець
Микола Коваль, генеральний директор ТОВ «Карат-Ліфткомплект» Сергій
Горішний, комерційний директор КТП
«Вишневий» Микола Литвиненко. Щира
їм вдячність за увагу до ветеранів та молоді!

КОЛО жінки

Вишгород
Конкурс!

Мій каприз — мені, коханій

Якщо ви стильна, жіночна, впевнена
в собі і трішки примхлива — цей КОНКУРС від компанії «Альянс краси» якраз
для вас! Напишіть нам про капризи, які
справдилися у вашому житті несподіваним чином. Незвичайні розповіді будуть
опубліковані.
А конкурсанти, які надішлють «найкапризніші, найпримхливіші історії»,

отримають набір косметичної продукції
компанії «Альянс краси».
Тепер кожна жінка може дозволити
собі каприз!
Свої історії надсилайте за адресою:
Україна, 07351, Київська обл.,
Вишгородський р-н., с. Синяк, вул.
Леніна, 65А або електронною поштою: aliyance@te.net.ua

Свято кохання серед книжок
Галина ДМИТРЕНКО,
заввідділом обслуговування
Вишгородської центральної районної бібліотеки
ФОТО — Олена КОЛЬВАХ,
спеціально для «Вишгорода»

У

ранню пору життя в душі людини зароджується кохання.
Перше, трепетне, юне, світле, незабутнє. Воно неповторне і вічне, як саме життя, воно поза віком
і часом.
14 лютого закохані всього світу відзначають День святого Валентина. Ще
два десятиліття тому в Україні про нього
майже ніхто не знав, а сьогодні це романтичний, очікуваний усіма закоханими день, – один із найулюбленіших серед молоді.
Це свято кохання і коханих. Саме
йому був присвячений літературно-мистецький вернісаж «Всьому початок є любов» у центральній районній бібліотеці.
Того дня читальний зал був схожий
на музей витворів декоративно-вжиткового мистецтва – вишиті ікони, рушники,
скатерті, серветки, сувеніри, вироби з
бісеру, валентинки, листівки, витинанки, подушечки у формі сердечок, ляльки. Всю цю красу створили своїми руками Спілка майстринь народної творчості
і творче об’єднання «Світлиця» (очолює
Світлана Жовтобрюх) — при міському
центрі творчості «Джерело» (директор

Обережно — шахраї!

«Всьому початок є любов»

Наталія Кисіль).
Працівники бібліотеки Галина Дмитренко і Юлія Брушневська підготували
цікаву поетично-пізнавальну композицію про історію, традиції, особливості
святкування Валентинового дня, ознайомили присутніх із добіркою вишуканої
української та світової інтимної лірики.
Викладач Вишгородської дитячої музичної школи Валентина Старенька прикрасила захід виконанням українських
народних пісень і романсів.
Представники редакції журналу для
творчих людей «Все о рукоделии» пре-

ияни Ірина і Данило Дашківські із своїми чотирма дітьми
переселилися до Вишгорода у
листопаді минулого року. Трикімнатна
хрущоба у спальному районі — і приватний будинок… Різниця відчутна.
Родина років із 10 мріяла про таке. І
ось нарешті пощастило. Познайомилися
із брокером. Жінка, яка годилася Ірині у
старші подруги, дуже скоро стала нею.
Її навіть звали майже так, як багатодітну маму, — Рина, і вона просто душею
прикипіла до нових знайомих. Телефонувала щодня, цікавилася, як справи, як
життя. Приїздила в гості.
Врешті, допомогла з житлом. (Причому продавець і покупець віддали їй 2,5 %
і 5 % із суми продажної вартості будинку, хоча зазвичай платить тільки покупець
— від 1 до 5 відсотків із загальної суми.
Та брокер запевнила, що вона особисто
оформлювала документи…)
Із паперів на руках у багатодітної родини — лише попередній договір завдатку, за яким брокер зобов’зувалася оформити документи для продажу будинку
до серпня минулого року. Передоплату,
розповідає Ірина Дашківська, зробили ще у червні минулого року. Повністю
розрахувалися з продавцем і брокером
у грудні: по закону оформили документи
купівлі-продажу.
У новому житлі — нові турботи. Треба
оформити документи на право власності
на будинок, зареєструватися. І тут знову
напохваті Рина. Каже: «У Вишгороді все
це так складно, а у вас діти, нема коли
цим займатися. Давайте документи —

допоможу».
Знайомі, які в Ірини з’явилися у Вишгороді, про її подругу відгукувалися порізному, дехто навіть казав, що людина
вона непевна, навіть прізвище має «знакове» — Бур’янова. Та Ірина як людина
порядна судила по собі — наговорити,
мовляв, можна чого хочеш про кожного…
Та й коней на переправі не міняють:
якби у грудні не оформили, у січні заново треба було б оформлювати всі документи. Бур’янова начебто домовилася з
нотаріусом, та не вистачало форми №3,
а паспортистка (зі слів брокера) була на
лікарняному, тому домова книга та договір купівлі-продажу будинку залишалися
у Рини. Звісно, про жодну оплату за послугу реєстрації не йшлося: «Документи у
мене на руках, давай тебе пропишу, мені
це легко зробити»…
Багатодітна мама, яка до того ж ще й
працює, радо передала подрузі паспорти
і свідоцтва про народження неповнолітніх дітей та відкріпні талони — все, необхідне для реєстрації. До речі, передала у
присутності сусідки.
Минуло два тижні. Ірина зателефонувала Бур’яновій. Та запевнила, що все у
ЖЕКу. Приїхала в гості, привезла дітям
молока і начебто подалася по документи.
Через дві години Дашківська поцікавилася в неї, що далі. І почула: «Півтори
тисячі доларів — і отримаєш свої документи».
«Це така ціна реєстрації?» — здивувалася Ірина і попрямувала до ЖЕКу сама.
Паспортистка теж здивувалася: «Дашківські днями були зареєстровані. А ви
їм хто?». Коли Ірина пояснила, хто вона, і
показала документи багатодітної родини,
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Школа і позашкілля

Корона для міс
Гончарової, або
Із англійською по
життю
Олексій ГОЛТВЕНКО,
учень 11-Б класу

зентували бібліотеці кілька номерів цього чудового видання.
Керівник Спілки Олена Кольвах і майстриня, відома місцева поетеса Ольга
Дяченко читали власні вірші, наповнені
любов’ю і добрим гумором.
За чашкою чаю йшла сердечна розмова і висловлювалось побажання, щоб
такі зустрічі стали традиційними. Адже, як
сказав класик, найбільша розкіш на землі
— це розкіш людського спілкування.
Тож приходьте до бібліотеки для
спілкування, духовного взаємозбагачення і просто змістовного дозвілля.

Наче очі відкрилися: так це ж афера!

Дарина БУРЕНОК

К
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то почула, що дуже схожа на неї жінка, яка
оформлювала документи, представилася її ім’ям.
І Рині наче очі відкрилися: так це ж
афера! Вона одразу написала заяву до
міліції й прокуратури. Водночас виявила,
що потерпіла від «подруги» не сама: і за
ремонт пані брокерша, бувало, не платила, і документи на житло Дашківських насправді оформлювала інша людина, якій
Бур’янова досі не віддала гроші, і так вона
поводиться вже не вперше...
І Рина сказала Бур’яновій: «Побійся
Бога, що ж ти робиш?». І почула у відповідь: «Подумай про свою хвору дитину»…
Через відсутність документів багатодітна родина більш як місяць не може
скористатися пільгами (50-відсоткова
оплата комунальних послуг), на які має
право за законом. Мама й тато — у постійному стресі: якщо паспортист, нотаріус і той, хто оформлював документи за
будинок, не побачили, що у паспорті й у
житті не та особа, то що буде далі? Чи не
скористається вона чужими паспортами для оформлення кредитів у банках?
(Люди подейкували, що таким чином уже
пройшлася по місту й району.)
Коли верстався номер. Ірині Дашківській таки пощастило — за допомогою
прокуратури і міліції — отримати від брокерши документи своєї родини, та вона
не заспокоїлась і організовує товариство
боротьби з аферистами.
Від редакції. Мораль цієї невигаданої
історії: ходити прямими дорогами, а не
боковими стежками, і не розраховувати
на когось, навіть на затятих подруг. Усюди і все необхідно оформлювати самим і
офіційно. І бути дуже уважними.

У

рамках тижня англійської
мови у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я» відбувся навчально-розважальний
конкурс «Miss English». Вірніше
— ціла низка конкурсів. За корону переможниці змагалися
дівчата-шестикласниці, що демонстрували свої творчі й розумові здібності та практичні навички англійської. Організатор
справді захоплюючого видовища — вчителька англійської Тетяна Голтвенко.
Поважне журі (вчителі англійської мови) визначало переможців. А проводили конкурси
дев’ятикласники Ірина Квачук та
Роман Куцаченко.
Спочатку всі познайомилися з
претендентками на звання «Miss
English». Отож:
Анастасія Перейдидорога — любить малювати, захоплюється музикою та історичною літературою.
Діана Халішкова — мила й товариська, дуже музична, любить
співати й танцювати, відвідує
зразковий ансамбль сопілкарів
«Рум’янок», має гарні організаторські здібності.
Софія Гончарова — дуже обдарована, гарно співає, вчиться грати на піаніно і гітарі, любить спорт.
Юлія Мар’янчук — розумниця та
відмінниця, п’ятий рік грає на сопілці в «Рум’янку», обожнює плавання.
Олександра Кірчева — з дитинства оволодіває класичною хореографією, марить географією
й математикою, із задоволенням
вивчає англійську мову.
Настя Товстенко — розумна й
наполеглива учениця, має дизайнерські здібності, серйозно займається танцями в ансамблі «Болеро», мріє об’їхати весь світ.
Єлизавета Оришака — любить
співати і вишивати, займається
танцями.
Потім семеро красунь і розумниць змагалися у семи конкурсах. Розповідали кожна про себе,
декламували вірші англійською.
Демонстрували свої таланти: співали, грали на різних музичних
інструментах, танцювали (в останньому конкурсі — під пісню сучасної американської поп-співачки
Брітні Спірс).
Дівчата чудово впорались із завданнями, й усі були нагороджені
грамотами та солодкими призами.
А звання «Miss English» отримала
Софія Гончарова — з чим ми її й вітаємо!
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Сторінка здоров’я

Дисплазія кульшових суглобів
Ростислав
БУТНИК,
дитячий
травматологортопед
Вишгородської
центральної
районної лікарні

В

се частіше можна побачити на
руках мами чи бабусі дитину,
ніжки якої складені трикутником у спеціальних шинах. І не лише в
Україні. У «стременах» досить тривалий час доводиться тримати близько
п’яти дітей з 1000 у розвинутих країнах і від 15 до 40 — у країнах, що розвиваються.
Причиною дисплазії, тобто неправильного розташування елементів кульшового суглоба, є затримка розвитку нормального тазостегнового суглоба під
час внутрішньоутробного життя плода
— через спадковість, літній вік батьків,
інфекційні захворювання матері, ендокринопатії, токсикоз вагітних, сідничне
передлежання плоду та інш.
Чим раніше огляд…
У немовляти формування суглоба не
завершене (голівка стегнової кістки
хрящова, ядро окостеніння з’являється
в першому півріччі (до 4-6 місяців),
збільшуючись приблизно вдесятеро до
5-6 років). При своєчасній діагностиці
та адекватному лікуванні до тримісячного віку в малюка практично повністю
відновлюються анатомо-функціональні
співвідношення в тазостегновому суглобі.
Усіх новонароджених у половогому
відділенні має оглядати педіатр, а якщо

Батьківські університети
Іван ПАВЛЮК,
практичний психолог Вишгородського
ДНЗ «Золотий ключик»

В

ажливий
компонент
готовності до школи — прагнення до навчання. І тут не
має значення «посидючість» або
рухливість дошкільняти. Справжнє
здоров’я, сила нервової системи
дитини виявляються в цілеспрямованості, здатності довести розпочату справу до кінця.
Головна відмінність гіперактивності
від активного темпераменту — це розлади у функціонуванні центральної нервової системи. Причин таких розладів
багато. Терапію і реабілітацію слід проводити своєчасно — у віці 5-10 років.
Важливо не проґавити цей час.
Дорогі мами й татусі, бабусі й дідусі, почніть із себе. Розвивайте в
собі мудрість, доброту, терпіння, не
зривайтеся на крик і не впадайте в
невпинне сюсюкання. Будьте врівноваженими, послідовними, суворими, але справедливими.
1. Гіперактивні діти ігнорують зауваження й догани, але чутливі до похвали,
тому помічайте і хваліть за найменші
успіхи та водночас формуйте у дитини
адекватну самооцінку: «Гарно зробив,
але можеш іще краще».
2. Будуйте ваші стосунки з дитиною
на довірі, а не на страху: не покарання,
а ваші допомога й підтримка. Чітко розмежовуйте дитину (яку ви любите) та її
поведінку (яку сприймаєте або ні і за яку
караєте, але в жодному разі не мститеся і не принижуєте!). Категорично неприпустимі такі вирази: «Віддам тебе
до інтернату!», «Виростеш бандитом!».
3. У напруженій ситуації обійміть
малюка, притисніть до себе, погладьте, заспокойте, скажіть лагідне слово
— в динаміці це дає позитивний ефект,

в нього є сумніви — і консультант-ортопед. Наступні огляди дитини ортопедом
проводяться в перші 3-4 тижні життя, а
потім повторно — у віці трьох місяців.
На що звернути увагу
На асиметрію шкірних складок на стегнах дитинки — на стороні дисплазії складок більше, вони глибші, ніж на здоровій
стороні, і розташовані вище.
Є й більш серйозні симптоми патологій: стопи вивернуті назовні під час сну;
ніжки (стопи) коротші, ніж мають бути за
нормою; під час «зарядки», коли дитинка
лежить на спині, її стегна мають торкатися горизонтальної поверхні пеленального столика. Якщо рухи ніжок обмежені
або вони наче зісковзують чи клацають
— слід звернутися до ортопеда.
У деяких країнах усім дітям до тримісячного віку роблять рентгенівський
знімок кульшових суглобів, щоб не пропустити випадки дисплазії, які важко діагностувати. Повторний рентген — після
року — дозволяє визначити ступінь вивиху і прогнозувати лікування.
Ультразвукове дослідження (ультрасонографія, УСГ) дозволяє оцінити стан
і здійснювати динамічне спостереження
за розвитком суглоба в процесі росту
дитини та її лікування.
Лікування і профілактика
У комплекс лікувальних заходів входять: фіксування шинами і широким сповиванням, лікувальний щоденний масаж
(2-3 курси по 10-15 сеансів з перервою
на місяць-півтора) і гімнастика (2-3 рази
на день, кожна вправа — по 10-15 разів).
Бажано розпочати все у пологовому
будинку: вільне сповивання; положення
дитини на спині (між розведеними ніжками кладуть пелюшку, а під нею — між

Вишгород
Увага: патологія

зігнутими і відведеними колінними суглобами — невелику подушечку з дитячої клейонки); спеціальні шини в певних
положеннях нижніх кінцівок або, у дітей
до 3-х місяців, — різні м’які пристосування: ліфчик Байєра, стремена Павлика (НА ФОТО), подушка Фрейка та інш.
Вроджений передвивих лікують розпіркою Віленського — в положенні Лоренц
III (повністю випрямлені й трохи відведені в сторони ніжки) або шинами шведського ортопеда Розена, абдукційними
шинами Шнейдерова.
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Занадто рухливий малюк
оскільки м’язова та емоційна напруга
дитини будуть знижуватися.
4. Частіше говоріть «так», категоричні «ні», «не можна», «не чіпай», «забороняю» для дитини — порожній звук.
5. Доручіть малюкові частину щоденних домашніх справ (купувати хліб,
мити посуд, годувати собаку тощо) та
ні в якому разі не виконуйте їх за нього.
6. Уникайте завищених чи, навпаки,
занижених вимог до дитини. Намагайтеся ставити перед нею завдання, які
відповідають її можливостям. Заведіть
щоденник самоконтролю й відзначайте
в ньому — разом із донькою чи сином

— успіхи.
8. Вседозволеність не принесе ніякої користі: гіперактивні діти мають
справлятися зі звичними для всіх однолітків проблемами. Визначте рамки поведінки — що можна, а що ні.
9. Система заборон має обов’язково
супроводжуватися альтернативними
пропозиціями. Наприклад, дитина починає рвати шпалери (цілком розповсюджений прояв). Безумовно, слід
зупинити її й дати замість цього якийнебудь аркуш паперу: «Спробуй порвати ось це, а коли закінчиш, збери всі
шматочки в пакет».
10. Прохайте повторити,
як дитина почула та зрозуміла звернення до неї. Завдання мають бути простими і
конкретними («почисти зуби,
а тепер одягайся», а не «збирайся до дитсадка»).
11. Спочатку обговоріть
завдання (наприклад, з 8:30
до 9:00 — прибирати постіль), а потім підключайте
техніку (будильник чи кухонний таймер). Це сприятиме
зниженню агресії.
12. Не нав’язуйте жорстких правил: вказівки не
повинні бути наказами. Вимагайте виконання правил,
які стосуються безпеки й
здоров’я: гіперактивні діти
часто бувають незграбними, роблять небезпечні дії,
не задумуючись про наслідки, тому їх слід оберігати від
можливих травм.
13. Демонстративна поведінка дитини — це її спосіб привернути вашу увагу.
Проводьте з нею більше
часу: грайтесь, навчайте, як
правильно спілкуватися з ін-

шими людьми, як поводити себе в громадських місцях, переходити вулицю та
іншим соціальним навичкам.
14. Дотримуйтесь вдома чіткого
розпорядку дня: їжа, прогулянки, ігри,
сон — в один і той самий час. Одразу
хваліть і винагороджуйте дитину за хорошу поведінку.
15. У дитини має бути власна територія: окрема кімната (або частина її
для занять, ігор, фізкультурних вправ,
усамітнення) з мінімумом предметів,
щоб не відволікали й не розсіювали
увагу; колір шпалер — заспокійливий
(краще за все — блакитний).
16. Уникайте великого скупчення
людей: перебування в магазинах, на
ринках тощо вкрай збуджує гіперактивну дитину.
17. Перевтома призводить до зниження самоконтролю й зростання рухової активності — тому обмежуйте
час перебування перед телевізором і
комп’ютером.
18. Дитина має добре висипатися.
Нестача сну призводить до погіршення
уваги й самоконтролю і, як наслідок, до
некерованої поведінки.
19. Вчіть малюка контролювати
себе. Перед тим, як щось зробити, нехай порахує від 1 до 10, а потім від 10
до 1.
20. Пам’ятайте! Ваш спокій — найкращий приклад для дитини. Найголовніший принцип: карати можна
лише після системи заохочень та
похвали за бажану поведінку.
21. Надавайте дитині можливість
витрачати надлишкову енергію. Щоденні тривалі прогулянки, біг, спортивні
заняття на свіжому повітрі загартовують.
22. Дуже важливим є співпраця
батьків та вихователів гіперактивної
дитини — так вибудовується послідовна лінія вдома і в дитсадку.

Сусіди
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Анна і її команда
Марта КВІТКА
ФОТО — архів Будинку культури та родинний архів САРЖАНІВ

П

олиці редакції газети «Вишгород» нагадують експозицію музею. Великодній
солом’яний кошик з яблучками та грушками із різнокольорових клаптиків тканин, лялькамотанка від Олени Кольвах та її гуртка «Золоті ручки» посунулися задля розмальованої у техніці гжель
пляшки, дощечки, на якій можна нарізати овочі і
якою можна милуватися та наспівувати мелодію
для скрипки, бо саме цей інструмент зроблений у
техніці декупаж, вітальних листівок, оздоблених
квітами та стрічками. А на металевій стійці кличуть
літо декупажні квітучі маки. Здається, їх тільки-но
зірвали: як живі, вони погойдуються на шпагаті
яскравим букетом.
Це — подарунки редакції від арт-студії Будинку культури «Енергетик». Очолює її Настя Рослякова, до речі,
ще й співачка з надзвичайно мелодійним грудним голосом.
Колишня учениця Київського циркового коледжу,
вона шукає у житті власну стежку, як і мама — Анна Саржан. Гурток Будинку культури організований після «Золотих ручок», які перебралися до «Джерела» — міського
центру творчості. До речі, міститься арт-студія у тій самій кімнатці на другому поверсі, що обігрівається слабким електровентилятором, а більше — подихом дівчаток. І для доньки, і для її матері ця кімната стала другою
домівкою.
У ній надто тісно не тому, що вона крихітна і ніяк не
розрахована на два десятки студійців, а тому, що немає
в ній жодного вільного місця — все заповнено, завішено, зайнято роботами маленьких майстринь. Настінний
годинник з вінілової розмальованої платівки, лялькимотанки і просто ляльки, тваринки з тканин, десятки
червоних сердець, виготовлених до Дня св. Валентина,
і безліч дитячих малюнків…
Їх можна подивитись і зараз, у фойе, де всі стіни завішані стендами з роботами дітей. Кілька полиць у кімнатці займають старовинні книги, розгорнуті на сторінках,
що виблискують золотом. Очі розбігаються від різноманіття експонатів… І у кожного — своє місце. Якби можна
було використати високу стелю, напевне, і з неї звисали
б чудові саморобні гірлянди. Ці жінки знайдуть, з чого їх
зробити.
Взагалі, фантазія мами і доньки — безмежні. Вони
працюють з папером, ґудзиками, нитками, пляшками,
різними клеями. Нічого вдома не викидають, а з-за кордону, де є у них рідня, привозять все необхідне, чим дивують митників.
Повні валізи різного мотлоху… А це значить — весь
рік діти майструватимуть вироби, яких у магазині не купиш. Так із дрібниць народжуються справжні витвори
мистецтва.
— Навіщо все це? Наші квартири такі маленькі, що
від зайвих речей здаватимуться ще меншими, — кажу я.
— Все з точністю до навпаки, — не погоджується зі
мною Анна Саржан. — Виготовлені власними руками,
ці предмети надають житлу загадковості, затишності,
формують смак. Особливо це важливо для дівчаток,
адже вони — майбутні господині, мами.
Поруч Анни щось склеює її донька Ребекка. У школі
на другій зміні ще двоє — син Емануїл та донька Єва, які
теж відвідують гурток.
— Такі дивні імена! — не витримую, щоб не запитати.
— Чому? А перша донька — Анастасія… (Єва — у перекладі «сила і воля», Емануїл — «з нами Бог», Ребекка —
«вірна дружина». Ред.)

Анна
знизує
плечима. Мовляв,
імена не такі, як у
більшості. З великими підтекстом і
змістом. Названі так
діти мають відповідати цим іменам. А
перша донька — від
першого
шлюбу.
Мабуть, не такого романтичного, як другий.
Як розійшлися — десять років Анна була сама,
поки не зустріла свою другу «половинку» — киянина
В’ячеслава. Обидва, перш ніж пов’язати свої долі, пройшли через великі випробування.
До нього Анна ледве не стала артисткою. Ставна,
вродлива, з мовби виточеним матовим обличчям, вона
успішно виступала на сцені одного з київських молодіжних театрів. А потім захотілось іншої романтики, інших
випробувань — і пішла … в армію.
Аварія на Чорнобильській АЕС згубно вплинула на
молодий організм — частина, де служила, була розташована неподалік станції. Анну комісували через хворобу, і лікарі без сумнівів поставили діагноз — лейкоз.
Це й не дивно, адже всі, хто пройшов справжній Чорнобиль, дихали тим отруєним повітрям, яке поступово їх
убивало, хто відразу, а хто згодом відчули страшну силу
атома.
Та він все ж був безсилий проти її волі дати життя
своїм майбутнім дітям.
Коли побралися, позаду у чоловіка був лише шлейф
наркоманії, прірва, з якої ледве видряпався. І тоді, і зараз Слава вважає, що врятувався лише завдяки Вищій
Силі, якою є Бог.
І її, Анну, теж врятував Бог. Лікарі пропонували перервати вагітність заради її власного життя. А вона брала у
руки Біблію і читала, що це — страшенний гріх, діти ніколи не були тягарем, а лише радістю.
Одного за одним піднімає подружжя хлопчика і двох
дівчаток. І діти ці — чудові: вродливі, слухняні, працелюбні. Вони вміють все, що й мама. Бо вона цього вчить
з любов’ю і терпінням.
Раз на рік Анна буває в Ізраїлі, де живе її рідний брат
Олександр. Везе із собою купу записок рідних, знайомих, які кладе у Стіну плачу в Ієрусалимі. Кажуть, що тоді
мрії збуваються.
Не знає, як у кого, а збулося в неї все. Анна не загадує того, що виконати неможливо. Всі її бажання — прості і буденні, схожі на власні записи у нотатнику: «Найдорожче у людини — родина», «Зло породжують погані
думки», «Тільки слабкий може образити жінку», «Нічого у
світі немає сильніше за волю», «Людина народжується з
великими можливостями, які надалі не може реалізувати тільки через обмеження розуму», «Щастя — це коли
добре тим, хто поруч».
А ще Анна любить поезію і пише вірші. Не для збірок
і навіть не для сцени, а для душі. Іноді у цих віршах немає рими, але зміст вірний: «… иду вперед и никогда не
сдамся, не остановлюсь в середине пути. А если трудно
— всегда сражайся, чтоб выход с тупика быстрей найти».
Нічого не пишу про батьків Анни, її родовід, корені
якого у Сибіру. Мами немає вже три роки. А з Анною
живе її батько, 76-річний Геннадій Максимович, який
вміє малювати (здебільшого квіти). У двокімнатній квартирі великій родині, звичайно, не так затишно, як було б,
скажімо, у чотирикімнатній. Але живуть дружно, не лаються, не вживають поганих слів, люблять одне одного.
Живуть з Богом у серці.
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Вишгород

Вітаємо

Вишгородського міського голову Віктора РЕШЕТНЯКА
— із народженням онука Миколки!

Хай зростає Вам на радість. Впевнені, що з часом із маленького хлопчика виросте
мужній, порядний та справедливий чоловік. Адже прикладом для наслідування є рідний
дідусь.
Бажаємо малюку міцного здоров’я, щасливого і мирного неба над головою. Щоб
доля приносила йому та рідним лише приємні подарунки.
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Із днем народження
Інну Василівну ШУБКО!

Із днем народження
Ольгу Андріївну ДЯЧЕНКО!

Хай будуть з Вами здоров’я та сила,
Хай доля буде ласкава і щира!
Щоб ніколи не знали Ви втоми!
Хай мир і злагода будуть у домі,
Хай Господь дарує надію й тепло
На довгі літа, на щастя й добро!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міськвиконком, міська рада,
редакція газети «Вишгород»

Хай доля намітить ще років багато,
Хай радість і щастя приходять до хати.
Щоб тільки все гарне в житті повелось,
Хай збудеться все, що іще не збулось!
У щасті, в здоров’ї щоб вік Вам прожити,
Душею і серцем повік молодіти.
Щоб радість стрічала завжди на порозі,
А лихо не стріло ніде у дорозі.
Редакція газети «Вишгород»

а-Фішка

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

Масляна на колесах
25-26 лютого МГО «Автомобільна федерація України» проводить «масляний» навчально-тренувальний збір на трасі біля с. Ясногородка. Охочі приєднатися до туристичного руху та популяризації
здорового способу життя, терміново пишіть на
електронну пошту: fau_kiev@ukr.net.

Із смарагдовим
весіллям!
23 лютого Сергій Григорович та Ніна Олександрівна
ЛАГУНЕНКИ відзначили смарагдове весілля — 55 років
яскравих почуттів, вірності,
любові й взаємної поваги.
У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
З повагою

Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья, силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!
Благодійний фонд святої Ольги

Конкурс
Із відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності для передачі їх в оренду
Обєкт — нежитлове приміщення площею 40,50 м2, розташоване за адресою: вул. Набережна, 4-а, балансоутримувач — КПЖ і КГ.
Конкурс відбудеться 13 березня 2012 року о 10:00 за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 66. Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента надається до 05 березня 2012 року
(включно) у запечатаному конверті та має містити пропозицію щодо вартості
виконання робіт, калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію.

На дозвіллі

Кросворд «Веснянка»
Склав Борис РУДЕНКО
1. Почуття людини при успішному завершенні роботи. 2. Впав, як ... в окріп.
3. Якщо ... на тебе не дивиться — це ще не означає, що вона тебе не бачить.
4. Надійна опора кого-небудь. 5. Далеко не аматорський музичний інструмент. 6. Дорогоцінна палиця, символ царської влади. 7. Столове приладдя
для других страв. 8. Труситься, як ... у гнізді. 9. Гроші ... розкочуються. 10.
Дурня послав — дурня й ... . 11. Письмові спогади учасника давно минулих
подій. 12. Різнокольорова дуга на небесному схилі. 13. Уфологи і фантасти
сподіваються, що при першій зустрічі з представником позаземних цивілізацій відбудеться саме він. 14. Кравець, який шиє з овечої шкіри шуби. 15.
Водохвилювання. 16. Яка совість, така й ... . 17. Повага в стилі модерн. 18.
Червоні коромисла через річку повисли. (Загадка). 19. Чоловік і жінка — чортова .... 20. Кохання впину не .... 21. Деякі ... гідні того, щоб за них боролися.
22. ... півні завжди худі. 23. Розклад картяра. 24. Любиш їздить — люби й ...
возить. 25. Як плав пливе — ... йде. 26. Кулегінний апарат. 27. Якщо на Петра
(12 липня) жаркий день — на теплу ... .28. Із жіночого бюстгальтера можна
зробити дві ... від грипу. 29. М’який, як ... . 30. Єршовський горбоконик.

Відповіді на кросворд
«Армійський»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Снітар. 8. Рикошет. 9. Тюлєнєв. 10. Гетьман. 11.
Надь. 13. Армія. 14. Агат. 18. Дуло. 19. Арно. 20. Цинк. 21. Каре. 22. Стик. 25.
Джура. 27. Плац. 29. Форпост. 30. Динаміт. 31. Україна. 32. Сурогат.
По вертикалі: 1. «Катюша». 2. Кітель. 3. Галера. 4. Шинеля. 5. Польща.
6. Тераса. 12. Дружини. 15. Генерал. 16. Вояки. 17. Шашка. 23. Тронка. 24.
Капрал. 25. Десант. 26. Азимут. 27. Прапор. 28. Акінак.
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.
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Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Головний редактор
Марина Кочелісова

P.S.
Є настільки
незрозумілі
речі, що
міркувати
про них
всерйоз
можуть лише
дилетанти

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

Фотокореспондент, набірник —

Марта Квітка, Іван Бондаренко
Літературний редактор —
Оксана Ракоїд

Максим Буяло

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

Андрій Максімов

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

