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ФОТОмить

24 лютого на ВишГорі 57 екстремалів
змагалися у чемпіонаті «Зимові спортивні
ігри» зі сноубордингу, приуроченому 80-річчю Київської області.
Підкорювали сніжні схили і двоє юних вихованців відділення сноубордингу міської
КДЮСШ Валерія Андрієва та Андрій Пещерін (тренер Віктор Баранов), які увійшли до
десятки лідерів (з чим їх і вітаємо!).
А 2 березня ВишГора зустрічала ще один
чемпіонат на Кубок Вишгорода за сприяння
міського голови Віктора Решетняка. Було гаряче й драйвово.
Докладніше читайте у наступному номері

Катерина Негоденко

Марія Кравченко

Київська губернія
— Тарасова земля
У п’ятницю,
9 березня,
Вишгород відзначає
198 річницю
з дня народження
великого українського
Поета і Пророка
Тараса Шевченка.
Урочистості
і святковий концерт
у Будинку культури
«Енергетик»
(м. Вишгород,
просп. І. Мазепи, 9)
розпочнуться
о 13:00.

Не зламані життям

X сесія міськради шостого скликання

> 4-5
Многая літа Любомиру Гузару
Своє 79-річчя єпископ Української грекокатолицької церкви Любомир Гузар зустрів у
Вишгороді, з яким його пов’язує чимало.
Читайте
у наступному номері

МЕЖА сусідства
Київська міська державна
адміністрація останнім часом
активно ініціює приєднання до
меж столиці земельних ділянок площею 904,7 га, зокрема
й острова Великий...
Читайте
у наступному номері

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua
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ІНФОРМвікно

Два роки реформ
25 лютого – два роки президенства Віктора Януковича. За період
своєї роботи на посту глави держави, Віктор Федорович провів
багато реформ, про які політики
й експерти мають різні думки. Так
само різні оцінки роботи Президента.
Політолог Володимир Фесенко
вважає, що Президенту вдалося
сконцентрувати владу в своїх руках і досягти макроекономічної
стабілізації, однак це викликало
певне соціальне напруження. Головною помилкою гаранта був суд
та ув’язнення Юлії Тимошенко, що
дещо зіпсувало відносини з Євросоюзом, а досягненням – централізація влади, економічна стабільність та формування нового
балансу відносин з Росією.
Директор Інституту глобальних
стратегій Вадим Карасьов зазначив: «Суспільство не підтримує
курс і ми бачимо падіння рейтингу за ці два роки, незважаючи на
консолідацію», — сказав експерт і
уточнив, що в даний час іде «тиха
війна народу і влади», а також «застигли відносини з Європою».

Чотири вихідні
на Жіночий день
Згідно з рішенням Уряду 8 Березня святкуватимемо чотири дні:
керівникам підприємств і організацій з 5-денним робочим тижнем з двома вихідними рекомендовано робочий день з п’ятниці
9 березня перенести на суботу 3
березня. Це не стосується Пенсійного фонду, «Укрпошти», державної казначейської служби і банківських закладів.
«Укрзалізниця» збільшує у ці
дні кількість потягів у чотирьох
напрямках: Київ-Ужгород, Київ-Івано-Франківськ,
Київ-Сімферополь,
Київ-Кам’янецьПодільський.

Змінено розклад
руху до «Ашану»
Із Вишгорода до супермаркета
«Ашан», розташованого на Петрівці, увечері автобуси «Богдан» рушатимуть відтепер о 18.30, 19.30,
20.30.

Концерт
у Петрівцях
24 лютого у селі Нові Петрівці відбувся концерт, приурочений
80-річчю Київщини та Дню захисника Вітчизни. В урочистостях
взяли участь перший заступник
голови Київоблдержадміністрації Ярослав Москаленко, голова
Вишгородської РДА Олександр
Приходько, голова райради Олександр Носаль та Новопетрівський
сільський голова Радіон Старенький.
Чудовий настрій подарували
вихованці Вишгородської музичної школи та творчі колективи Новопетрівського будинку культури,
солісти театру пісні «Петрівочки».

Соціум

Вишгород

Дні пам’яті Ярослава Мудрого у Вишгороді
Ірина ПИРОЖЕНКО,
директор Вишгородського
історико-культурного заповідника

Я

рослав Мудрий — один із найвідоміших державних діячів Київської Русі. Митрополит Іларіон
у знаменитому «Слові про закон і благодать»
називає його великим і благовірним.
«Повість минулих літ» величає самовладцем, а Радзивіллівський літопис —
самодержцем землі руської.
Із літописів: Ярослав був князем м.
Новгорода на півночі, відмовився платити данину київському князю Володимиру
(своєму батькові) і розбудовував Новгород. (У наш час це місто увійшло до
переліку ЮНЕСКО як пам’ятка світового
значення, що охороняється.)
Після тривалих війн із братом Святополком Ярослав посів великокняжий
престол. «В лето 6545 (1037) заложи
Ярослав город великий Киеве, а у него
же врата Златая, заложи же церковь святая Софья з митрополью по сем святого Георгия монастирь и святая Орины».
(Монастир св. Ірини збудовано на честь
дружини Ярослава Інгігерди, дочки
шведського короля. Храм був зруйнований, залишки вкрили дахом із хрестом, а
в 1934 році вони були знищені (як загроза для вуличного руху).
Ярослав побудував вали навколо
Києва. Територія, оточена лінією укріплень, усемеро перевищувала дитинець
Києва часів Володимира — понад 70 га.
Протяжність земельного валу — 3,5 км,
висота — 11 м, ширина — понад 27 м.
Сьогодні неподалік Золотих воріт у Києві — вул. Ярославів Вал. Літопис: «Ярославь почав ставити городы по Руси». Від
гирла і до верхів’я річки Рось було збудовано оборонну лінію, яка охоплювала
13 міст і фортець, серед яких Корсунь,

Юр’їв (Біла Церква) та інші.
Київська Русь за Ярослава Мудрого
мала міцні стосунки з багатьма країнами Європи. Недарма його називають
тестем Європи: доньки були одружені з
французьким, норвезьким, угорським
королями, син Всеволод оженився на
грекині — дочці імператора Костянтина
Мономаха, Ізяслав взяв сестру польського короля Казимира — Гертруду.
У Вишгороді Ярослав побудував
дерев’яну церкву замість храму св. Василія, що згорів, і поховав тіла свв. страстотерпців Бориса і Гліба. (При Ярославі
Мудрому брати Борис і Гліб були канонізовані як перші православні святі.)
20 лютого (за старим стилем) 1054
р. скінчився земний шлях Ярослава Мудрого. Літопис повідомляє, що помер він
у Вишгороді: «И пришедши Вишгород,
разболелся вельми... Ярославу же присле конец житья, и предасть душу свою
Богу, в суботу, 1 неделю поста святого
Федора».
Чому Ярослав перед смертю поїхав
до Вишгорода? Тому що місце, де спочивали Борис і Гліб, стало сакральним
центром Русі, символом її духовної та
державної єдності.
Тіло
Ярослава,
за
давнім
слов’янським звичаєм, на санях відвезли з Вишгорода до Києва, і поклали у Софіївському соборі в мармуровому саркофазі. До наших днів залишився саркофаг
у Софії Київській. Зовні він нагадує будинок із двосхилим дахом у греко-римському стилі.
Саркофаг у радянські часи вперше
відкрили для наукового вивчення у 1936
році, й архіви свідчать, що в ньому було
два скелети — чоловічий і жіночий.
1939-го року знову відкривають саркофаг, останки перевозять на вивчення в
Ленінград. У 1940 році повертають, але
тривалий час вони перебувають у фон-

ПОЛІТбюро

дах, а не у саркофазі.
У 1943 році за ініціативою єпископа
Никанора вивезені за кордон раритети
Софіївського собору, зокрема останки
Ярослава Мудрого та ікона Миколи Мокрого.
Реліквії потрапили до Польщі, потім
— через Німеччину — до США.
У понеділок, 5 березня, о 12-й
годині у вишгородському храмі свв.
Бориса і Гліба відбудеться панахида по Київському Князеві Ярославу
Мудрому. Приєднуйтесь до відправи
пам’яті по державному діячеві, містобудівнику, зберігачу книжок, який
об’єднав землі Київської Русі!
Перед смертю князь залишив заповіт, і дотепер актуальний:
«Да аще будете в любви межи собою бог будет в васи буде мирно живуше аще ли будете ненавистно живуша то погинете сами и землю отцов
своих и дедов своих иже приобреташа трудом своим великим».

I

Костянтина Бондарєва переобрали головою
Київської обласної партійної організації «Батьківщина»

25

лютого
делегати
XVII звітно-виборної
конференції
одноголосним рішенням підтримали
кандидатуру нині діючого голови Київської обласної партійної
організації, народного депутата
Костянтина Бондарєва та переобрали його на наступний термін.
Серед основних завдань Київської обласної організації на найближчий час є недопущення подальшого
зниження
життєвого
рівня людей, боротьба з бідністю, відновлення всіх соціальних
пільг і гарантій, що існували за
прем’єрства Юлії Тимошенко, недопущення фальсифікацій на майбутніх парламентських виборах
та якнайшвидше визволення Юлії
Тимошенко з-за ґрат.
«Якби сьогодні партія «Батьківщина» була при владі, то нам би
не довелося говорити про тисячні
мітинги «афганців» і чорнобильців,
скорочення пільг, фактичне знищення малого і середнього бізнесу.
Коли Юлія Тимошенко працювала
Прем’єр-міністром України — жодних пільг не було скорочено. За її
прем’єрства розпочато процес повернення вкладів Ощадбанку СРСР.

Діти війни, чорнобильці, «афганці»,
інваліди та інші соціально незахищені верстви населення отримували компенсацію в повному обсязі,
як це і передбачено законом», — зазначив Костянтин Бондарєв під час
виступу на звітно-виборній конференції.
«Київська обласна партійна організація «Батьківщина» не може
стояти осторонь і спостерігати,
як нинішня влада знущається над
людьми, як змушує громадян поневірятися по чиновницьких кабінетах, як продажні суди приймають
рішення на користь олігархів, а чиновники дбають лише про власні
кишені», — наголосив Костянтин
Бондарєв.
«Режим Януковича тримає лідера опозиції Юлію Тимошенко за
ґратами, бо знає, що лише Юлія
Володимирівна зможе припинити свавілля цієї влади, лише їй під
силу об’єднати навколо себе народ
і опозицію в боротьбі з окупаційним
режимом», — зауважив Костянтин
Бондарєв.
Новообраний голова також звернув увагу на згортання демократичних здобутків, утиски свободи
слова та порушення прав людини
нинішнім режимом Януковича.

Під час конференції було обговорено нову програму партії «Батьківщина», яка буде ухвалена на Всеукраїнському з’їзді партії в березні.
Так, зокрема, програма передбачає: повноправне членство України
в Європейському Союзі, створення
потужного середнього класу, доступну медицину, боротьбу з корупцією, судову реформу, яка зробить
суди незалежними від влади і політики.
Учасники конференції затвердили делегатів від Київської обласної
організації на ХI Всеукраїнський
з’їзд партії «Батьківщина». Окрім
Костянтина Бондарєва, обласну організацію представлятимуть народний депутат Олег Тищенко та два
заступники голови Київської обласної організації — Юлія Соловйова та
Ганна Старикова.
Делегати конференції
також
затвердили новий склад Бюро обласної організації та написали лист
до Юлії Тимошенко, в якому задекларували свою підтримку. «Ми
будемо продовжувати боротьбу,
незважаючи на той шалений тиск
і переслідування, які вчиняються
владою по відношенню до рядових
членів партії ВО «Батьківщина», —
йдеться у листі до Юлії Тимошенко.

Офіційно
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Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд
У міськвиконкомі
та прибудинкових територій у м. Вишгороді
Рішення від 16 лютого 2012 року № 29
Розглянувши подані Комунальним підприємством житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради матеріали, що розроблені на основі «Порядку
формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», який затверджений Постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р.
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та Постанови Кабінету
Міністрів України від 20.05.2009р. № 529
«Про затвердження Типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», з метою
приведення тарифів на послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій у відповідність до економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво, поліпшення
якості цих послуг та керуючись Законами
України — ст ст. 7, 32 «Про житлово-комунальні послуги», ст. 30 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити Комунальному підприємству житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради тарифи
на послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій для бюджетних
організацій та інших споживачів по кожному будинку зокрема, згідно з додатком.
2. Комунальному підприємству житло-

вого і комунального господарства Вишгородської міської ради ввести у дію тарифи
на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій для бюджетних
організацій та інших споживачів по кожному
будинку зокрема, з урахуванням статті 32
«Про житлово-комунальні послуги».
3. При необхідності проводити корегування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій,
згідно з «Порядком формування тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій», затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від
01.06.2011р. № 869. Дане корегування буде
здійснюватись шляхом прийняття окремого
рішення виконавчим комітетом Вишгород-

ської міської ради.
4. Доручити керівному складу КПЖ і КГ
Вишгородської міської ради проінформувати бюджетні організації про основні складові тарифу на послуги з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій у м.
Вишгороді.
5. Офіційно оприлюднити це рішення в
газеті «Вишгород».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ростовцева О.М. та директора
Комунального підприємства житлового і
комунального господарства Вишгородської
міської ради.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Додаток
до рішення № 29
від 16.02.2012 р.

Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для бюджетних організацій
та інших споживачів м. Вишгорода відповідно до Постанови КМ України від 01.06.2011 р. № 869
№

Рік

Адреса та номер
будинку

Тариф

Рентабельність для
другої групи 0%
(бюджетні
організації )

Тариф з
Рентабельністю 0% та
ПДВ 20% (бюджетні
організації )
грн/
м2

Рентабельність
для третьоїї
групи
споживачів 50%
(інші споживачі )

Тариф з
Рентабельністю
50% та ПДВ 20%
для третьої групи
споживачів
(інші
споживачі) грн/м2

№

Рік

Адреса та номер
будинку

Тариф

Рентабельність для
другої групи 0%
(бюджетні
організації )

Тариф з
Рентабельністю 0% та
ПДВ 20% (бюджетні
організації )
грн/
м2

Рентабельність
для третьоїї
групи
споживачів 50%
(інші споживачі )

Тариф з
Рентабельністю
50% та ПДВ 20%
для третьої групи
споживачів
(інші
споживачі) грн/м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1985(2)
1979(2)
1987(3)
1994(3)
1963(4)
1965(4)
1963(4)
1963(4)
1982(4)
1966(4)
1962(4)
1966(4)
1962(4)
1962(4)
1974(4)
1962(5)
1987(4)
1970(5)
1970(5)
1967(5)
1970(5)
1971(5)
1978(5)
1987(5)
1992(5)
1974(5)
1977(5)
1979(5)
1966(5)
1973(5)
1965(5)
1966(5)
1973(5)
1965(5)
1982(5)
1984(5)
2006(5)
1980(5)
1988(5)
1991(9)
1977(9)
1987(9)
1986(9)

Кургузова 10
Мазепи пр-т 4а
Київська 9
Київська 5
Грушевського,1
Грушевського.3
Грушевського.5
Грушевського.7
Грушевського.12
Хмельницького.1
Хмельницького.2
Хмельницького.3
Хмельницького.4
Хмельницького.5
Симоненка.4
Хмельницького.7
Київська 11
Дніпровська 2
Дніпровска 4
Дніпровська 6
Хмельницького.6
Хмельницьког .9
Симоненка.1
Симоненка.1а
Симоненка.1б
Симоненка.3
Симоненка.5
Симоненка.7
Мазепи пр-т 1
Мазепи пр-т 2
Мазепи пр-т 3
Мазепи пр-т 5
Мазепи пр-т 6
Мазепи пр-т 10
Кургузова 4
Кургузова 6
Кургузова 11
Київська 8
Київська 12
Дніпровська 1
Дніпровська 3
Дніпровська 3а
Дніпровська 5

2,0496
1,0861
2,4042
2,4990
2,4966
2,4218
2,4974
2,4136
2,4993
2,4985
2,2117
2,4992
2,4960
2,4994
2,4935
2,4106
2,4978
2,2279
2,2131
2,2400
2,4985
2,2594
2,3257
2,4988
2,4924
2,1895
2,2809
2,3007
2,0126
2,4440
2,4960
2,0738
2,3237
2,4956
2,1940
2,3227
2,0979
2,4482
2,0528
2,2942
2,3023
2,4958
2,1975

2,0496
1,0861
2,4042
2,4990
2,4966
2,4218
2,4974
2,4136
2,4993
2,4985
2,2117
2,4992
2,4960
2,4994
2,4935
2,4106
2,4978
2,2279
2,2131
2,2400
2,4985
2,2594
2,3257
2,4988
2,4924
2,1895
2,2809
2,3007
2,0126
2,4440
2,4960
2,0738
2,3237
2,4956
2,1940
2,3227
2,0979
2,4482
2,0528
2,2942
2,3023
2,4958
2,1975

2,4596
1,3033
2,8851
2,9988
2,9959
2,9062
2,9968
2,8964
2,9992
2,9982
2,6541
2,9990
2,9952
2,9993
2,9922
2,8928
2,9973
2,6735
2,6558
2,6880
2,9982
2,7112
2,7908
2,9986
2,9909
2,6274
2,7371
2,7608
2,4151
2,9328
2,9952
2,4885
2,7885
2,9947
2,6328
2,7873
2,5174
2,9379
2,4633
2,7531
2,7627
2,9950
2,6369

3,0745
1,6292
3,6064
3,7484
3,7448
3,6327
3,7460
3,6204
3,7490
3,7477
3,3176
3,7487
3,7440
3,7491
3,7402
3,6160
3,7466
3,3419
3,3197
3,3600
3,7477
3,3890
3,4885
3,7483
3,7387
3,2843
3,4214
3,4510
3,0188
3,6660
3,7440
3,1107
3,4856
3,7433
3,2910
3,4841
3,1468
3,6723
3,0792
3,4413
3,4534
3,7438
3,2962

3,6894
1,9550
4,3276
4,4981
4,4938
4,3593
4,4952
4,3445
4,4988
4,4973
3,9811
4,4985
4,4928
4,4990
4,4883
4,3392
4,4960
4,0103
3,9836
4,0320
4,4973
4,0668
4,1862
4,4979
4,4864
3,9411
4,1057
4,1412
3,6226
4,3992
4,4929
3,7328
4,1827
4,4920
3,9492
4,1809
3,7762
4,4068
3,6950
4,1296
4,1441
4,4925
3,9554

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1986(9)
1971(9)
1971(9)
1985(9)
1992(9)
2007(9)
1989(2)
1987(9)
1984(9)
1983(9)
1987(9)
1990(9)
1990(9)
1984(9)
1979(9)
1983(9)
1975(9)
1975(9)
1983(9)
1995(9)
2002(9)
1975(9)
1985(9)
1969(9)
1976(9)
1982(9)
1993(9)
2005(9)
2004(9)
1994(9)
2001(10)
2003(10)
2006(10)
2007(10)
1995(10)
2004(10)
2004(10)
2000910)
2005(11)
2007(16)

Дніпровська 7
Дніпровська 9
Дніпровска 11
Грушевського.4
Грушевського.6
Грушевського.9
Симоненка,2
Шевченка пр-т,5
Шевченка пр-т,7
Шевченка пр-т,9
Набережна,2
Набережна,4
Набережна,4а
Набернжна,6а
Набережна ,8
Набережна,12
Шолуденка,3
Шолуденка,5
Шолуденка,6
Шолуденка,6а
Шолуденка,6б
Шолуденка,7
Шолуденка,8
Мазепи пр-т 7
Мазепи пр-т 12
Мазепи пр-т 13/9
Кургузова 3б
Кургузова 11а
Київська 4
Київська 18
Симоненка.4а
Шкільна,7
Шкільна 7/1
Шолуденка.6г
Гриненко 1а
Лугова 3
Київська 2
Київська 20
Шолуденка,6в
Шевченка пр-т 2д
Парусна 2
Парусна 2а

2,4491
2,4925
2,4939
2,4975
2,1780
2,4191
2,4125
2,2312
2,2104
2,2654
2,4277
2,4297
2,0249
2,0337
2,0763
2,0721
2,1894
2,0758
2,3746
2,2994
2,2943
2,2362
2,3055
2,4926
2,1763
2,1265
2,1038
2,3839
2,3316
2,4476
2,0323
2,3460
2,0755
2,5530
2,1188
2,1148
2,4045
2,4880
2,5654
2,4842
0,8998
0,8998

2,4491
2,4925
2,4939
2,4975
2,1780
2,4191
2,4125
2,2312
2,2104
2,2654
2,4277
2,4297
2,0249
2,0337
2,0763
2,0721
2,1894
2,0758
2,3746
2,2994
2,2943
2,2362
2,3055
2,4926
2,1763
2,1265
2,1038
2,3839
2,3316
2,4476
2,0323
2,3460
2,0755
2,5530
2,1188
2,1148
2,4045
2,4880
2,5654
2,4842
0,8998
0,8998

2,9389
2,9910
2,9926
2,9970
2,6136
2,9029
2,8950
2,6775
2,6525
2,7184
2,9132
2,9156
2,4299
2,4404
2,4916
2,4866
2,6273
2,4909
2,8495
2,7592
2,7532
2,6834
2,7666
2,9911
2,6115
2,5519
2,5246
2,8607
2,7979
2,9372
2,4387
2,8152
2,4906
3,0636
2,5426
2,5377
2,8854
2,9856
3,0785
2,9811
1,0798
1,0798

3,6737
3,7388
3,7408
3,7463
3,2670
3,6286
3,6187
3,3469
3,3156
3,3981
3,6415
3,6445
3,0374
3,0505
3,1145
3,1082
3,2841
3,1137
3,5618
3,4490
3,4415
3,3542
3,4583
3,7389
3,2644
3,1898
3,1557
3,5758
3,4974
3,6715
3,0484
3,5191
3,1132
3,8295
3,1782
3,1721
3,6068
3,7320
3,8481
3,7264
1,3497
1,3497

4,4084
4,4865
4,4889
4,4955
3,9204
4,3544
4,3425
4,0162
3,9788
4,0777
4,3698
4,3734
3,6449
3,6606
3,7373
3,7298
3,9409
3,7364
4,2742
4,1388
4,1298
4,0251
4,1499
4,4867
3,9173
3,8278
3,7869
4,2910
4,1969
4,4057
3,6581
4,2229
3,7359
4,5954
3,8138
3,8066
4,3281
4,4784
4,6178
4,4716
1,6196
1,6196

Коротко про різне

Кому Нобелівську
премію-2012?
У списки кандидатів на отримання
Нобелівської премії миру внесено Юлію
Тимошенко. Всього на цю нагороду претендує 188 осіб і 43 організації. Серед
найвідоміших – російський правозахисник Світлана Ганушкіна, екс-президент
США Білл Клінтон, колишній канцлер Німеччини Гельмут Колль та інші.

Двоповерхові
потяги у березні
«Укрзалізниця» закупила два двоповерхові електропотяги чеського виробництва, які здатні розвивати швидкість
до 160 км/год. У кожному – по шість вагонів на 126 місць. Другі поверхи – першого класу.
Перевага у тому, що потяги експлуатуватимуться на ділянках, електрифікованих як постійним, так і перемінним
струмом. У кожному потязі — по чотири
підйомники для візків осіб з обмеженими
можливостями, санвузли. Подібні потяги
досить успішно експлуатуються у Чехії та
Литві.

Дорожчає вода
Із 1 березня для 46 постачальників

води підвищуються тарифи на послуги
водопостачання і водовідведення. Ціни
відкоректовані по одній складовій —
електроенергії. В середньому тариф в
Україні підвищено на 7,8 % (із 4,24 грн за
куб води до 4,57 грн). У киян найнижчий
тариф — 3,18 грн за куб, а у Бердянську з
кранів потече «золота» вода — 10,70 грн
за куб.

1,5 млн євро для малих міст
Євросоюз надає Україні понад 1,5
млн євро на реалізацію заходів з енергоефективності у рамках відповідного проекту, що стосується малих міст.
Це — Гола Пристань (Херсонська обл.),
Бурштин і Долина (Івано-Франківська),
Рахів (Закарпатська), Зеленодольськ
(Дніпропетровська), Копичинці і Борщев
(Тернопільська), Зоринськ (Луганська),
Новоселиця (Черновицька), Яготин (Київська область).
Недоплати до Пенсійного фонду
Вони становлять 30 %. На тіньовому ринку праці зарплата виплачується у
сумі 120-140 млрд грн на рік. Це значить,
що Пенсійний фонд щороку недоотримує 55-60 млрд грн, що призводить до
дефіциту, який покривається за рахунок
бюджету. Як результат, неможливо підвищити зарплати бюджетникам — вчителям, медикам, працівникам культури.

Від редакції. За інформацією КПЖ і КГ, для населення тарифи не змінилися.

Третє місце в Європі —
за машинами класу «люкс»
Україна займає третє місце у Європі
за кількістю машин класу «люкс», поступившись Німеччині та Росії. Кожне 13-те
куплене в Україні авто коштує понад 36
тис. євро.

Реставрація на
Андріївському узвозі
У столиці триває облаштування Андріївського узвозу. Затверджено проект
реставрації 26 будинків, з яких 17 — нежитлові, 9 — житлові. Споруди збережуть своє історичне обличчя, їх оновлять
і зміцнять. На узвозі буде встановлене
нове освітлення.

Обмежено дієздатність
ігроманів
Верховна Рада прийняла закон, що
обмежує право самостійно розпоряджатися майном тим, хто зловживає азартними іграми. Їм призначать опікуна, який
контролюватиме витрати і не дозволить
продавати майно заради азартних ігор.

Бабак — синоптик…
Харківський бабак Тимко передбачає
не тільки погоду, а й шанси збірних України і Польщі у фіналі чемпіонату Європи

з футболу (Євро-2012). У півфіналі на
матчі Україна-Росія переможе Україна,
Іспанія-Англія — Англія, Голландія-Польща — Польща.
Тимко, до речі, 2 лютого побачив свою
тінь і цим передбачив затяжну зиму. Крім
харківського бабака, в Україні передбачає погоду львівський бабак Мишко.
День бабака у США і в усьому світі відзначається 2 лютого. Якщо цього дня
бабак прокинеться, побачить свою тінь і
знову вкладеться спати, чекай ще шести морозних тижнів. Якщо він більше не
спатиме — буде рання весна. Харківський бабак знову заліз у нірку.

Чотири роки з конфіскацією
27 лютого Печерський районний
суд Києва визнав екс-главу МВС України Юрія Луценка винним у перевищенні
службових повноважень, засудив його
до чотирьох років позбавлення волі та
постановив зняти статус державного
службовця першого рангу з колишнього
міністра внутрішніх справ і конфіскувати
його майно.
Європейський Союз розчарований
вироком, винесеним у Києві щодо ексглави МВС Юрія Луценка, і розцінює це
як сигнал про продовження в Україні судової практики, яка не відповідає міжнародним стандартам.
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2012 року

КОЛО жінки

Вишгород

ДЖЕРЕЛО: перше п’ятиріччя

Зустріч з весною

Олена РОГОВЕНКО
Усі перешкоди Весна подолає —
Замети, морози, прогнози фатальні.
Ще мить — і навколо усе забуяє,
Птахів голоси зазвучать тріумфальні.
І сонячні зайчики очі зігріють,
І посмішку буде нелегко сховати,
Веснянки прикрасити щічки зуміють,
І серце, мов пташка, захоче співати.
І я, забобонів долаючи сірість,
Зустріну Весну, наче давню знайому,
В обіймах її сподіваюсь на щирість,
Забувши про холод, проблеми і втому.
І, поруч крокуючи через калюжі,
Ми будемо щастям ділитися з вами,
Відкриті до змін, до життя небайдужі...
Хто хоче — сміливо рушайте за нами!

Вітання

Ніжність і краса
Любі жінки!
Вітаю вас зі святом 8 Березня —
святом весни, жіночої краси та кохання.
Цей день несе у світ ніжність і красу.
Адже все найдорожче, що є у нашому
житті, – надія, кохання, віра, щастя
обов’язково пов’язане з жінкою.
Шановні жінки! Ми вдячні вам за
те, що ви є! Ми вдячні вам за те, що
ви поруч, за те, що у вашому серці любов! І нехай вам завжди вистачає сил
і натхнення дарувати свою красу, любов і мудрість.
Сьогодні в країні життя не найкраще. Кожна посмішка, кожен добрий
і теплий погляд, кожне слово, сказане від серця, кожна дія, зроблена з
любов’ю та від душі, має велике значення.
Мені важко назвати хоча б одну
сферу діяльності, де б не працювали
жінки. Жодна професія не в змозі обійтися без жіночої посмішки, турботи, уваги, небайдужості та відданості
своїй справі.
В усі часи ви, наші дорогі жінки, були
і залишаєтесь символом щастя, миру
й злагоди у сім’ї та суспільстві.
Любові вам, мудрості, здоров’я, радості, сповнення всіх мрій, щастя, дорогі жінки. Зі святом вас!

З повагою
голова Київської обласної
організації політичної партії
«ВО «Батьківщина»,
народний депутат України
Костянтин БОНДАРЄВ
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«Ми впевнено
тягнемось до зірок…»
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО – автор, Катерина БАРЛАДЯН,
спеціально для «Вишгорода»

З

а допомогою жестів, рухів
люди здавна передавали
одне одному свою радість
чи смуток. Але за довгу історію людства танець змінювався. І сьогодні основні його риси – енергетика,
динаміка, стрімкість і пластичність.
Саме цьому найдавнішому з мистецтв – танцю – діти навчаються в
гуртках Центру творчості «Джерело».
Для керівника хореографічного колективу «Pas de danse» (витанцьовування, танцювальний крок) Катерини Барладян сучасний танець — це і робота, і
улюблена справа, і захоплення. Під час
її занять діти жваво рухаються у супроводі веселої музики, а відтак не лише
вчаться танцям і пластичним рухам, а
й зміцнюють здоров’я, тренують тіло.
Словом, гіподинамія їм не загрожує.
Водночас педагог слідкує за дисципліною і порядком, привчає дітей до
того, що танц-зал – це храм. Храм мистецтва і краси, де, між тим, потрібно
працювати.
На заняття до Катерини Миколаївни
приходять діти віком від п’яти до десяти
років.
У найменших – хореографія ігрова. І
хоча методичних посібників для занять
практично не знайдеш, керівник гуртка
у своїй роботі застосовує безліч найрізноманітніших прийомів.
За допомогою іграшкового реквізиту вчить орієнтуватися в просторі,
будувати коло, квадрат, діагональ. При
цьому девіз наставника: «Максимум самостійності, мінімум втручання».
У роботі їй допомагають Інтернет,
музика, м’які іграшки, власна фантазія.
«А ще, – каже Катерина Барладян, – підказують самі діти. У них багато чому
можна повчитися.
Наприклад, робимо на уроці самостійну роботу: під музику дві команди
створюють свої танці. Кожен із них оцінюємо. З’єднуємо два варіанти в один і
маємо повноцінну композицію.
Саме так народився у нас таночок
«Мишки». Діти придумали стільки мишачих рухів, що дорослі навряд би зробили це так безпосередньо, зворушливо і правдиво водночас».
Катя заохочує дитячу самостійність:
розминку тут проводять по черзі, аби
кожен відчув себе у центрі уваги, ніби
перед глядачами. Стимулом до роботи
є оцінювання.
Діти отримують смайлики, у кожного

Іванна Курєнкова
з яких різний вираз «обличчя». Для того,
хто старався найбільше, – найвеселіший, і, відповідно, оцінка «молодець!»;
найсумнішого смайлика отримує той,
хто під час уроку працював не ніжками,
а язиком.
Маєш п’ять найкращих оцінок –
отримуєш наклейку «супер-молодець!».
У середній і старшій групах на таких
учнів чекає винагорода – грамота, солодощі. Нині у старшій групі лідирують
Анжеліка Гордієнко (школа «Сузір’я»),
Анастасія Гриненко, Ірина Кульчицька
(гімназія «Інтелект»), у середній – Іванна Курєнкова, Івєтта Лютаєва (гімназія
«Інтелект»).
«Система оцінювання є гарним стимулом, – вважає керівник хореографічного гуртка. – А ще надзвичайно важливий стимул – сцена, аудиторія.
Дитина розуміє, що її бачать, значить — вона повинна старатися».
Залу для виступів, на жаль, у Центрі
творчості немає. Але те, чому навчилися, джерелята залюбки показують на
сцені районного Будинку культури, у
гімназії «Інтелект».
Їхні таночки — «Заячий чарльстон»,
«Шах і мат», «Веселі жабенята» та інші
— підкорили глядачів у новорічні свята,
на День вчителя, під час шкільних ранків
та посвяти малюків у першокласники.
Вже двічі вихованці гуртка у День
Перемоги виступали біля стели на набережній Київського моря. Малеча, яка
показала свій номер з жовто-блакитними кульками, викликала шквал емоцій.
А коли дітей пригостили солдатською
кашею, вони відчули себе ще більш вагомими і дорослими.

Даша Шинкаренко
Фотознімки з кожного такого заходу
педагог бережно збирає. Вже є чималий архів…
Кожному успіху своїх дітей радіють
батьки. Вони – найкращі глядачі на
всіх концертах і з задоволенням беруть
участь у житті гуртка. Те, що діти виступають у гарних костюмах, – їхня заслуга.
Старша і середня група цього колективу готують сьогодні святковий номер
до ювілею «Джерела» – танець клоунів,
як на справжньому дні народження, із
запальною музикою, яскравими костюмами.
У планах керівника гуртка виступ
молодшої і середньої груп до весняного свята — Дня матері. Дітки покажуть,
чого вони навчилися, порадують матусь.
Для цього вони стараються дисципліновано відвідувати заняття. Розпашілий від швидкої ходи п’ятирічний Всеволод Глущенко розповів, що йому тут
дуже цікаво, а найбільше подобається
танцювати «Чок да чок» – веселий, рухливий танок. Він і вдома вже вчить своїх сестричок, каже його мама, тож і на
шкоду менше часу залишається.
Оленку Кучеренко на гурток приводить бабуся. Дівчинка не пропускає занять і задоволена, коли вчитель її хвалить.
«Мені подобається навчати дітей
того, від чого вони отримують задоволення. Ми не знімаємо зірок з неба, але
впевнено тягнемося до них», – говорить
Катя Барладян. В її голосі відчувається абсолютна впевненість у собі і своїх
учнях.

КОЛО жінки

Вишгород

3 березня

Не зламані життям
Антоніна ШУЛЬГА,
Олена МИХАЙЛОВА

Н

апередодні 8 Березня наша розповідь про корінних мешканок
міста Вишгорода, жінок поважного віку. Це — двоюрідна сестра нашої
мами Катерина Йосипівна Негоденко (подівочому — Глущенко) і Марія Петрівна
Кравченко (по-дівочому — Брагарник),
теж наша родичка по материнській лінії.
Катерині Йосипівні в цьому році виповнюється 90, а Марії Петрівні — 86 років. Чимало
випробувань випало на долю цих жінок.
До війни у селі Вишгороді був єдиний
магазин, і в ньому працював Йосип Іванович
Глущенко. Товар він отримував у магазинах у
Києва на Подолі у райспоживтоваристві.
Двадцяті і тридцяті роки минулого століття були дуже неспокійні: колективізація,
багато хто не хотів іти до колгоспу і висловлювався негативно стосовно влади, відстежували невдоволених.
А оскільки мешканці приходили в магазин
і Йосип Іванович знав усіх у селі, то його КДБ
призначило «тайним агентом». Це означало,
що він мав доносити на вишгородців, невдоволених новою владою.
У 1932 році прислали у Вишгород двох інженерів-буровиків, один був зовсім молодий,
а другий — середнього віку.
Якось молодий інженер зайшов у магазин
до Йосипа Івановича. Там були вишгородці.
Ось він і каже: «От побачите, люди, який буде
голод у 33-му році, весь хліб і зерно вивозять
до Москви». Це почули всі, і Йосип Іванович
повинен був донести на молодого інженера
за такі слова, але він цього не зробив. Він ні
на кого не доносив.
Іншим разом зайшли в магазин два вишгородці, що чули ту розмову. Вони попросили
Йосипа зважити їм кіло цукерок. Але Йосип
відмовив — сказав, що солодощі він продає
тільки багатодітним родинам — по списку.
«Ти, Йосип, будеш довго пам’ятати ці цукерки», — з такими словами вони пішли, а через
декілька днів арештували молодого інженера, Йосипа Івановича та чотирьох вишгородців, які були свідками розмови про голод 33
року.
У Києві був суд. Присудили — молодого
інженера до найвищої міри покарання (розстрілу), Йосипу Івановичу Глущенку дали
п’ять років ув’язнення, Івану Майбоженку й
Івану Чорному — по три роки ув’язнення, а
двох Оврама Майбоженка і Корнія Смоляренка відпустили. Отакі були тоді часи.
Йосип Іванович працював на будівництві
московського каналу і там загинув. Іван Майбоженко й Іван Чорний повернулися. На руках дружини Йосипа Христі залишились малі
діти — Катя, Саша, Іван, Коля і Ваня. А в 1933
році, як і казав молодий інженер, прийшов у
Вишгород голод.
Виживали люди як могли. Ходили вимінювати золоті монети, прикраси на крупу,
борошно. Хтось встиг трохи приховати зерна, щоби не забрали.
Катерина Йосипівна із слізьми згадує, як
малі діти ловили горобців, аби мати зварила
їх. У ті голодні роки померли два її брати —
Коля і Ваня. Ще була сестра Галя, вона померла раніше.
Згадує Катерина Йосипівна, як у їхній хаті
жила артистка Ляля Чорна, котра виконувала
головну роль у фільмі «Останній табір». Картину знімали у Вишгороді у 1935-36 роках.
Фільм був дуже красивий. Розкинулись
циганські табори на тлі прекрасних краєвидів

Катерина Негоденко

Вишгорода. Ляля Чорна бачила, в яких злиднях жила ця родина, і вона підгодовувала
маленьких Олександра, Катю й Івана, допомагала й одежею.
А потім — війна і знов нові випробування.
Німці вивозили дівчат і хлопців у Німеччину
на роботи. Був у селі один староста, котрий
знав, коли німці будуть ходити по хатах і забирати молодь, і він заздалегідь попереджав

одяг, чоботи?» — питає мати. І чує у відповідь: «Як я можу в них взяти, вони ж дивляться
на мене». Так і ходив у своєму лахмітті.
Після війни працювала Катерина на вишгородському цегельному заводі. Цеглу виготовляли велику і малу, і мала вона назву
«межигірка».
Глину м’яли кіньми, були там два великих
глинища, сушки, випалювальні печі. На бар-

Марія Кравченко в Німеччині із землячками
про це. Тоді дівчата та хлопці тікали ховатись
у ліс, а хто не встигав, того забирали.
Одного разу Катерина не встигла сховатись, почула про облаву, але вже було пізно.
Що робити? Тоді вона наколола шпильками
собі ноги, обмотала бинтами. Коли німці зайшли до хати, то побачили перебинтовані
скривавлені ноги, та й пішли геть. Староста

Батько Катерини Йосип Іванович
сказав, що у неї якась болячка. Так вона врятувалась.
Згадує Катерина Йосипівна пізню осінь
1943 року. Коли наші війська переправлялись
на цей бік Дніпра і були жорстокі бої. Німці
закріпились у церкві Бориса і Гліба на горі і
звідти обстрілювали все навкруги. Їм було
видно зверху все, і нашим солдатам важко
було їх вибити. Дуже багато полягло тоді солдатів і офіцерів.
Коли вже пройшли бої, якось Христя сказала сину Сашку піти на гору і зняти з вбитих
щось собі з одежі, солдатські чоботи, бо на
той час у хлопця не було нічого. Пішов він
на гору, а потім повернувся додому. «А де ж

Марія Кравченко

жах забирали готову цеглу і везли на Поділ
(майже увесь він був збудований із вишгородської цегли). Потім Катерина Йосипівна
працювала в сільському магазині, у відділі
робітничого постачання до самої пенсії.
Вийшла заміж, виростила трьох дітей. З
чоловіком прожила недовго, зазнала горя –
поховала його й улюбленого синочка. Залишилось у неї дві донечки — Люда і Ліда.
Зараз у неї четверо онуків і правнуків.
***
А у Марії Петрівни КРАВЧЕНКО інша доля.
По-вуличному її звуть Марія Глєбова, тому
що її діда звали Глібом.
Батько її Петро Глібович і чоловік Микола
Омел’янович — учасники бойових дій. Батька
знали у селі всі, він був зав. фермою. Чоловіка Миколи вже немає.
Дівоче прізвище Марії — Брагарник. Половина мешканців вулиці Лугової — Брагарники, і всі — родичі.
Коли почалась війна, було Марійці 14 років, і в той же рік вона опинилась у Німеччині.
Вона ще була мала і не встигла сховатись від
німців, коли ті ходили по хатах і забирали молодь, тому і потрапила в місто Гершфельд на
фабрику «Юнгеншпінераль».
Там вона з іншими дівчатами з різних куточків України жила в бараках. Було холодно і
голодно. Годували німці як-небудь, так само
і одягали, а працювали дівчата багато — з
ранку до ночі.
Працювала Марійка відразу на чотирьох
верстатах, хоча була мала, але справлялась.
Були тут і жіночки з дітьми, і багато таких, як
Марійка, молоденьких — 14-15 років.
Згадує Марія Петрівна, як одна бельгійська дівчина, старша за неї, нишком, щоб
наглядачі не помітили, приносила їй і клала в
мішечок з голками й нитками шматочки хліба
і ще чогось поїсти. Тільки поглядом дякувала
Марія Петрівна тій дівчині. Скільки років пройшло, а таке не забувається.
Із Вишгорода на фабриці тільки вона працювала, а решта дівчат-землячок – на інших
роботах. Всього із Вишгорода в Німеччину
потрапило небагато, це: Галина Шкільна, Марія Брагарник, Феня Кривонос, Галя Панченко, Сашко Горончко (по вуличному — Юзік).
І так вона працювала на фабриці чотири
роки, аж поки закінчилась війна і всі мали
можливість повернутись на рідну Україну.
Знову відродився колгосп «Шлях до комунізму», де було все — і корови, і свині, і птиця,
і кролі. Потихеньку життя почало приходити
в норму, в кожному дворі тримали худобу і
птицю.
Після повернення у Вишгород Марія
Петрівна працювала свинаркою у колгоспі.
Вийшла заміж, виростила двох синів. Як і
Катерина Йосипівна, теж зазнала горя — поховала чоловіка і синочка.
Зараз має чотирьох онуків і трьох правнуків.
Давайте побажаємо цим мужнім і світлим
душею мешканкам древнього славного Вишгорода — Катерині Йосипівні і Марії Петрівні — міцного здоров’я, довгих років життя і
зустріти ще багато сонячних весен!
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Вітаємо!

Любі наші жінки!
У цей весняний день я хочу побажати вам море примх та їх здійснення, адже саме вони надають
нам, чоловікам, натхнення!
Будьте
завжди для
нас Смачним секретом. Нехай
чоловіки носять вас на
руках, подають вам
каву й сніданок у ліжко, дарують
квіти і гарний настрій
кожного дня. Нехай оточують вас повагою і любов’ю всі, хто живе з вами
поруч.
Любі жінки, насолоджуйтесь кожним днем і давайте насолоду нам, чоловікам, адже тільки ви можете дарувати нам ніжність, вірність і кохання!
Дякую вам за те, що ви поруч!
З повагою
депутат міської ради,
ген.директор
ПП «Альянс краси»
Вадим ГЕРАЩЕНКО

ПЕРЛИНКИ
нашого життя
Слово «Весна» — жіночого роду.
І «Земля», і «Любов», і «Мудрість».
А життя людині на Землі дає Жінка, та ще й потім довгі роки його
плекає. На жіночих плечах — величезна відповідальність.
У весняний день 8 Березня вітаємо жінок міста Вишгорода і Вишгородського району, зокрема жінокпідприємців, і зичимо бути окрасою
кожного колективу й кожної родини.
Земля зітхає ледве чутно
І прокидається від сну...
І березень дарує чудо,
Розпочинаючи весну.
Це чудо – в усмішках чарівних,
У морі квітів навкруги.
Ми вас вітаємо, царівни,
Найкращі, милі, дорогі.
Жіночий клуб «Перлина»

Більше ШАРМу
Щиро вітаю з 8 Березня найкращих у світі майстринь краси мережі перукарень «Шарм» на чолі з
Тетяною Король!
Ваші чарівні ручки створюють не
просто красу — незрівнянні красуні
виходять із салонів «Шарм» і несуть
гарний настрій і тепло у кожний дім.
Океан щастя, море здоров’я, безмежного кохання, добробуту у ваших
домівках!
Щиро ваш Микола КОРОЛЬ

Розквітайте посмішками
Дорогі жінки — ветерани війни,
праці і військової служби, матері і сестри, бабусі і внучки, всі жінки Вишгорода! Вітаємо вас зі святом весни,
молодості і любові — Міжнародним
жіночим Днем 8 березня!
Бажаємо вам щастя і благополуччя! Нехай на ваших обличчях цього
дня розквітають посмішки, як весняні квіти, і хай завжди вас зігрівають
любов і турбота рідних та близьких!
Бажаємо здоров’я вам, вашим батькам, дітям та онукам. Залишайтесь
прекрасними і ніжними! Успіхів вам у
всіх ваших справах!
Міська рада ветеранів,
міська рада союзу
радянських офіцерів
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Молодіжний квартал

Маємо ЄВРО – втрачаємо друзів

«Струмок» тече із «Джерела»
Деякий час у Центрі творчості учнівської молоді «Джерело» працював літературний гурток «Струмок», який вела відома місцева поетеса Ольга Дяченко. Тоді дитячі твори друкувались у місцевій пресі під рубрикою «Тече «Струмок» із
«Джерела».
Нині гурток відновлює свою роботу, але матиме журналістський напрямок. Майбутні «акули» пера пробують свої
сили. Сьогодні вони пишуть про те, що їх хвилює. Мені, наприклад, цікаво було дізнатись. Гадаю, вам також.
ФОТОграфували діти самі.
Валентина ЯКОВЕНКО, керівник гуртка

Вона – наша улюблена

Наталія ВОЙТЮК,
учениця 5-Б класу гімназії «Інтелект»

Вишгород

Валерія ШЕРСТНЬОВА,
учениця 7-В класу гімназії «Інтелект»

В

болівальники футболу отримали те,
чого вони прагнули, – Україна стала
місцем проведення ЄВРО-2012. Але
любов до спорту обернулась безжалісним
ставленням до братів наших менших – бездомних тварин.
До нас приїдуть іноземці — тож у містах наводять порядок. Черга дійшла і до собак. Заради
того, щоб показати свою країну з гарного боку,
влада не придумала нічого кращого, як знищувати чотириногих безхатьків. Жорстоко й безжалісно, не бояться навіть пристрелити тварину на очах
у людей.
Спасибі небайдужим до такого варварства, які
почали виходити на вулиці різних міст з акціями
протесту. Втрутилися й закордонні товариства
захисників тварин. Це дало результат: влада збирається стерилізувати собак та будувати для них
притулки.
У селі Толокунь, що у Вишгородському районі,
Олена ЛИТВИН,
учениця 7-В класу гімназії «Інтелект»

є притулок, де живе півтори тисячі котів і собак. І
якраз у червні цього року їх доведеться виселити
– закінчується термін оренди землі.
Безпомічним тваринам, які зазирають у самісіньку душу своїми сумними очима, може допомогти лише людина. Для них треба добудувати
приміщення ферми, котре знаходиться поблизу.
Потрібні кошти, матеріали, а також добровільна робоча сила. Шановні земляки, не будьте байдужі! Допоможімо своїм меншим друзям!

Життя за розкіш

С

Цього року ми перейшли до п’ятого класу, і класним
керівником стала незнайома нам вчителька Ірина Василівна Шостак.
Щоправда, вона нам сподобалась. Весь клас її відразу полюбив. Але до певного часу ми знали вчительку лише з однієї
сторони…
Днями наш клас поїхав у Ботанічний сад. Спочатку ми пішли в оранжерею. Там було багато рослин – орхідеї, банани, лимони, великі й малі кактуси, шоколадне дерево. Родом вони з
далеких південних країв.
Потім ми гуляли по Ботанічному саду і побачили гірку. Всі
побігли кататися. Ірина Василівна заздрісно дивилася на наші
веселощі і не втрималась: «Я б теж з’їхала з гірки на якійсь картонці!» І вона це зробила.
Отож, вчителі також уміють розважатися!

Залишайтесь такою завжди

Ірина ЯКОВЕНКО,
учениця 7-А класу гімназії «Інтелект»

У свято 8 Березня ми завжди
вітаємо
наших
любих
вчителівжінок і бажаємо їм
усіляких гараздів.
Моя
особлива
вдячність
першій
вчительці Ірині Миколаївні Єременко.
Вона
виховувала
нас чотири прекрасні роки, які пролетіли ніби один день.
Колеги відзначають її рідкісну у
наш час рису – допомагати тим, кому
важко. Колишні учні
Ірини Миколаївни, які здобувають освіту у вищих навчальних
закладах, також вдячні їй за це. А ще — за міцні знання і науку
бути справжніми людьми.
Я ж насамперед дякую Вам за те, що завжди зустрічаєте
нас теплою посмішкою. Це відразу поліпшує настрій, і позитив
залишається на весь день.
Ви кажете нам: «Вірте в себе — і все буде добре!» Цей девіз завжди зі мною. Тому від усіх учнів дякую за Вашу щирість і
оптимізм. Це є не в кожної людини.
Залишайтесь такою завжди. Зі святом Вас!

Вийшла Зимонька-Зима,
У дворі гуляє,
А Морозко-Морозець
Щічки нам щипає.

Н

аші батьки, дідусі й бабусі черпали знання з єдиного джерела – книги.
Сьогодні чимало хто вважає, що книги втратили
актуальність, адже будьяку інформацію можна
знайти в Інтернеті.
Нав’язувати свою точку зору не буду, але з такою думкою не погоджусь.
Впевнена, що до мене приєднається більшість. І
не лише дівчат. Підтвердження цьому і недавній
випадок, що трапився у гімназії.

Масляна
Швидко-швидко загорну
Носика і вуха,
Й не страшна уже мені
Сніжна Завірюха.

До нашої бібліотеки
привезли нові книги. І
хтось пустив чутку, що
старі спалюватимуть.
Якби ви бачили перелякані очі одного з
моїх
однокласників!
Прийнявши це за правду, він почав рятувати
старі книжки, збираючи їх докупи. При цьому емоційно вигукував,
що книги знищувати не
можна — в них зібрані
знання багатьох поколінь наших предків.
Комусь це, може, й було смішно. Я ж зрозуміла, наскільки важливою для нього є книга. Та й для
кожного з нас.

Нам потрібні книги

таку «утилізацію» бракує коштів, кличуть на допомогу іноземних фахівців.
А ми так і не бачимо на наших вулицях
Євгенія НІЛОВА,
очікуваних контейнерів.
учениця 7-В класу гімназії «Інтелект»
Може, хоч нам вдасться це зробити.
е питання з кожним днем все актуальніше. Най- Швидше б вирости!
поширеніші способи знищення сміття — шкідливі.
Під час спалювання забруднюється атмосфера,
адже в повітря надходить майже вся таблиця Менделєєва (від цього особливо страждають діти, літні люди).
Деякі країни закуповують сировину для переробки, а ми закопуємо її і цим забруднюємо не лише землю, а й воду. Екологи б’ють на сполох!
А тим часом у багатьох країнах Європи цю проблему
розв’язано. Закопувати сміття там заборонено вже більш як
десять років. Натомість на вулицях встановлено контейнери
для скла, макулатури, полімерів, харчових відходів, які потім
переробляють.
Що ж роблять у нас шановні дорослі, від яких це залежить?
Проводять обговорення, дискусії та дебати, бідкаються, що на
тиме твої речі).
Особливо неприємно бачити, коли людину
Нікіта КУЧЕР,
зупиняють у досить некоректній формі, іноді научень 7-А класу гімназії «Інтелект»
віть хапаючи за одяг. Почасти охоронця можна
зрозуміти – він має не допустити крадіжки. Але
ноді біля каси в «ЕКО-маркеті» здаєтьж робити це треба професійно і необразливо для
ся, що на тебе дивиться не охоронець,
покупця.
а конвой. Якщо ж раз-другий пориєшся
Звичайно, не всі вони такі грубі, але, на мою
у кишені в пошуках гаманця чи мобільного
думку, кандидатів на цю роботу слід добирати
телефону, швидше всього — будеш затримаретельніше і обов’язково перевіряти їх на наявний біля виходу (охоронець у законі огляданість психічних захворювань.

Що робити зі сміттям?

Ц

Охорона у законі

Ліра
Валя ПОДОБЄДОВА,
учениця 6-А класу
Вишгородської ЗОШ № 1

кільки на Землі знищують тварин,
аби з їхніх шкурок зшити розкішні
речі? Точну цифру назвати важко.
Адже сьогодні чи не кожна жінка має шапку чи
шубу з натурального хутра. Та ще й не одну.
І хоча нині спеціально вирощують песців, лисиць, кроликів для серійного виробництва верхнього одягу, не можу змиритися з тим, що їх позбавляють життя заради людської забаганки.
Надто болісно, коли вбивають тварин в умовах
природи, залишаючи малечу без батьків або розлучаючи пару…
Я проти одягу ціною життя живої істоти. Закликаю до цього й інших.
Ганна МАРТИНЕНКО,
учениця 7-В класу гімназії «Інтелект»

І

Телепрограма
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2+2
06:05, 06:30, 07:00,
07:30, 08:00, 15:00, 18:20
Новини
07:25 Тема дня
07:40 Глас народу
09:00, 21:00 Підсумки
09:40 Точка зору
10:50 М/с «Каспер.
Школа страху»
11:20 Шеф-кухар країни
12:10, 15:30, 19:05, 21:25
Діловий світ
12:20 Право на захист
12:40 Армія
12:50 Мандри
13:25 Х/ф «Полювання на
оленя»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:45 Х/ф «Дерсу Узала»
18:15 221. Екстрений
виклик
18:30 Хокей.
«Компаньйон-Нафтогаз»
- «Сокіл»
19:55 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:20 Плюс-мінус
21:40, 22:55 Шустер-Lіve
22:50 Трійка, Кено,
Секунда удачі

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

06:40 Утриматись у
кріслі
08:05, 09:10 Сніданок
07:45 Факти тижня з
з 1+1
Оксаною Соколовою
08:45, 12:45 Факти
07:00, 19:30, 09:00,
09:30, 19:25
08:00 ТСН
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
07:15 Чіп і Дейл
10:30, 16:45 Т/с
10:00 Х/ф «Гюльчатай»
«Менти»
17:00 ТСН. Особливе 12:30 Анекдоти поукраїнськи
17:20 Шість кадрів
13:00 Х/ф «Кодекс
17:40 Сімейні
злодія»
15:00 Х/ф «Ямакасі-2:
мелодрами-2
Діти вітру»
18:40 Не бреши мені-3
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с «Інтерни»
20:25 Т/с «Брат за
20:50 Т/с «Щоденник брата»
22:25 Факти. Підсумок
лікаря Зайцевої»
22:40 Свобода слова з
21:45 Велика різниця Андрієм Куликовим

06:00, 07:00 СТН.
Тижневик
06:30, 19:30 Столиця
07:30 Муз. програма
08:00 СТН. Спорт.
Тижневик
08:45, 11:05
Мультляндія
10:15 Як це?
13:20, 00:10
Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
15:10, 23:20 В гостях у
Д. Гордона
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
17:45, 22:00 Т/с
«Інспектор Деррік»
21:25 Гаряча лінія
«102»

06:30 Документальний 06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с «Майстер
детектив»
Менні»
07:00 Т/с «Комісар
07:05, 14:30 М/с
Рекс»
«Пригоди Джекі Чана»
09:00, 18:10
07:30, 09:00, 19:00
Репортер
«Неймовірна правда
07:50 Найкумедніше
про зірок»
відео
10:00 ВусоЛапоХвіст 09:10 Т/с «Стройбатя»
11:10 Х/ф «Zolushka.
10:10 Знову разом
11:50, 20:05 Т/с
ru»
«Татусеві дочки»
13:45, 19:10 Т/с
12:50 Т/с «Ластівчине
«Черговий янгол»
гніздо»
14:45 Нез’ясовно, але 13:55 М/с «Аладдін»
14:45 Teen Tіme
факт
14:50 Т/с «Дрейк і
15:50 Екстрасенси
Джош»
ведуть розслідування 15:55 Т/с «Кадети»
18:00, 22:00 Вікна17:55, 20:45 Т/с
«Вороніни»
Новини
19:35 Піраньї
20:10 Куб
21:50 Аферисти
21:15, 22:25 Танцюють 22:50 Т/с «Купідон»
всі!-4
23:50 Т/с «Нікіта»

Увага! Профілактика!
14:10 Своїми очима
14:20 5 елемент
15:15 Лісовий патруль
16:15 Життя цікаве
17:25 Велика політика
18:15 Територія
закону
18:40, 22:40
Київський час
19:20 Інвест-час
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
22:25, 23:25 Бізнесчас
23:00 Тема дня
23:45 Огляд преси

06:00 Світ за тиждень
06:30 Ф-стиль
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 «Москва любов моя»
13:40 Мультфільми
14:20 Невідома
планета
15:00, 18:30, 21:00
Соціальний пульс
15:15 80 островів
навколо світу
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
20:00 Ваша пенсія
21:35 Атлас світу
тварин
22:30 Х/ф «Агора»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 12:00, 18:00
Новин
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 «З новим
ранком»
09:10 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
10:10, 12:15 Х/ф
«Опівдні на пристані»
14:05 Д/с «Детективи»
14:35 Сімейний суд
15:30 Судові справи
16:20 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Острів
непотрібних людей»
22:25 Т/с «Іду тебе
шукати»

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 «Лісник»
19:25 Т/с «Ментовські
війни-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Чесний
понеділок
22:25 Школа
лихослів’я
23:10 Головна дорога
23:45 Центр допомоги
«Настасія»

09:00, 12:00, 15:00,

07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
09:00, 15:15 Т/с
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки відьми»
10:45 Comedy Woman
11:40 Інтуїція
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

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:30, 20:15, 14:00Т/с
«Слід»
09:10 Т/с «Слідчий
комітет»
11:10 Т/с «Шаман»
12:00 Нехай говорять
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
21:30 Х/ф «Клік: З
пультом по життю»
23:55 Х/ф «Щоденник
Бріджет Джонс»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
09:25 Світло
09:50, 19:55 Легко
бути жінкою
10:10 У гостях у
Гордона
11:00 В Адміністрації
Президента
12:25, 20:55 Офіційна
хроніка
12:45 Хай щастить
13:15 Крок до зірок.
Євробачення
14:00 Всеукраїнська
Рада матерів
16:00 Школа юного
суперагента
16:30 Біатлон.
Чемпіонат світу.
Індивідуальна гонка
18:15 221. Екстрений
виклик
19:00 Екстрений
виклик. Тиждень
21:40 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, 23:45 ТСН
07:15 Чіп і Дейл
10:00 Велика різниця
11:45 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:20 Шість кадрів
17:40 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:10 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
21:45 Х/ф «Коханнязітхання-3»

06:25, 07:35 Ділові

06:00, 21:00, 18:30,
15:00 Соціальний
пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:45 Мультфільми
07:00 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 «Іванове
дитинство»
14:05, 21:35 Атлас
світу тварин
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:50 Майстер
подорожей
20:00 Ваші пільги
22:30 Х/ф «Астронавтфермер»

07:00, 08:00, 08:30,
09:00, 18:00, 12:00
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
15:10 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 «Острів
непотрібних людей»
22:25 Т/с «Іду тебе
шукати»

06:00 Легенди
бандитської Одеси
06:20 Уроки тітоньки
09:15 Контрольна
Сови
закупівля
06:30 Друга смуга
09:45 Жити здорово! 06:35 Х/ф «Школа
мужності»
10:55 Право на захист
08:30 Правда життя
12:15 Модний вирок
09:00 Д/с
«Православні святі»
13:15 Зрозуміти.
10:00 Т/с «CSI: НьюПробачити
Йорк»
14:00 Інші новини
12:00 Т/с «Детективи»
12:40 Х/ф «Відплата»
14:20 Хочу знати
15:05 Х/ф «Третій
15:15 Х/ф «Москва
дубль»
сльозам не вірить»
18:30 «Агенти впливу»
19:00, 23:30 «Свідок»
18:40 Давай
19:30 Т/с «Літєйний»
одружимося!
20:30 Т/с «CSI: Лас19:45 Нехай говорять Вегас-10»
21:30 Т/с «NCIS:
21:00 Час
полювання на
21:30 Т/с «Татусі»
вбивцю-8»
22:35 Перший клас
22:30 Т/с «Закон і
23:45 Познер
порядок»
18:00 Новини

07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 ДАІ. Дорожні
війни
08:10 Цілком таємно
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:15, 17:15, 18:00
Ударна сила
10:25 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:20 Т/с «Грозові
ворота»
15:15 Т/с «Солдати-7»
18:35 Репортерські
історії
19:00 Х/ф «Глибина»
21:30 Х/ф «Особина»
23:35 Х/ф «Доказ
смерті»
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08:55 Халі Галі
09:30 Далекі родичі
10:00 Т/с «Солдати»
14:00 У пошуках
пригод
14:55 Жіноча ліга
16:55 Ще не вечір.
Ген зради
17:55, 21:00 Велика
різниця
19:05 У пошуках
пригод
20:00 Війна статей.
Зрада
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
23:55 Т/с «Медіум»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:50, 14:20 В обіймах
смерті
07:40 Остання ніч
Великого князя
08:30, 10:30 Російська
імперія
13:20 Top Gear
15:10 Кінець світу у
розкладі на завтра
16:10 НЛО. Контакти
шостого роду
17:10 Д/ф «Батьки та
діти. Діти-партеліти»
18:00 Під п’ятою
імператора
19:00 Полювання на
ростовського звіра
19:50 Загублений
скарб гетьмана
Мазепи
20:40 Тємниці снігової
людини
21:40 Заповіт Петра І
22:30 Прісна вода
23:30 Тюрми Америки

09:00, 12:00, 14:00,
18:00, 18:30 Вісті
09:30, 12:30, 14:30
Вісті-Москва
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»
15:55 Т/с «Володарка
моєї долі»
16:55 Прямий ефір
18:50 На добраніч,
малята!
19:00 Юрмала
20:00 Національний
відбірковий конкурс
на Євробачення-2012
22:35 Х/ф «Вся
правда про кохання»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

2+2

22:40 Х/ф «Керрі»

06:30 Документальний 06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с «Майстер
детектив
15:00, 17:00, 19:00,
Менні»
07:00 Т/с «Комісар
21:00, 23:00 СТН
07:05, 14:30 М/с
Рекс»
06:30, 17:45, 19:25
«Пригоди Джекі Чана»
09:00, 18:10
Столиця
07:30, 19:00, 09:00
07:25 Муз. програма Неймовірна правда
Репортер
07:50 Найкумедніше
про зірок
08:45, 11:05
10:00 ВусоЛапоХвіст відео
Мультляндія
09:10 Т/с «Стройбатя»
10:15 Повнота радості 10:35 Куб
10:10 Знову разом
11:40 Х/ф «Роман у
життя
11:50, 20:05 Т/с
листах»
13:20, 00:10
«Татусеві дочки»
13:45, 19:05 Т/с
12:50 Т/с «Ластівчине
Громадська
гніздо»
«Черговий янгол»
приймальня
13:55 М/с «Аладдін»
15:10, 23:20 В гостях у 14:50 Нез’ясовно, але
14:45 Teen Tіme
факт
Д. Гордона
14:50 Т/с «Дрейк і
15:50
Битва
16:10 В центрі уваги
Джош»
екстрасенсів
16:50, 19:20, 20:50
15:55 Т/с «Кадети»
18:00, 22:00 Вікна17:55, 20:45 Т/с
Міська варта
«Вороніни»
Новини
20.00 Т/с «Руда»
19:15 Спортрепортер
21.25 Київські історії 20:10, 22:40 Зірковий
19:35 Піраньї
22.00 Т/с «Інспектор ринг
21:50 Парад порад
23:10
Т/с
«Лікар
Хаус»
Деррік»
22:55 Т/с «Купідон»

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,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10
Підсумки дня
16:15 Інтелект.ua
17:25 Життя цікаве
18:15 Енергонагляд
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:00 Тема дня

06:00 М/с «Ліга
суперзлодіїв»
06:30 М/с
«Галактичний футбол»
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 ДАІ. Дорожні
війни
08:10 Цілком таємно
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:15, 17:15 Ударна
сила
10:25 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:20 Т/с «Молодий
Індіана Джонс «
13:15 Х/ф «Скелелаз»
15:15 Т/с «Солдати-7»
18:35 Репортерські
історії
19:00 Х/ф
«Безстрашний»
21:30 Ліга чемпіонів
УЄФА. «Бенфіка»
(Португалія) - «Зеніт»
(Росія)

05:45 Ранок
08:55 Халі-Галі
09:30 Далекі родичі
10:00 Т/с «Солдати»
14:00 У пошуках
пригод
14:55 Панаєхало
16:00 Жіноча ліга
16:55 Історії великого
міста. Тіло на
замовлення.
17:55 Велика різниця
19:05 У пошуках
пригод
20:00 Ще не вечір.
Ген зради
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
23:55 Т/с «Медіум»
00:45 Т/с «Менталіст»

06:15 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:30, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
09:10 Т/с «Слідчий
комітет»
11:10, 21:30 Т/с
«Подружжя»
12:00 Нехай говорять
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
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 «Лісник»
19:25 Т/с «Ментовські
війни-5»
21:10 Сьогодні.
Підсумки
21:30 Футбол. ЛЧ
УЄФА. «Бенфіка»
(Португалія) - «Зеніт»
(Росія)
23:40 «Ліга чемпіонів
УЄФА. Огляд»

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 Інтуїція
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»

06:00 За мить до
катастрофи
06:50, 14:20 В обіймах
смерті
07:40 Полювання на
ростовського звіра
08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30, 22:30 Планета
Земля
10:30 За мить до
катастрофи
11:30 Тюрми Америки
13:20 Top Gear
15:10, 19:50 Таємні
знаки
16:10 Фантастичні
історії
17:10 Д/ф «Замінник
смерті»
18:00 Заповіт Петра І
19:00 Війна на
радіохвилях
20:40 Фантастичні
історії
21:40 Демидівські
мільйони
23:30 Тюрми Америки

09:00, 12:00, 14:00,
18:00 Вісті.
09:30, 12:30, 14:30
Вісті-Москва.
09:50 Кулагін і
партнери
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:55 Т/с «Володарка
моєї долі»
16:55 Прямий ефір
18:30 Місцевий час.
Вісті
18:50 На добраніч,
малята!
19:00 Т/с «Захисниця»
21:50 Анатомія
кохання. Єва, Пола і
Беата
22:50 Вісті+
23:10 Профілактика
00:20 Чесний
детектив

факти
06:45 Утриматись у
кріслі
07:45 Під прицілом
08:45 Факти
09:30, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:40 Т/с
«Менти»
12:25, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:25 Т/с «Таємниці
слідства»
14:30, 20:25 Т/с «Брат
за брата»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок

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

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, 21:30 Т/с
«Татусі»
17:05 Воля та
справедливість
18:40 Давай
одружимося!
19:45 Нехай говорять
21:00 Час
22:35 Валентина
Терешкова
23:45 Нічні новини

06:00 Легенди
бандитського Києва
06:25 Уроки тітоньки
Сови
06:45 Друга смуга
06:50 Х/ф «Процес»
08:35, 23:30, 19:00
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»
13:35 Т/с «Кобра-2»
15:30 Х/ф «На кого
Бог пошле»
16:55 Х/ф «Добре
сидимо!»
18:30 «Речовий
доказ»
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09:25 Уряд на зв’язку
з громадянами
09:50 Легко бути
жінкою
10:30 Аудієнція.
Країни від А до Я
10:55 Святковий
концерт
11:45, 20:55 Офіційна
хроніка
12:35 Х/ф «Не
стріляйте в білих
лебедів»
16:10 Фольк-musіc
16:55 Біатлон.ЧС.
Індивідуальна гонка
19:00 Досвід
20:35 Про головне.
Спецвипуск
21:25 Плюс-мінус
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Тобі, єдиній
22:45 Мегалот,
Суперлото, Трійка,
Кено

07:00, 08:00, 09:00,
19:30, 23:50 ТСН
07:15 Чіп і Дейл «
10:00 Х/ф «Коханнязітхання-3»
11:55 Зніміть це
негайно
12:55 Цілковите
перевтілення
13:50 Т/с «Пончик
Люся»
14:45 Давай
одружимось
15:45 Міняю жінку-4
17:00 ТСН. Особливе
17:20 Шість кадрів
17:40 Сімейні
мелодрами-2
18:40 Не бреши мені-3
20:10 Т/с «Інтерни»
20:50 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
21:45 Пекельна
кухня-2
22:50 Гроші

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, 16:35 Т/с
«Менти»
12:30, 13:00 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Таємниці
слідства»
14:20, 20:25 Т/с «Брат
за брата»
18:45 Факти. Вечір
22:25 Факти. Підсумок
22:40 Х/ф «Керрі-2.
Несамовитість»

06:00, 07:00, 08:00,
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 СТН
06:30, 19:25 Столиця
07:25 Муз. програма
08:45, 11:05
Мультляндія
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 00:10
Громадська
приймальня
15:10, 23:20 В гостях у
Д. Гордона
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
17:45, 22:00 Т/с
«Інспектор Деррік
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Зроблено в
Києві

06:30 Документальний 06:15 Kіds Tіme
06:20 М/с «Майстер
детектив
Менні»
07:00 Т/с «Комісар
07:05, 14:25 М/с
Рекс»
«Пригоди Джекі Чана»
07:30, 09:00, 19:00
09:00, 18:10
Репортер
Неймовірна правда
07:50 Найкумедніше
про зірок
відео
10:00 ВусоЛапоХвіст 09:10 Т/с «Стройбатя»
10:10 Знову разом
11:40 Х/ф «Дочка»
11:45, 20:05 Т/с
13:45, 19:05 Т/с
«Татусеві дочки»
«Черговий янгол»
12:50 Т/с «Ластівчине
14:50 Нез’ясовно, але гніздо»
13:50 М/с «Аладдін»
факт
14:45 Teen Tіme
15:50 Битва
14:50 Т/с «Дрейк і
екстрасенсів.
Джош»
Боротьба континентів 15:55 Т/с «Кадети»
17:50, 20:45 Т/с
18:00, 22:00 Вікна«Вороніни»
Новини
19:35 Піраньї
20:10, 22:40 Кулінарна 21:50 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, 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
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

08:00 ДАІ. Дорожні
війни
08:10 Цілком таємно
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:15, 10:00, 17:15,
18:00 Ударна сила
10:25 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:20 Т/с «Молодий
Індіана Джонс.
Пригоди на таємній
службі»
13:15 Х/ф «Дикий
гризлі»
15:15 Т/с «Солдати-7»
18:35 Репортерські
історії
19:00 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
21:30 Ліга чемпіонів.
УЄФА. «Барселона»
(Іспанія) - «Байєр»
(Німеччина). Пряма
трансляція

05:45 Ранок на К-1
08:55 Халі-Галі
09:30 Далекі родичі
10:00 Т/с «Солдати»
14:00 У пошуках
пригод
14:55 Жіноча ліга
16:55 Ще не вечір.
Ген зради
17:55, 21:00 Велика
різниця
19:05 У пошуках
пригод
20:00 Війна статей.
Зрада
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 «Дивна
історія лікаря Джекіла
і містера Хайда»
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 «Борсаліно»

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»
13:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:10 Судові справи
16:05 Т/с «Таємниці
слідства-7»
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Т/с «Свати-4»
20:00 Подробиці
22:25 Т/с «Іду тебе
шукати»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:30, 14:00, 20:15
Т/с «Слід»
09:10, 21:30 Т/с
«Подружжя»
12:00 Нехай говорять
13:00 Т/с «Ведмежий
кут»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Т/с «Катіна
любов»
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 «Лісник»
19:30 Музична
супербитва «Росія
проти України»
21:40 Х/ф «Мій гріх»
23:45 «І знову
здрастуйте, любі
жінки!»

09:00, 12:00, 15:00,

06:00 Легенди
бандитського Києва
06:55 Уроки тітоньки
09:15 Контрольна
Сови
закупівля
07:15 Друга смуга
09:45 Жити здорово! 07:20 Х/ф «Процес»
10:55 Право на захист 08:35, 19:00, 23:30
Свідок
12:15 Модний вирок
09:00, 21:30 Т/с
13:15 Зрозуміти.
«NCIS: полювання на
Пробачити
вбивцю-8»
14:00 Інші новини
10:00, 22:30 Т/с
«Закон і порядок»
14:20 Хочу знати
11:00, 20:30 Т/с «CSI:
15:20 Слід
Лас-Вегас-10»
16:05, 21:30 Т/с
12:00 Т/с «Детективи»
«Татусі»
12:40, 19:30 Т/с
17:05 Жди мене
«Літєйний»
13:40 Т/с «Кобра-2»
18:40 Поле чудес
19:45 Нехай говорять 15:30 Х/ф «Російське
диво»
21:00 Час
17:10 Х/ф «Пасажирка
22:35 Легенди «Ретро без квитка»
FM»
18:30 Правда життя

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 Інтуїція
12:30, 18:40 Дайош
молодьож!
12:55 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»
19:10 Одна за всіх
20:30, 22:00 Т/с
«Універ. Нова общага»
23:00 Т/с «Притулок»
23:55 Т/с «Секс і
місто»

08:30, 12:30
Руйнівники міфів
09:30, 22:30 Планета
Земля
11:30, 23:30 Тюрми
Америки
13:20 Top Gear
15:10, 19:50 Таємні
знаки
16:10 Фантастичні
історії
17:10 Д/ф «Кращий
футболіст Європи»
18:00 Демидівські
мільйони
18:50 Хрещення
Володимира
19:20 Свідки великої
облоги
20:40 Фантастичні
історії. Під владою
полтергейста
21:40 Летючий
Голландець
22:00 Підземний
Ермітаж

09:00, 12:00, 14:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 14:30
Вісті-Москва
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»
15:55 Т/с «Госпожа
моєї долі»
16:55 Прямий ефір
18:30 Місцевий час.
Вісті
18:50 На добраніч,
малята!
19:00 Юрмала
20:00
Євробачення-2012
22:35 Х/ф «Вся
правда про кохання»

Передплачуйте газету «Вишгород».
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06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:10 Шоу триває. М.
Поплавський
07:45 М/ф
«Бременські музики»
08:05 Корисні поради
08:30 Скарбничка
09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:30 Концерт «Тобі,
єдиній»
11:35 Індійське кіно
13:10 Концерт
«Мелодія двох
сердець»
17:15 Майстри гумору
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:35, 21:35 Діловий
світ
18:50, 21:45 Ян
Табачник. «Кохані
жінки»
20:55 Офіційна
хроніка
21:25 Плюс-мінус
22:45 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Суперпес» 06:45 Утриматись у

06:00, 18:30
Соціальний пульс
06:30 Ранкова
зарядка
06:40 Мультфільми
07:00 Країна порад
08:00 Ваше здоров’я
08:55, 18:55
Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Ми із
джазу»
14:05 Атлас світу
тварин
15:00 Х/ф «Про
бідного гусара
замовте слово»
19:00 Невідома
планета
20:05 Маленькі
вихованці
22:10 Х/ф «Король
вечірок»

18:00 Новини

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

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

06:35 Документальний
детектив
21:00,
23:00
СТН
кріслі
07:10 М/ф «Анастасія»
07:00 Х/ф «Арфа для
06:30 Столиця
07:35 Максимум в
коханої»
08:55 Х/ф «Диявол
07:25 Муз. програма 09:00 Х/ф «Я тебе
Україні
носить Прада»
кохаю»
08:45, 11:05, 16:50
20:10 «Холостяк-2»
11:00 Т/с «Щоденник 08:35, 19:10
Мультляндія
23:15 «Холостяк-2. Як
Надзвичайні новини з
лікаря Зайцевої»
10:15 Повнота радості вийти заміж»
Костянтином Стогнієм життя
00:15 Т/с «Доктор
14:00 Давай
Хаус»
09:35, 16:40 «Менти» 13:10, 00:10 О. Ваєнга
одружимось
* Сьогодні вранці тричі
11:40 Х/ф «Клеопатра» «Крижане серце»
непритомніла від своєї
15:00 Х/ф «Анжеліка —
15:10, 23:20 В гостях у краси перед дзеркалом
13:40 Т/с «Таємниці
* Мені б персня… Бо
маркіза янголів»
пальчики мерзнуть…
Д. Гордона
слідства»
* Коли вже навчаться
17:20 Х/ф «Прекрасна
16:10 В центрі уваги
освітлювати жіночі су14:40, 19:55 Т/с «Брат
мочки? Дуже треба!!!
17:45 С. Михайлов
Анжеліка»
* Він їсть — я готую, він
за брата»
носить — я перу, він роз«Небеса»
19:30 ТСН
кидаю — я прибираю.
18:45 Факти. Вечір
20:00 Т/с «Руда»
Щоб я без нього робила?
20:00 Х/ф «Все
* Я як шампанське —
21:55 Факти. Підсумок 21:25 Прогулянки
включено»

22:10 Х/ф

містом

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
вітром»
06:50, 08:40, 23:45
Огляд преси
11:45 Україна чудес
07:10, 08:15, 22:25,
23:25 Бізнес-час
14:40 Х/ф «Гаррі
07:20 АвтопілотПоттер і філософський новини
07:30 Ранок із зіркою
камінь»
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
17:45 Х/ф «Гаррі
09:10, 19:20 ІнвестПоттер і таємна
час
09:20, 13:20, 14:20,
кімната»
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
21:00 Х/ф «Гаррі
19:30, 20:1, 21:10 Час.
Поттер і Орден
Підсумки дня
16:15 Своїми очима
Фенікса»
17:25 Кабінет
можу бути грайливою, а
можу і в голову вдарити…
21:40 Час-Тайм
* Прокинулася, вмилася, 23:45 Спортрепортер
22:00 Акцент
причепурилась і пішла
ПРИКРАШАТИ СВІТ
23:00 Тема дня
23:50 Х/ф «Меверік»
07:10 Х/ф «Віднесені

2+2

06:30 Мультфільми
07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 ДАІ. Дорожні
війни
08:10 Цілком таємно
09:00 Новини 2+2
09:15 Ударна сила
10:00 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:05 Т/с «Молодий
Індіана Джонс»
13:00 Х/ф «Лицарі
сталевої крові»
16:15 Х/ф «Хоробре
серце»
19:40 Про Лігу Європи
19:45, 21:00 ЛЄ
УЄФА. «Металіст»
(Україна) «Олімпіакос» (Греція)
20:50 Новини 2+2
21:50 ЛЄ УЄФА.
«Манчестер Юнайтед»
(Англія) - «Атлетик»
(Іспанія)
23:55 Про Лігу Європи

08:55 Халі-Галі

06:55 Т/с «Земський

22:00 Х/ф «Діамантова «Бібліотекар. У

22:00 Т/с «Інспектор

рука»

пошуках Списа Долі»

Деррік»

06:40 Х/ф «Сім

06:00 Срібний

06:00 Легенди

06:00 За мить до

апельсин

бандитського Києва

катастрофи

няньок»
07:50 Т/с «Любов і
розлука»
15:10 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
18:05, 20:30 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
22:25 Концерт «Філіп
Кіркоров. Інший»

06:15, 08:20, 11:25 Т/с 06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:15 Х/ф «Дівчина без
«Слід саламандри»
07:00, 19:00 Події
адреси»
07:15 Х/ф «Дев’ять
07:55 Х/ф «Жінки»
06:00, 08:00, 11:00,
10:15 Х/ф «Білявка за
ознак зради»
рогом»
09:10 Х/ф «Жіноча
12:15 «Я боюся, що
17:00 Сьогодні
інтуїція-2»
мене розлюблять».
12:00 Т/с «Час
Андрій Миронов
17:25 Х/ф «Я не я»
13:15 Х/ф «Три плюс
Волкова»
два»
14:00 Х/ф «Оля+Коля»
21:35 «Міс
14:50 Х/ф
16:00 Х/ф «Тільки
«Найчарівніша та
любов»
найпривабливіша»
Росія-2012»
16:20 «Я відкрию
18:00 Т/с «Єфросинія.
своє серце». Стас
Продовження»
23:20 Футбол. ЛЄ
Михайлов
19:20 Т/с «Катина
18:00 Х/ф «Службовий
любов»
роман»
УЄФА. «Манчестер
21:00 Час
20:15 Т/с «Слід»
21:20 Дві зірки
21:30 Т/с «Подружжя» Юнайтед» (Англія) 23:00
23:30 Т/с «Тюдори.
ПрожекторПерісХілтон
Третій сезон»
«Атлетик» (Іспанія)
23:40 Х/ф «Кілери»

07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
06:50 Уроки тітоньки
09:00, 15:15 Т/с
«Ранетки»
Сови
09:55 Т/с «Усі жінки 07:20 Х/ф «Коли
відьми»
запізнюються у ЗАГС» 10:45, 19:35 Т/с
«Дєтка»
09:00 Т/с «NCIS:
11:40 Інтуїція
12:30, 18:40 Дайош
полювання на
молодьож!
вбивцю-8»
12:55, 19:10 Одна
10:00 Т/с «Закон і
за всіх
13:25 Т/с «Моя
порядок»
прекрасна няня»
11:00 Т/с «CSI: Лас14:20 Дом-2
16:10 У ТЕТа тато!
Вегас-10»
16:40, 21:00 Т/с
12:00 Т/с «Детективи» «Універ»
18:10, 22:30 Т/с
12:40 Т/с «Літєйний»
«Зайцев +1»
13:35 Т/с «Кобра-2»
20:30 Т/с «Універ.
Нова общага»
15:30 Т/с «Морські
23:00 Т/с «Притулок»
піхотинці»
23:55 Т/с «Секс і
23:30 Х/ф «Фріда»
місто»

09:30 Далекі родичі
10:00 Т/с «Солдати»
14:00, 19:05 У
пошуках пригод
14:55 Жіноча ліга
16:55 Війна статей.
Зрада
17:55, 21:00 Велика
різниця
20:00 Історії великого
міста
22:05 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
23:00 Т/с
«Надприродне»
23:55 Т/с «Медіум»

доктор»

06:50 В обіймах
смерті

12:00, 18:00 Вісті

07:40 Війна на

12:20 Х/ф «Люблю 9

радіохвилях

березня!»

08:30 Руйнівники

13:55 Святковий

міфів
09:30, 22:30 Планета

концерт

Земля

15:50 Х/ф «Любов і

10:30 Дивовижні

голуби»

жінки
14:20 Таємне життя

18:35 Концерт

Мерилін Монро

Максима Галкіна

15:10, 21:40 Шукачі

20:50 Х/ф

17:50 Скарб.ua

«Мільйонер»

19:50 Фантастичні
історії

22:55 Х/ф «Шалено

23:30 Тюрми Америки закоханий»

Телепрограма

Вишгород

3 березня

2012 року
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09:25 Віра. Надія.
Любов
10:15 Сміх до
«коликів» у рік
Кролика
11:00 198-й день
народження Т.
Шевченка
11:40 Д/ф «Леся
Українка. Місія»
12:30 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
13:00 Околиця
13:40 Майстри гумору
16:10 Біатлон. ЧС.
Естафета (чоловіки)
18:25 Хокей. ЧУ.
«Донбас-2» (Донецьк)
- «Беркут» (Київ).
19:00 Новини
19:55 Шляхами
України
20:55 Офіційна
хроніка
21:40, 22:55 ШустерLіve
22:50 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:35 М/ф «Нові

06:45 Утриматись у

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

05:50 Х/ф «Вас

пригоди Білосніжки»

кріслі

21:00, 23:00 СТН

чекає громадянка

06:30 Х/ф «Замовте
слівце про бідакугусара»
08:00 Невідома
планета
09:00 Маленькі
вихованці
11:15 Х/ф «Ми з Вами
десь зустрічалися»
14:05 Навколосвітня
експедиція
15:15 80 островів
навколо світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:50 Майстер
подорожей
18:55, 21:30
Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Ваші права
21:35 Іронія долі
Барбари Брильської
22:40 Х/ф «Король
вечірок-2»

07:15 Х/ф «Невістка»

06:00 Т/с «Шина»
06:40 Х/ф «Любов за
правилами і без»
07:50 Х/ф «Прада і
Ніканорова»
06:30, 16:10 В центрі
09:00 Х/ф «Меверік»
07:35 Стоп-10
почуття»
07:10 Х/ф «Жіноча
уваги
11:45, 20:45 Україна
08:35, 19:25
09:50 Х/ф «Все
07:25 Муз. програма робота з ризиком для чудес
15:50 Х/ф «Місто
включено»
Надзвичайні новини з 08:45, 11:05, 16:50
життя»
Ембер: втеча»
11:40 Х/ф «Діамантова Костянтином Стогнієм
09:55 Х/ф «Особисте 17:45 Х/ф «Гаррі
Мультляндія
рука»
Поттер і принц10:15 Повнота радості життя лікаря
09:35, 16:35 Т/с
напівкровка»
13:40 Х/ф «Анжеліка і
Селіванової»
життя
22:50 Х/ф «Чаклунка»
«Менти»
король»
17:55 Х/ф «Операція
13:10, 00:10 Вітас
* Худаю на трьох дієтах.
15:45 Х/ф
11:35 Т/с «Клеопатра»
Двома на наїдаюся
«И» та інші пригоди
«Філософія дива»
* Жіноча народна гра:
«Невгамовна
13:35 Т/с «Таємниці
Шурика»
сама придумала, сама
15:10, 23:20 В гостях у
Анжеліка»
образилася
20:00
Танцюють
усі!
слідства»
Д. Гордона
* З кожним роком жінці
17:30 Х/ф «Анжеліка і
все важче звикати, що
Повернення героїв
14:35, 20:25 Т/с «Брат 17:45 М. Поплавський
їй 30
султан»
00:00 Х/ф «Арфа для
* Чоловік без грошей —
«Шоу триває»
19:30 ТСН
за брата»
це подруга
коханої»
* Трагічна ситуація: коли
20:00 Т/с «Руда»
20:00 Велика різниця
18:45 Факти. Вечір
до жінки пристає тільки
01:50
Х/ф
21:25 Нова адреса
засмага
по-українському
22:25 Х/ф
* Роби, що хочеш, все
22:00 Т/с «Інспектор «Кадриль»(1)
21:00 Х/ф «ХХХ-2»
одно твоє життя пахнути03:10 Нічний ефір
«Бібліотекар-2»
ме моїми парфумами
Деррік»
23:00 Х/ф «Амфібія»

08:25 Т/с «Уральська
мереживниця»
15:55 Концерт. Ірина
Аллегрова
18:00 Х/ф
«Неідеальна жінка»
20:00 Подробиці
20:25 Спорт у
Подробицях
20:30 Т/с «Байки
Мітяя»
22:30 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим

06:15 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:15 Х/ф «Перший
лицар»
10:00 Х/ф «Тільки
любов»
12:00 Т/с «Час
Волкова»
13:00 Т/с «Дорожній
патруль-7»
14:00 Щиросерде
зізнання
14:30 Х/ф «Навіщо ти
пішов»
16:30 Х/ф «Люблю 9
березня!»
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:20 Т/с «Катіна
любов»
20:15 Концерт «Всі
зірки для коханих»
22:15 Т/с
«Охоронець-2»

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Генії та лиходії
06:20 Їхні вдачі
06:35 Х/ф «Однолітки»
06:45 Академія краси 08:05 Грай, гармонь
улюблена!
07:20 Готуємо
08:50 Розумниці й
08:20 Головна дорога розумники
09:40 Слово пастиря
08:55 Кулінарний
10:15 Смак
10:50 Є. Матвєєв.
двобій
Усім серцем — раз і
10:00 Квартирне
назавжди
12:15 Х/ф «Чаша
питання
терпіння»
11:20 Своя гра
13:55 А. Мягков. І
жодної іронії долі...
12:10, 17:25 Т/с
15:00 Х/ф «Службовий
«Помста»
роман»
18:15 За лаштунками
20:25 Х/ф «Честь»
«Великої різниці»
22:15 Х/ф
19:15 Концерт Ірини
«Антиснайпер»
Аллегрової
21:00 Час
00:10 Т/с «Час
21:20 Х/ф «Викрутаси»
Волкова»
23:25 Червона зірка
06:00, 08:00, 11:00,
17:00 Сьогодні
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07:05, 08:30 Мультик
з Лунтіком
Сови
07:35 Малятатвійнята
06:15 Х/ф «Дикий
08:00 Телепузики
09:00, 15:15 Т/с
мед»
«Ранетки»
09:55 Т/с «Усі жінки 08:00 Х/ф «Це було у
відьми»
Пенькові»
10:45 Т/с «Дєтка»
11:40 Інтуїція
10:00 Х/ф «10,5 балів: 12:30, 18:40 Дайош
молодьож!
апокаліпсис»
12:55, 19:10 Одна
за всіх
13:35 Т/с «Кобра-2»
13:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:30 Т/с «Джокер»
14:20 Дом-2
00:00 Х/ф «Чорна
16:10 У ТЕТа тато!
16:40, 20:30 Т/с
книга»
«Універ»
18:10 Т/с «Зайцев +1»
02:35 Речовий доказ
20:00 Т/с «Універ.
Нова общага»
04:00 Агенти впливу
22:00 Теорія зради
23:00 Т/с «Притулок»
05:30 Правда життя
06:00 Уроки тітоньки

07:00 Кумедне
домашнє відео
08:00 ДАІ. Дорожні
війни
08:10 Огляд ігрового
дня Ліги Європи
09:00, 21:40 Новини
2+2
09:15, 17:15, 18:00
Ударна сила
10:25 Таємниці світу з
Анною Чапман
11:25 Т/с «Молодий
Індіана Джонс»
13:20 Х/ф
«Безстрашний»
15:15 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
18:35 «Репортерські
історії»
19:00 Х/ф «Мумія.
Принц Єгипту»
21:50 Убивче відео
23:25 Т/с «Спартак.
Кров і пісок»

08:55 Халі-Галі

06:00, 10:30 За мить

03:30 Х/ф

09:30 Далекі родичі
10:00 Т/с «Солдати»
14:00 У пошуках
пригод
14:55, 23:30 Жіноча
ліга
16:55 Історії великого
міста
17:55 Велика різниця
19:05 У пошуках
пригод
20:00 Красиво жити.
Хоббі
21:00 КВН
23:50 Т/с «Медіум»

до катастрофи

«Спортлото-82»
06:50, 14:20 В обіймах 07:35 Т/с «Земський
смерті
доктор»
07:40 Шукачі
12:00, 18:00 Вісті
08:30, 12:30
12:20 Ізмайловський
Руйнівники міфів
парк
09:30 Планета Земля
11:30 Тюрми Америки 14:15, 18:35 Х/ф
13:20 Top Gear

«Подаруй мені

15:10 Таємні знаки

неділю»

16:10, 19:40, 20:30,

22:05 Х/ф

21:20 Фантастичні

«Оксамитові ручки»

історії

00:10 Х/ф

17:10 Д/ф «Зони
росту»
18:00, 18:30, 19:00,

«Божественні
таємниці сестричок

19:30 Шукачі

Я-Я»

22:10, 23:30 Т/с

02:35 «Городок».

«Інспектор Дзен»

Дайджест
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08:00 М/с «Бен 10.
Інопланетна сила»
23:10 СТН
жінка»
07:35 Бізнес-час
королі»
08:20 Х/ф «Джек і
06:30 В центрі уваги
07:40 Караоке на
07:40 Час спорту
10:00 Ревізор
бобове дерево»
07:25, 16:20 В гостях у Майдані
08:35 Світська кухня 10:15, 22:00
11:05 Аферисти
Д. Гордона
08:40 Сніданок з
ПрожекторПерісХілтон
09:20 Інтелект.ua
12:05 ТОП-100
09:10, 11:30, 13:25,
Юлією Висоцькою
10:15 Здорові історії 11:00 Таємниці світу з
13:20 Новий погляд
14:50 Мультляндія
Анною Чапман
08:50 Їмо вдома
11:15 Трансмісія
14:25 Кухня на двох
09:30 Київські історії
13:00 Таємниці
09:55 Кулінарна
15:25 Даєш молодьож! 11:30 Автопілот-тест століття. Ванга.
10:00 Зроблено в
династія
12:10 Вікно в Європу 14:00 Х/ф «Хоробре
15:55 Україна чудес
Києві
12:15 Зірковий ринг
серце»
13:20 Драйв
16:55
Х/ф
«Чаклунка»
10:30 Прогулянки
17:20 «Дніпро» 14:50 Холостяк - 2
14:20
Гра
долі
містом
19:00 Х/ф «Хроніки
«Ворскла»
18:00 Холостяк - 2. Як
11:00 Нова адреса
Нарнії: Лев, Чаклунка і 16:20 Арсенал
19:30 «Волинь» вийти заміж
11:50 Актуальна тема
17:25 Феєрія мандрів «Чорноморець»
Чарівна шафа»
19:00 Україна має
12:50 Повнота радості
21:30, 22:35 Ульотне
19:30 Кабінет
22:00 Хто зверху?
талант!-4
відео по-російськи
життя
20:10 Портрети з
23:30 Х/ф «Занадто
23:25 Т/с «Спартак.
13:45 Час відповідей 21:45 Х/ф «Операція
Сергієм Дорофеєвим Кров і пісок»
крута для тебе»
«И»
та
інші
пригоди
18:50, 23:30 Х/ф
01:35 Спортрепортер 22:30 Майстер-клас із 00:25 Т/с «Згадати
Шурика»
«Шахрайки»
майбутнє»
Наталкою Фіцич
23:50 Х/ф «Заздрість 01:55 Т/с «Молоді
21:20 Х/ф «Джулія і
01:15 «Будівельник» 23:40
Життя
цікаве
мушкетери»
Джулія»
богів»
«Жальгирис»

05:45 Ранок на К1
08:30 М/ф «Новий
братик»
10:05 Д/п «У центрі
подій»
11:05 Д/п «Акулячий
пляж»
12:00 Х/ф «Ще
одна історія про
Попелюшку»
13:50 Т/с «Правдива
історія про червоні
вітрила»
17:45 «Розкішне
життя»
18:35 КВН
20:50 Х/ф «Про
любоff»
23:00 Х/ф «Привид
опери»
01:35 Х/ф «Жінки у
біді»
03:00 Х/ф «Серпень»
04:20 «Нічне життя»

06:00, 08:00, 11:00

06:00 Уроки тітоньки
Сови

06:00 Коко Шанель
07:00. Агата Крісті
08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Распутін.
Цілитель при дворі
16:50 Прокляття
древнього роду
17:40 Книга заклять
18:30 Відьми ери
Водолія
19:30 Перст долі

03:15 Х/ф «Бережіть

Сьогодні

20:30 Під владою
полтергейста
21:20 Т/с «Інспектор
Дзен»
00:30 Іграшки для
дорослих
01:00 Покер PCA
2011 ч.5

19:05 Парад зірок».

08:00 Шустер-Lіve
09:00 Школа юного
суперагента
12:10 Ян Табачник.
«Кохані жінки»
14:25 «Іллічівець» «Шахтар»
15:15 В ПЕРЕРВІ:
Зелений коридор,
Погода
16:35 Золотий гусак
17:00 Біатлон.
Чемпіонат світу
17:35 Ювілейний
вечір Андрія
Демиденка
19:15 Шевченківський
вечір
21:00 Підсумки дня
21:30 Зворотній
зв’язок
21:40 Концертна
програма «Для тебе,
кохана»
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено
22:55 Погода

06:15 «Смурфи»

05:10 Х/ф «Клеопатра»
08:35 Бережись
07:10 Справжні лікарі автомобіля
09:15 Козирне життя
-2
09:35 Люди, коні,
08:05 Світське життя кролики..і домашні
ролики
10:00 ЄвроФуд-2012
09:05 «Хто там?»
10:25 Квартирне
10:10 Тімон і Пумба»
питання
11:20 Х/ф «Вдруге не
11:00 Світ навиворіт - посадять»
13:45 Стоп-10
2: Індія
14:45 Провокатор
15:45 Максимум в
12:00 Х/ф «Весна у
Україні
грудні»
16:45 Х/ф
«Бібліотекар. У
19:30 ТСН
пошуках Списа Долі».
18:45 Факти. Вечір
20:00 Х/ф «Стежка
18:55 Спорт
19:00 Х/ф «Кілери»
вздовж річки»
20:55 Наша Russіa
21:50 «Наймані
00:00 Х/ф «ХХХ-2»
убивці»
01:50 Х/ф «Амфібія»
00:35 Х/ф «Шалені»

06:00, 07:00, 21:00,

09:15 Невідома
планета
10:10 Іронія долі
Барбари Брильської
11:20 Х/ф «Зимовий
вечір у Гаграх»
13:30 За сім морів
14:50 Цивілізація
Incognіta
15:10 Мультфільми
15:20 Щоденник для
батьків
15:50 Навколосвітня
експедиція: три в
одному
16:50 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
18:30 Соціальний
пульс вихідних
19:00 Т/с
«Новобранці»
20:30 П’єр Рішар.
Невезучий щасливчик
21:35 Нові пісні про
головне
23:00 Х/ф «Король
вечірок-3»

08:25 Городок
09:00 Орел і Решка
10:00 Україно,
вставай!
10:40 Х/ф
«Спадкоємиця»
14:20 Концерт «Тобі
єдиній»
16:00 Т/с «Байки
Мітяя»
18:05 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
20:30 Концерт. «8
березня у Великому
місті»
22:25 Х/ф «Весілля за
обміном»
00:25 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
02:50 «Подробиці»
03:20 Х/ф «Не
намагайтеся
зрозуміти жінку»

06:30 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:15 Х/ф
«Поліцейський з
половиною»
09:30 Журнал УЄФА
ЄВРО-2012
10:00 Х/ф «Навіщо ти
пішов»
12:00 Т/с «Час
Волкова»
14:00 Т/с «Дорожній
патруль - 7»
16:00 «Всі зірки для
коханих»
18:00, 19:20 Т/с «Цвіт
черемшини»
19:00 Події
21:20 Х/ф «Своя
правда»
01:45 Т/с «Час
Волкова»

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
Час. Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Мотор
17:25 Не перший
погляд
18:10 Вікно в Європу
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Лісовий патруль

05:55 Х/ф «Солодка

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Генії та лиходії
06:15 Золотий ключ
06:35 Х/ф «З
06:45 Їхні вдачі
коханими не
07:25 Їмо вдома
розставайтеся»
08:20 Перша
07:55 Смак
передача
08:30 Армійський
08:55 Розлучення по- магазин
09:10 Здоров’я
російськи
10:10 Непутні нотатки
10:00 Дачна відповідь
10:35 Доки всі вдома
11:20 Своя гра
11:25 Фазенда
12:10, 18:00 Т/с
12:15 Х/ф
«Помста»
«Викрутаси»
14:05, 18:15 Т/с «І
17:00 Сьогодні.
Підсумкова програма все-таки я люблю...»
19:35 Велика різниця
21:00 Х/ф «Квартал»
21:00 Час
22:55 Х/ф
22:00 Х/ф
«Антиснайпер.
«Діамантова рука»
Подвійна мотивація» 23:55 Х/ф «Три дні
00:40 Чудо-люди
поза законом»

07:55 Х/ф «Усе можуть 07:10 Клуб 700

06:20 Легенди
бандитського Києва
07:20 Т/с «Суто
англійські вбивства»
09:20 Х/ф «Збройний
опір»
11:30 «Речовий
доказ». Прийшов,
побачив, пограбував
12:00 Д/ф «Шахрай у
законі»
12:45 Х/ф
«Хрестоносець»
15:00 Т/с «Захист
Красина»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства - 5»
23:00 Х/ф «Ігри
пристрасті»
01:00 Х/ф «Фріда»

08:30 Телепузики
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:30 М/с «Білка та
Стрілка. Пустотлива
сімейка»
09:40 Єралаш
10:05 Одна за всіх
10:35 Т/с «Хто у домі
господар?»
11:30 Т/с «Моя
прекрасна няня»
12:30 ТЕТ
13:20 Х/ф «У джазі
тільки дівчата»
15:10 Єралаш
15:30 Бабуни & дідуни
16:00, 21:10 Т/с
«Універ»
17:25 М/ф «Білка
та Стрілка. Зоряні
собаки»
18:50 Х/ф «Кохання зітхання»
20:40, 21:40 Т/с
«Універ. Нова общага»
22:05 Чортиці у
спідницях

жінок»
06:00 Х/ф «Хід конем»
07:40 Т/с «Земський
лікар»
12:00 Вісті
12:20 Х/ф «Два квитки
до Венеції».
14:15 Суботній вечір
16:20 Фактор А
18:00 Вісті тижня

Святковий вечір
20:15 Святкове шоу
Валентина Юдашкіна
22:20 Х/ф «Карусель»
00:25 Х/ф «Ас»
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2+2
09:30 Хто хазяїн?
10:55 Кумири і ...
11:45 Ближче до
народу
12:20 Караоке для
дорослих
13:30 Шеф-кухар
країни
14:35, 16:55 Біатлон
15:35 Королева
України
17:45 Маю честь
запросити
18:25 Хокей. ЧУ.
«Беркут» (Київ) «Донбас-2» (Донецьк)
19:10 Головний
аргумент
20:00 Офіц. хроніка
21:00 Підсумки тижня
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Ти і я»

07:35, 22:30 Світські
хроніки
08:00 Соціальний
пульс вихідних
08:50 Мультфільми
09:00, 23:35 Невідома
планета
10:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
10:45 П’єр Рішар.
Невезучий щасливчик
11:50 Х/ф «Рецепт її
молодості»
13:50 За сім морів
14:40, 18:50
Цивілізація Incognіta
14:50 Ф-стиль
16:00, 20:00 Маленькі
вихованці
17:00 Ювілейний
концерт В. Гришка
18:10, 23:15 Будь в
курсі!
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с
«Новобранці»
21:05 Х/ф «Штольня»

06:30 Прогулянки
містом
07:30 В гостях у Д.
Гордона
09:10, 15:55
Мультляндія
09:40 Корисна
розмова
09:50 Вчися з нами
10:00 Столиця
11:20 Муз. програма
12:55 Блага звістка
13:30 Актуально —
насущно
16:25 Х/ф «Джулія і
Джулія»
18:15 КНУКіМ Party
19:25, 00:35 Х/ф
«Кращий друг
чоловіка»
21:00 СТН. Спорт.
Тижневик
21:25 Х/ф «До скарбів
авіакатастрофи»
23:35 Громадська
приймальня

06:55 Х/ф «Людина

23:10 Світське життя

07:00 Квартирне
питання
07:55 ЄвроФуд-2012
08:20 Анекдоти поукраїнськи
08:55 Т/с «Рюрики»
09:40 Х/ф «Космічний
джем»
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Х/ф «Друге
дихання»
14:35 Х/ф «Кілери»
16:45 Х/ф
«Бібліотекар-2»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 Х/ф «Містер і
місіс Сміт»
21:55 Х/ф
«Бібліотекар-3»
23:55 Голі та смішні

07:50 Формула
любові
08:45 Ранкова пошта
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Неділя з
«Кварталом»
11:05 Х/ф «Приходьте
завтра»
13:00 Т/с «Свати-4»
16:10 Вечірній
квартал
18:05, 20:55 Х/ф
«Один єдиний і
назавжди»
20:00 Подробиці
тижня
22:55 Що? Де? Коли?
00:05 Х/ф
«Неідеальна жінка»

06:00 Срібний
апельсин
06:30 Події
06:50, 10:00 Х/ф
«Своя правда»
09:00 Ласкаво
просимо
12:00 Т/с «Час
Волкова»
14:00 Т/с «Дорожній
патруль-7»
15:00 Т/с «Цвіт
черемшини»
18:00, 19:30 Т/с
«Слідчий комітет»
19:00 Події тижня
22:30 Футбольний
вікенд
23:30 Х/ф «Фартовий»

06:15 Російське лото
06:40 Живі легенди.
Едуард Успенський
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 «Лісник»
19:25 Т/с «Ментівські
війни-5»
21:15 Сьогодні.
Підсумки
21:35 Х/ф «Очкарик»

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Право на захист
12:15, 04:05 Модний
вирок
13:15 Зрозуміти.
Пробачити
14:00 Інші новини
14:20 Хочу знати
15:15 Слід
16:00, 21:30 Т/с
«Татусі»
16:55 Народна
медицина
18:40, 03:05 Давай
одружимося!
19:45, 01:45 Нехай
говорять
21:00 Час
22:35 Російський
берег
23:45 Нічні новини

08:30 Мультфільм
09:05 Лото-Забава
10:10 М/с»Тімон і
Пумба»
11:00 Дикі і смішні
11:25 Хованки
12:25 Я так живу
13:25 Пекельна
кухня-2
14:30 Велика різниця
по-українському
15:30 Х/ф «Стежка
вздовж річки»
19:30 ТСН-тиждень
20:15 Голос країни-2:
Нова історія
22:45 Т/с «Інтерни»

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

Спілка підприємців
Вишгородщини
ВІТАЄ жінок з 8 Березня!
Державний Ощадний банк України
Публічне акціонерне товариство
ТВБВ № 10026/0726
Пропонує кредити фізичним особам
* За програмою «Доступне житло» - до 20 років;
Відсоткові ставки в гривнях - 16 % річних.
* Споживчі кредити під іпотеку - до 10 років
Відсоткові ставки в гривнях - 18 % річних
* Придбання житла на вторинному ринку
нерухомості - до 20 років
Відсоткові ставки в гривнях від – 17 % річних
* Кредити під поруку фізичних осіб — до 3 років
(за умови, що позичальник та один з поручителів
або два отримують постійні доходи через
Ощадбанк)
Відсоткові ставки в гривнях - від 25 % річних
* Придбання нового транспортного засобу до 7 років
Відсоткові ставки в гривнях від – 13,3 % річних
Адреса: м. Вишгород, вул. Набережна,8-а,
тел: (04596) 5-20-63

Підприємству, яке займається виготовленням
ліфтів, потрібен оператор верстата з ЧПК.
Повний соцпакет, безкоштовні обіди,
відрядно-преміальна оплата.
Тел: (044) 331-51-94

06:10 Неймовірні
історії Ріплі
07:45 Церква
08:50 Сніданок з
Христова
Юлією Висоцькою
08:00 Запитайте в
09:00 Їмо вдома
лікаря
08:25 М/ф «Як
10:50 Неймовірні
приручити ведмедя»
історії кохання
10:00 Дайош
11:50 Караоке на
молодьож!
Майдані
10:30 Х/ф «Володар
12:50 Х/ф «Зіта і Гіта» сторінок»
11:50 Парад порад
16:10 Україна має
13:00 Піраньї
талант!-4
13:35 Файна Юкрайна
19:00 Битва
14:15 Х/ф «Маленькі
екстрасенсів. Війна
негідники»
титанів
16:00 Х/ф «Хроніки
21:00 Х/ф «Кохання на Нарнії: Лев, Чаклунка і
Чарівна шафа»
два полюси»
19:00 Х/ф «Хроніки
23:00 Х/ф
Нарнії: Принц Каспіан»
«Посміхнись, коли
22:00 Люди ХЕ
зірки плачуть»
23:00 Х/ф «Солдат»
народилася»

06:00 Уроки тітоньки
Сови
06:15 Легенди
бандитського Києва
07:35 Т/с «Захист
Красина»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
13:00 Д/с
«Православні святі»
14:00 Резервісти
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-5»
19:00 Х/ф «Пригоди
на «Посейдоні»
22:40 Х/ф «Обитель
диявола»
00:45 Х/ф
«Віртуальний щторм»

Куплю ділянку 5-6 соток
для себе під будівництво
будинку (у Вишгороді та районі).
Тел: (067) 659-54-58

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

06:30, 18:40
Київський час
06:50 Огляд преси
07:10 Клуб 700
07:35, 08:15, 22:25,
23:25 Бізнес-час
08:35 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:15 Технопарк
11:15 Трансмісія-тест
11:30 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
19:15 Тема тижня
19:30 РесПубліка з
Анною Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-Тайм
22:00 Територія
закону

08:00 Журнал ЛЧ УЄФА 05:45 «Ранок на К1»

06:00 Дізнайся — як
06:15 ТЕТ
07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Байдиківка
08:30 Телепузики
09:30, 15:15 М/с
«Білка та Стрілка»
09:40 Х/ф «У джазі
тільки дівчата»
11:30 Єралаш
11:55 Т/с «Моя
прекрасна няня»
12:55 Чортиці у
спідницях
13:20 Валєра TV
13:50, 19:55 Т/с
«Універ»
16:40 Х/ф «Коханнязітхання»
18:30 Лялечка-2
19:25, 21:55 Т/с
«Універ. Нова общага»
22:20 Бабуни &
дідуни-2

08:20 Х/ф «Джек і
бобове дерево»
10:15
ПрожекторПерісХілтон

08:25 М/ф «Маленькі
герої»
10:05 Акулячий пляж

11:00 Таємниці світу з

11:00 У центрі подій

Анною Чапман

12:00 Х/ф «Реальні

12:00 Репортерські

дівчата»

історії

13:50 Х/ф «Потапов,

13:35 Цілком таємно
14:20 Таємниці

до дошки»
15:50 Х/ф «Про

століття
15:20 Чемпіонат

любоff»

України з футболу.

18:00 «Красиво жити.

«Карпати» - «Таврія»

Хоббі»

17:30 «Кривбасс» -

19:05 М/ф «Шрек»

Динамо»
19:30 «Арсенал» -

20:50 Х/ф «Зоряний
шлях: Помста»

«Зоря»
21:30 «ПРОфутбол»

23:15 Х/ф «Альфа-

22:30 Ульотне відео

Дог»

08:00 За мить до
катастрофи
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Таємниця
загибелі Санта Фе
16:30 Аномальна
зона
17:00 В’язень
«Петропавлівки»
17:30 Кітеж. Слід
загубленого міста
18:00 Святині
смутного часу
18:30 Смачна та
здорова їжа
19:30.Книга скарг та
пропозицій
20:30 Магічна сила
перснів
21:20 Забобони
22:10 Распутін.
Цілитель при дворі
23:00 Остання
загадка Романових

09:00, 12:00, 14:00,
18:00 Вісті
09:30, 12:30, 14:30
Вісті-Москва
09:50 Т/с «Володарка
моєї долі»
10:55 Т/с «Таємниці
слідства»
12:50 Вісті. Чергова
частина
13:05 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
14:50 Т/с
«Кровинушка»
15:55 Шлюбна агенція
Миколи Баскова
16:55 Прямий ефір
18:30 Місцевий час.
Вісті
18:50 На добраніч,
малята!
19:00 Т/с «Дихай зі
мною. Щастя в борг»
21:50 Х/ф «Дітям до
16...»
23:40 Т/с «Дівчинапліткарка-3»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
1-кім. кв. 46 м2,
Погріб (цегла), шир. 1,40, дов. 2,10.
ремонт, Кургузова, Кооператив «Весна». Тел: (097) 433-06-45
3-б, 7/9 пов., бойлер.
Тел: (04596) 52-145,
Телевізор 51ТЦ-311А, б/в,
(067) 319-77-40

Шафу-купе
(розм. 2,4х2,45)
нову
Тел: (067) 319-77-40,
(04596) 52-145

відмінний стан. Тел: (04596) 5-22-75
Гараж «Автомобіліст» 6х7,
трирівневий. Тел: (093) 298-42-54
Тумбочку під телевізор.
Тел: (04596) 57-284

Вітаємо з ювілеєм
Віру Григорівну МАРКУЦУ!
ІНШЕ
Нехай сяють очі ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Весільні послуги від А до Я. Фото-, відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
Хай доля красива, як соняшник,
Сантехнічні, зварювальні
Юридичні послуги, будь-які
Дарує тобі щастя райдугу.
роботи, електрика, лінолеум, правові питання. Адвокат.
Хай сонечко світить із ясного неба,
вагонка. Тел: (067) 945-06-40
Бажаєм усього, чого тільки треба,
Тел: (067) 184-18-55
Хай доля дарує довгого віку,
Шукаю посередника для
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Домашній майстер.
створення сім’ї.
Хай обминають дім твій тривоги,
Тел: (063) 100-90-08
Тел: (098) 373-17-87
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
Ремонт, встановлення, перетяжка дверей, безпіщанка,
Щоб серце твоє зігрівало тепло,
відкоси, шпалери. Тел: (093) 451-63-04
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щедрого віку.
З любов’ю
чоловік Петро,
донька Леся,
зять Володимир,
онуки
Владислав і
Андрій

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

Швейне підприємство
у Вишгороді (біля «Карата»)
запрошує на роботу:
— технолога-конструктора;
— розкрійника;
— швачку.
Тел: (050) 419-64-00, (044) 597-14-50

Молодіжний квартал

Вишгород

3 березня
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По-вишгородськи — тобто переможно!

Футзал

Дитячо-юнацька футбольна ліга
Київської області

26

лютого гостинний Обухів приймав у спортивному залі міського будинку дозвілля та творчості фінальну
частину чемпіонату Київської області
з футзалу серед юнаків 1997-98 р. н.
Право позмагатися за золоті медалі
чемпіонів виборювали шість команд
із різних куточків Київської області:
«КДЮСШ-Діназ»
(Вишгородський
район), «КОІСП» (смт Терезіно, Білоцерківський район), ДЮСШ (Згурівський район), ДЮСШ (Яготинський
район), ДЮСШ (м. Фастів) та господарі змагань — команда ДЮСШ (м.
Обухів).
Офіційну частину фіналу відкрив голова Дитячо-юнацької футбольної ліги
Київської області Валерій Золотухін,
який привітав усіх футболістів із здобуттям права виступити у фінальній стадії
чемпіонату області та подякував господарям за теплий прийом і чудову організацію. До його побажань приєдналися голова Дитячо-юнацького комітету
Київської обласної федерації футболу
Володимир Маслов, директор Обухівської міської ДЮСШ Володимир Цибух,
голова федерації футболу Обухівського
району Віктор Мозговий.
Пролунав Гімн України — і розпочалися запеклі двобої.
За результатами жеребкування в
групу «А» потрапили команди з Яготина,
Згурівки та Вишгорода, в групі «В» змагались спортсмени Терезіна, Фастова
та Обухова.
У першій грі турніру зійшлися команди із Згурівки та Яготина. Лівобережне

дербі не залишило байдужим жодного з
вболівальників, яких зібралося близько
півсотні.
Ініціативу в цій зустрічі захопили
яготинці, серед яких доцільно відзначити Володимира Багмета та Богдана
Низенька. Завдяки їх подачам і пасам,
яготинська команда зламала опір чітко
організованої й належним чином укомплектованої команди Згурівської районної ДЮСШ. Рахунок першої гри — 3:2 на
користь Яготина.
У другій грі запекла, безкомпромісна боротьба непримиримих суперників
з Фастова та Київського обласного інтернату спортивного профілю (КОІСП)
із смт Терезіно закінчилася нічиєю (3:3).
Результати наступних ігор:
ДЮСШ
Згурівський
район
–
«КДЮСШ-Діназ» (Вишгородський район) 0:3; «КОІСП» — ДЮСШ (м. Обухів)
5:0;
ДЮСШ (Яготинський район) –
«КДЮСШ – Діназ» (Вишгородський район) 5:5;
ДЮСШ (м. Фастів) – ДЮСШ (м. Обухів) 2:6.
За підсумками групових змагань
місця розподілились:
у групі «А»
перше — «КДЮСШ-Діназ» (Вишгородський район – тренер Р. Акопов);
друге — ДЮСШ (Яготинський район

– тренер Ю. Крижевіцький);
третє — ДЮСШ (Згурівський район
— тренер Г. Тимченко).
у групі «В»
перше — КОІСП (смт Терезіно — тренери Є. Фещенко, А. Бондаренко);
друге — ДЮСШ (м. Обухів — тренер
В. Мозговий);
третє — ДЮСШ (м. Фастів — тренер
В. Осколок).
Тож у стикових іграх за визначення остаточних місць у фіналі обласного
чемпіонату зустрілись:
за 5-6 місця
ДЮСШ (Згурівський район) – ДЮСШ
(м. Фастів). Рахунок 6:2 на користь команди з лівого берега;
за 3-4 місця
ДЮСШ (м. Обухів) — ДЮСШ (Яготинський район). З рахунком 5:1 перемогли господарі змагань, які вибороли
бронзові медалі чемпіонату.
І нарешті — фінал: «КДЮСШ-Діназ»
(Вишгородський район) – КОІСП (смт.
Терезіно). Цього двобою чекали всі,
тому що на кону було не тільки звання
чемпіона області, а й визначення переможців у двобої найпринциповіших
представників регіонів Київщини, що
культивують та розвивають дитячоюнацький футбол.
6:2 — впевнена перемога вишгородців, звання чемпіонів Київської області

та ще один неабиякий позитивний момент у створенні іміджу найспортивнішого регіону Київщини.
Кращі гравці турніру:
кращий воротар – Олександр Йова,
«КДЮСШ – Діназ» (Вишгородський район);
кращий захисник – Микола Радченко, ДЮСШ (м. Обухів);
кращий нападник – Володимир Багмет, ДЮСШ (Яготинський район);
кращий гравець – Богдан Низенько,
ДЮСШ (Яготинський район);
приз від голови ДЮФЛКО отримав
Микола Оводенко.
Вітаємо ПЕРЕМОЖЦІВ чемпіонату
Київської області з футзалу – команду
«КДЮСШ – ДІНАЗ» (ВИШГОРОДСЬКИЙ
РАЙОН, тренер – Роберт Михайлович
Акопов): Андрія Білоуса, Олександра
Йову, Миколу Оводенка, Івана Власенка, Андрія Сухорукова, Сергія Михайлова, Данила Римаренка, Валентина
Прокопчука, Артура Бородушка, Артема
Шамрая, Романа Глушенка, Івана Кужеля, Артура Бойка, Ярослава Терещука,
Івана Власенка, Артема Якимця, Олександра Мельника, Івана Антонюка, Івана
Хмеленка!
Вболівальники! Приходьте в суботу, 3 березня, о 10 годині до районної ДЮСШ (вул. м. Грушевського
7-б) підтримати свої команди!

Двобій з «ХИЖАКАМИ»
Віктор БІЛЯЄВСЬКИЙ,
тренер БК «Вишгород»
ФОТО — автор. спеціально для «Вишгорода»

Т

ого ж дня у спортзалі ЗОШ № 9
м. Василькова, у рамках другого кола чемпіонату Київської
області з баскетболу, зустрічалися
баскетбольний клуб «Хижаки» (Глеваха) та баскетбольний клуб «Вишгород».
До цієї зустрічі «Хижаки» з Глевахи
перемогли в усіх іграх на домашньому
майданчику (тут вони постійно тренуються). Навіть лідер групи — «Удар» з Переяслава-Хмельницького — зазнав поки що
єдиної поразки саме від «Хижаків». Тому
вболівальники Глевахи небезпідставно
сподівались на реванш за поразку у першому колі у Вишгороді, тим більш, що
вишгородці прибули на гру у неповному
складі.
Із початку матча гравці Глевахи на деякий час захопили ініціативу, застосовуючи
постійний тиск на гостей, розігруючи награні комбінації з акцентом на діі високих
гравців. БК «Вишгород», завдяки агресив-

ному захисту та швидкому контрнападу,
не відставав у рахунку.
У другій чверті гри «Хижаки» яскраво
довели перевагу свого майданчика —
кілька разів неймовірні кидки з 9-10 метрів
знаходили пристріляні на численних тренуваннях кільця, а центровий К. Парадник
блискуче діяв у 3-секундній зоні нападу.
Згодом наші гравці пристосувались до
дій хазяїв та нав’язали боротьбу по всьому
майданчику. Кілька перехоплень поспіль
вповільнили гру «Хижаків», а кидки на
останніх секундах терміну атак Овчаренка
та стрімкі прориви Білоуса, які він завершував видовищними слем-данками, дозволили зрівняти рахунок.
Глеваха продовжувала боротьбу і на
короткий термін вийшла вперед. Та в заключні хвилини Овчаренко і Радзівелюк
виграли усі ключові підбори, а кидки «Хижаків» були здебільш неточними в умовах
жорсткого пресингу.
На передостанній хвилині Білоус, в
польоті згори вколотивши м’яча у кошик,
востаннє змінив лідера у рахунку. І хоча
хазяї майданчика з усіх сил робили відчайдушні спроби відігратися, — БК «Вишго-

Баскетбол

БК «Хижаки» (Глеваха) 71 — 73 БК
«Вишгород»
Рахунок по чвертям — 27-26, 1914, 17-19, 8-14
род» відмінним контролем м’яча та захистом не дав шансів «Хижакам» врятувати
гру.
Надзвичайно корисно провів гру Олександр Овчаренко, відзначившись 23 пунктами і вдалими діями у захисті. І, звісно,
далася взнаки зіркова гра Миколи Білоуса
— який, крім набраних 32 пунктів, виконав
величезну кількість корисних дій — перехоплень, підборів, передач, а його численні прориви, більшість яких він завершав
ефектними кидками згори, стали окрасою
гри.
«Хижаки» (Глеваха) — О. Дзименюк (21), А. Ковальчук (15), К.
Парадник (26), В. Кузнецов (6), Д.
Маляр (3), С. Півень, А. Совгір, І.
Брагіда, Є. Брагіда
***
БК «Вишгород» — М. Білоус (32),
О. Овчаренко (23), А. Гуцул (3), В. Біляєвський (10), В. Радзівелюк (5), В.
Марущак, Р. Стрєльніков

Микола Білоус
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3 березня

Дата

2012 року

Календар

Цей день в історії
3 березня – Всесвітній день
письменника
1842 — в США вперше у світі прийняли закон, що регламентує дитячу
працю
1919 — з Ванкувера (Канада) у Сіетл (США) відправлена перша в світі
міжнародна авіапошта
Іменини: Катерина, Марія, Анна
4 березня
1877 — американський винахідник Еміль Берлінер створив мікрофон
1880 — в американській газеті
New York Daily Graphic опублікована
перша у світі репродукція фотографії
Іменини: Петро, Богдан, Євген,
Максим
5 березня
1868 — в Англії запатентовано
степлер
1924 — створено корпорацію ІБМ
1939 — Київському державному
університету присвоєно ім’я Тараса
Шевченка
2000 — англійські вчені вперше
у світі провели успішну операцію з
клонування свиней
Іменини: Лев, Лука, Давид, Василь
6 березня — Всесвітній день
боротьби з глаукомою
1899 — німецький хімік Фелікс
Хоффман з компанії Bayer отримав
патент на аспірин
1521 — перша навколосвітня експедиція Магеллана відкрила три
найпівденніші острови з групи Маріанських
1919 — прийнято першу Конституцію України
Іменини: Олександр, Григорій,
Данило, Іван
7 березня
1573 — Іван Федоров заснував у
Львові першу руську друкарню
1876 — Олександр Белл запатентував телефон
Іменини: Володимир, Віктор, Андрій, Михайло, Йосип
8 березня — Міжнародний жіночий день
1910 — француженка Еліз де Ларош стала першою жінкою-пілотом
Іменини: Олексій, Лазар, Мойсей, Сергій, Олексій
9 березня — Міжнародний день
DJ (ді-джея)
1497 — Микола Коперник провів
перші астрономічні спостереження
1858 — у Філадельфії запатентовано вуличну поштову скриньку
1822 — Чарльз Грем з Нью-Йорка
отримав патент на штучні зуби
Іменини: Ларивон, Семен, Харитон, Валентин

ФізкультУРА

Вишгород

Козаки і козачки поцілили…
титульні медалі

Майя ВОЗНЮК

У

День захисника Вітчизни віншують борців за Українську Державу в усі часи її історії. І хай це поки
що не 29 січня (бій під Крутами), та ми не
можемо жити лише героїчними спогадами. Відроджується українське козацтво,
а козацтво — це споконвічна когорта наших оборонців. І справжній козак (і козачка!) — це людина, здорова тілом і духом!
Комунальне підприємство «Управління
з розвитку фізкультури і спорту Вишгородської міськради» (директор Василь Колобов),
втілюючи в життя передвиборну програму
міського голови Віктора Решетняка, впродовж кількох останніх років зуміло об’єднати
всі діючі у Вишгороді об’єднання фізкультурно-спортивного напрямку. Найбільшою і особливо потужною колоною в цьому русі є актив
ФСТ «Україна», який гуртує колективи фізкультури промислових підприємств міста —
живодайне джерело економічних, трудових
і спортивних успіхів, а головне — здоров’я
мешканців Вишгородщини й Київщини в цілому.
Цього року відзначення свята захисника
Вітчизни відбулось не тільки під вербальним козирюванням чиновників та сивочолих
звитяжців минулих років. У духопідйомному
стрілецькому фестивалі, присвяченому ще
й 80-річчю Київщини, взяли участь дев’ять
спортивних команд та одноосібники — віком від 11 до 80 років. Змагання відбувались
у адмінприміщенні стадіону «Енергетик»; на
«озброєнні» — гвинтівки ИЖ-32; в оргкомітеті
— прапори визволителів України.
Колективи фізкультури та їхні місця в
турнірній таблиці
Командного заліку:
* ДНЗ «Чебурашка» (капітан команди
Оксана Хомицька) — 1 місце (113 очок);
* КПЖ і КГ(капітан Олександр Клочков) —
2 місце (112 очок);

* Група молодих стрільців «Інтелект» (капітан команди Володимир Хомицький) — 3
місце (106 очок);
* КП «УФКС» (капітан Сергій Рудик, чемпіон змагань) — 4 місце (94 очка);
* Товариство самодіяльних спортсменів
(капітан команди Вікторія Шмигора) — 5 місце (90 очок);
* TOB ОВП «Будтехносервіс» (капітан
Людмила Войнилович) — 6 місце (88 очок);
* НВП «Технопроект» (капітан Геннадій
Вербовий) — 7 місце (88 очок);
* Флотилія «Вільні вітрила» (капітан Лідія
Мельникова) — 8 місце;
* Команда БК «Енергетик» — 9 місце (54
очка).
Особистий залік проводився в двох
стартових групах:
чоловіки
* друге місце — Олександр Тригуб (КПЖ
і КГ), третє — Володимир Хомицький («Інтелект»);
жінки
* перше місце — Лідія Мельникова, єдина

учасниця перших стрілецьких змагань 1962го у Вишгороді (50 років тому), друге — Оксана Барановська, третє — Оксана Хомицька
(обидві з ДНЗ «Чебурашка»).
До речі, саме з «Чебурашки» прибуло
найбільше учасників — завдяки великій патріотичній діяльності виховательки цього закладу Оксани Хомицької.
Серед позитивних фішок заходу слід відзначити такі. Ірина Олійник (бухгалтер КПЖ
і КГ) організувала і направила на змагання
команду — «Батьківщина-мати кличе!». Результат — друге командне місце! Капітан команди «Будтехносервіс» Людмила Войнилович укомплектувала свою команду з родичів
— істинно козацька традиція!
Призери та переможці нагороджені титульними медалями (особиста заслуга В.
Колобова) та дипломами. А напрочуд смачну
українську гречану кашу із салом для завершальної стадії стрілецьких змагань приготувала неперевершена Лідія Мельникова, капітан 1 рангу Українського козацтва, отаман
козачок-берегинь!

Вітаємо

Депутат, керівник, спілчанин
Третього березня відзначає свій день народження Дмитро НОВИЦЬКИЙ,
депутат міськради, голова комісії з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку.
Ми зверталися до нього, коли він працювва на посаді заступника Вишгородського міського голови як до толерантного, делікатного, справедливого керівника, який міг
розв’язати будь-яку складну проблему.
Дмитро Юрійович не перестає вчитися, набувати досвіду, котрий застосовує у своїй
депутатській діяльності, обстоюючи інтереси вишгородців у ВСІХ комісіях міськради.
Зичимо йому гараздів на професійних теренах, родинного затишку, міцного здоров’я,
кохання та весняного настрою!
Спілка підприємців Вишгородщини

Благодійність

За покликом
Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

серця

У

свято захисника Вітчизни працівники і волонтери Благодійного фонду святої Ольги
з подарунками — продуктовими
наборами — завітали до ветеранів, які самостійно не можуть пересуватись, а також
до ветеранів праці ПАТ «УкрГідроЕнерго».
«Ми постійно проводимо подібні акції.
Ці люди захищали нашу землю від ворога,
працювали на благо держави і нашого міста
у мирний час, — говорить президент фонду
Володимир Малишев. — І тепер, коли вони вже
не такі здорові і сильні, а часто й самотні, наш
обов’язок — подарувати їм свою увагу і поміч…
До набору для ветеранів увійшли продукти
першої необхідності — олія, цукор, борошно, консерви, крупи. Розчулені старенькі щиро дякували за
увагу до них і турботу.
По допомогу у проведенні акцій ми звертались через газету «Вишгород» до всіх небайдужих людей. І нас
почули. Так, цього разу до постійного мецената — голови Громадської ради при Вишгородській РДА Анатолія

Гальчука
— приєднався
мешканець Вишгорода Віктор Бабич, який з
особистої ініціативи надав фінансову допомогу.»
Запрошуємо до благих справ кожного, хто не
байдужий до ближнього…

Невигадані історії

Вишгород
Записала Марта КВІТКА

Гоша–
вихователь
Холодної ночі Ольгу Павлівну розбудив котячий крик. Вона
визирнула у вікно і побачила цікаву картину: за її розкішним біло-блакитним котом Гошею ледь
повзло миршаве кошеня такого ж
кольору.
Вона у кватирку гукнула:
— Гоша! Я зараз вийду…
Вийшла із шматком м’яса, нагнулась над котенятком:
— Бідне, яке ж ти слабеньке. Ось
зараз погодую — і йди собі, звідки
прийшло.
Гоші ці слова не сподобались –
він загарчав і ближче посунувся до
кошеняти, наче хотів його захистити.
Ольга Павлівна і справді пішла,
покликала додому Гошу. Та він стояв
біля котеняти і не послухав хазяйку.
Вона зачинила за собою важкі
залізні двері під’їзду. Гоша і кошеня
залишались надворі.
Знову лягла у ліжко, та сон не
йшов. У вікні побачила ту ж картину.
Вийшла, взяла кошенятко на
руки, притулила до себе. Гоша радісно нявкнув.
Це був дивний кіт. Він користувався правом першого, головного,
бо давно вже жив у Ольги Павлівни.
Та заради миру і спокою з іншими
якщо і не дружив, але не бився – поважав правила котячого гуртожитку
і додому приходив, коли дуже зголоднів. Поїсть — і знову у мандри.
Коли ж у домі оселилося кошеня,
Гоша інколи й ночував, зігрівав свого вихованця пухнастим своїм хутром. Вони і спали вдвох, тулилися
одне до одного.
Але така ідилія тривала недовго.
Гоша раптом зник — і досі невідомо, де носить його, у яких світах.
Вона шукала його по підвалах, горищах, запитувала у знайомих – чи
не бачили чудового кота, якого просто не помітити не можна – такий він
яскравий, пухнастий.
Єдине, що втішає жінку, — Гошин вихованець, який на очах стає
гарним котом. Вона і назвала його
Гошею.

Цікавинки
* Прикмета: якщо найближчим часом ви хочете одружитися – заведіть кішку.
* Підмічено, що господарі кішок із часом стають терплячішими до оточуючих і приємнішими у спілкуванні, що може
позначитися на їх особистому житті.
* Науково доведено, що кішки допомагають при гіпертонії, ревматизмі, інфаркті, безсонні, гастриті, грипі, депресії.
Головне — «вміло» прикласти тварину до місця з «неполадками».
* Власники домашніх тварин, за підрахунками психологів, живуть на 4-5 років більше, ніж їхні однолітки, і втричі
рідше звертаються до лікарів.
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Санітарний лікар
Барсик
Ольга Павлівна добре знає, яку їжу люблять її підопічні.
Ковбасу не купує ніяку, навіть від сиро-копченого сервелату
кішки відвертаються. (А ми їмо!?)
Годує їх курячим потрухом. Ранком поспішає до машини з Гаврилівки, що привозить курей. Якщо немає машини – до ринку, де
майже завжди можна купити шиї, лапки, обрізки. З кашею цей корм
іде на «ура».
Одного разу з Києва привезла шматок яловичини. Від апетитного соковитого м’яса відрізала трішки і поклала перед своїм улюбленцем Барсиком.
Але той повів себе несподівано – жбурляв той шматок лапкою,
гарчав, а коли вона дорікнула – як же йому не соромно так ставитись до делікатесу, — ображено пішов геть. Тоді вона поклала той
шматок іншій котячій компанії. У відповідь – така ж реакція.
Засумнівалась Ольга Павлівна у своїй покупці і понесла її на ринок, в лабораторію. Від того, що почула, буквально остовпіла.
— Це не яловичина, а собачатина, — сказала ветлікар.
А перший же попередив про це Барсик, по-своєму, по-котячому.
Чим не санітарний лікар? Тепер всі м’ясні продукти вона перевіряє… Барсиком. Їсть – значить можна й людям їсти, відвертається
і гарчить – значить знову якась гидота. Коти — тварини розумні, у
харчах дуже вередливі, поганого не їдять.

Брати наші менші

Довідка
У світі нараховується невелика кількість видів
домашніх тварин — усього 25. Для одомашнення
необхідно, щоб тварина у неволі принесла потомство, і тоді можна зайнятися добором, зберігаючи
найцінніші для людини властивості. А через багато століть отримати вже не приручену, а справжню
домашню тварину.
У давнину при дворах правителів Сирії, Індії, Середньої Азії і навіть Європи часто тримали гепардів, яких
цінували за красу та чудові мисливські якості. А карфагенський полководець Ганнібал у війнах з римлянами у
ІІІ ст. до н.е. використовував бойових слонів.
Домашню кішку люди приручили 10 000 років тому —
з розвитком землеробства та появою комор, де зберігалось зерно. Одомашнювати кішок почали на Близькому Сході прирученням дикої близькосхідної (лівійської
або нубійської) кішки. 600 мільйонів кішок, що живуть
нині на землі, — їх нащадки.

Вона була суворим керівником. Не прощала працівникам запізнень — відчитувала при всіх, позбавляла преміальних, пересувала відпустки з літа на осінь і зиму. Особливо не терпіла,
коли ті виправдовувалися, посилались на нібито поважні причини.
— Розумієте, я годую бродячих котів, поки їх зберу докупи… ось і
запізнююсь. Повірте, це в останній раз, — мало не плакала підлегла.
Та й назавтра ситуація повторювалась. Врешті-решт завідувачка
відділу махнула рукою на недисципліновану жінку – кішок вона теж
любила.
Але тільки коли стала пенсіонеркою, зрозуміла, що ця любов до
істот слабкіших і таких розумних зовсім не заважає опікуватися рідними, турбуватися про онуків. А може, навпаки – допомагає дорослим порозумітися.
Майже через день Ольга Павлівна поспішає до автобусу на Хотянівку, де на дачі чекає на неї з десяток кішок. І вдома живе їх аж сім.
І всі – такі різні і такі любимі.
Знайомі знають про її прихильність і телефонують, коли побачать
кинуте кошеня. Вона обурюється, кричить у слухавку, що — не мати
Тереза, всіх не обігріє, та за хвилину виходить у двір і підбирає те
кошеня.
Пестить, годує, а потім шукає для нього нових господарів. Якщо
не знаходяться, то до тих, що вдома, додається іще один член котячої сім’ї.
Так доля помстилася їй за ту жінку, яка потерпала від неї колись.
Та вона за це на долю не ображається.

Мандрівник
У Вишгороді багато хто переказує цю незвичайну історію, яку з
роками наділяють новими подробицями
Жив на світі кіт на ім’я Пуфик. Він
мав розкішну чорну шубу і великі
зелені очі й до Олени Іванівни потрапив випадково – якраз на її день
народження.
Хтось або підклав худе кошеня
на підстилку до її квартири, або так
розпорядились вищі сили – тільки
Олена Іванівна була не проти такого подарунка, занесла кошеня до
оселі, напоїла молоком і визначила
для нього постійне місце – крісло в
коридорі.
Кіт ріс, набирав вагу на молоці, яке
дуже любив, і на сирому м’ясі — його
завбачливо купувала для свого улюбленця Олена Іванівна. Зовні він нагадував великого чорного песця – на хутрі
не було жодної світлої плями.
Коли хазяйка зламала ногу, Пуфик
не відходив від неї, з крісла перебрався ближче до неї, вкладався впритул до

хворої ноги, знімаючи нестерпний ниючий біль.
А тут намітились у житті Олени Іванівни зміни. Вона мусила поїхати з
Вишгорода. Але на кого залишити кота?
Знайомі знаходили тисячу причин, аби
відмовити. Довелось везти Пуфика на
Вінниччину, до батьків, у звичайну сільську хату. Вони були не проти.
До рідного села — понад півтисячі
кілометрів. Добиралися потягом. Кота
вона не ховала, в купе, він сидів поруч,
дивився у вікно. Наче запам’ятовував
той шлях.
Тиждень гостювала у батьків. Пуфик весь час був поруч. Але коли почала збиратися у зворотній путь, кіт наче
сказився, захвилювався – кілька разів
вона ледве не наступила на нього.
Врешті-решт батьки зачинили його
у хаті, а самі з донькою поїхали на
станцію. Коли ж повернулися, мусили
випустити Пуфика – він був настільки
агресивний і так нявчав, що витерпіти
таке людям похилого віку було несила… Більше вони його не бачили, хоч по

селу шукали, запитували в сусідів, знайомих. Олені зателефонували, мовляв,
схоже, Пуфик поїхав услід за нею, бо
пропав безвісти.
Минув рік і сім місяців. Якось, проходячи повз будинок, Олена Іванівна
помітила дуже схожого на Пуфика кота
– та настільки обідраного і брудного,
що розпізнати у ньому колишнього красеня було важко.
Втім, на своє ім’я він відгукнувся. І
коли вона підійшла до нього, дозволив
взяти себе на руки. Напевне, він шукав
свій будинок і помилився, подумала
Олена Іванівна, бо ці п’ятиповерхівки
такі схожі…
Як тільки занесла кота до квартири,
він упізнав підстилку біля двері і радісно
закрутився на ній, піднімаючи догори
лапки. За звичкою налила йому у миску
молока, але Пуфик відвернувся, а ось
шматок сирого м’яса з’їв із задоволенням.
Він настільки відвик від домашньої
їжі, блукаючи полями і лісами, що після
трьох днів безперервного сну у кріс-

лі попросився на вулицю і подався до
найближчого ліска полювати на пташок
та мишей. Вона не раз випускала його.
Але кожного разу кіт повертався додому.
Ще три роки після свого повернення
він радував хазяйку своєю присутністю, вірністю і надзвичайною любов’ю. А
потім зник.
Якось, прибираючи у підвалі, двірничка знайшла висохлу чорну шкірку.
За особливим прикметами Олена Іванівна впізнала Пуфика. Двірничка сказала, що півроку тому труїла пацюків
і мишей, розкидала у підвалі отруєне
м’ясо і, мабуть, кіт з’їв або м’ясо, або
отруєного гризуна.
А їй пригадався давній сон, коли Пуфик мандрував у пошуках хазяйки. Ніби
знайшла його у чистій-чистій воді мертвого, а коли торкнулась блискучої шкірки, кіт відкрив великі зелені очі і лизнув
їй руку.
То, може, це була не його шкірка у
тому підвалі, і кіт-мандрівник ось-ось
знов завітає до рідної оселі?
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Рецепт

Непробивний
імунітет
Цього року як такої епідемії
грипу в Україні не було – поріг захворюваності не перевищив норми. Проте наша імунна
система потребує постійного
зміцнення і стимулювання.
Бо інфекції йдуть в ногу з нестримним, активним і насиченим ритмом життя, а часу на
себе просто не вистачає.
Для таких, як ми, про підвищення імунітету говорять по телевізору, в газетах-порадницях і
по радіо, однак відомо, що самолікування – не найкращий спосіб
зміцнити своє здоров’я. Потрібна
консультація спеціаліста.
Порадами, як не хворіти, захистити організм своїх близьких та уберегти дітей від частих хвороб і застуд, з читачами
газети «Вишгород» поділилася
заступник головного лікаря по
дитинству й пологодопомозі
Вишгородської ЦРЛ Тамара
МАКАРЕНКО:
Потрібно берегти себе від переохолодження, вдягатись і взуватись по сезону, не поспішаючи
зняти теплі речі при першому потеплінні.
Уникайте контакту з хворими.
Дітям перед виходом із дому бажано змазувати слизову оболонку
носа якимись жирними речовинами (олія тощо) або ж оксоліновою
маззю.
Мити руки й промивати милом
слизову носа слід, як тільки ви зайшли додому з вулиці.
Для профілактики можна використовувати противірусні препарати. Наприклад, амізон при
хворобі дорослі приймають 2-4
рази на день, у профілактичних
цілях – вистачить одного разу на
день упродовж тижня. Для дітей є
спеціальні ректальні свічки.
Ну і, звісно, при перших ознаках
хвороби необхідно звернутися до
лікаря. А у разі високої температури – викликати його додому.
Важливим є повноцінне харчування. Не забувайте вживати свіжі
овочі та фрукти, багаті на вітамін
С, з яких організм формує захисну оболонку від вірусів. Для максимального ефекту до вітамінів
додайте прогулянки на свіжому
повітрі, повноцінний сон і гарний
настрій.
Не хворійте!

Спосіб життя
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Вишгород

У семиметровому пенальті
фортуна усміхнулась АРВ
Катерина ЗУРМА, Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Т

урнірів з міні-футболу на Кубок
Асоціації роботодавців Вишгородщини (АРВ) з нетерпінням
чекають усі прихильники цієї захоплюючої гри. І такі турніри у Вишгороді вже
стали традиційними — в них почесно
брати участь, за гравців приходять повболівати рідні і друзі. А дорослі чоловіки забувають про свій вік і стають
запальними хлопчаками, завзято ганяючи м’яча по майданчику.
Вир яскравих емоцій, справжнього
драйву, добра порція адреналіну та міцний командний дух. Все це про третій
традиційний футбольний турнір на Кубок
АРВ, який відбувся у суботу, 25 лютого, в районній ДЮСШ серед «ветеранів»
35 років і старше – за підтримки голови
управління фізкультури та спорту Вишгородської РДА Миколи Горового, голови
районної Федерації футболу Миколи Короля, директора районної ДЮСШ Валерія
Золотухіна. Приємно, що цей футбольний
турнір внесено до спортивного календаря.
АРВ нагородила грошовими преміями
(вручали Юрій Колодзян та Валерій Виговський) майстра спорту міжнародного
класу Опанаса Глушка та Миколу Музиченка, що немало зробили для розвитку
футболу у Вишгороді.
Після спортивного «Козачка» танцювального ансамблю «Клерико», привітальних слів міського голови Віктора Решетняка, заступників голови РДА

Коментарі
Василь Колобов, директор КП
«УФКС» Вишгородської міської ради:
— Цього року прийнято програму розвитку фізичної культури та спорту у місті.
Головний акцент цієї програми саме на фізичному здоров’ї усіх верств населення.
Цим спортивним заходом АРВ вчергове
підтвердила свою небайдужість до здорового способу життя.
Від імені ветеранів спорту скажу, що
це один із кращих футбольних турнірів. І
втричі приємніше, що проти команди міської ради виставили справжніх профі, адже
це — визнання і повага. Врешті – дружня

Команда міськради після нагородження.
1 ряд (внизу), зліва направо: захисник Андрій Глущенко, воротар Олексій Щербина, напівзахисник Андрій Глущенко; 2 ряд (вгорі), зліва направо: директор КП «УФКС» Василь Колобов,
запасний гравець Віталій Пилипенко, нападник Валерій Шулькевич, захисник Олег Прусенок,
тренер Олександр Волкотруб, захисник Валентин Нижник, капітан і лідер команди Євген Потапов (головний тренер дорослої команди ФК «Чайка»), запасний гравець Юрій Сіроштан

В’ячеслава Савенка та Валентини Духоти,
заслуженого майстра спорту СРСР, гравця київського «Динамо» Анатолія Конькова (нині він – мешканець Вишгорода) та
голови АРВ Юрія Колодзяна п’ять команд
розділилися на дві групи.
У першій матчі провели: АРВ, райвідділ міліції та «Барс». Дві останні команди
не поступались одна одній, та все ж перемогла команда РВ ГУ МВС України. У другому матчі виявилася сильнішою і вийшла
до фіналу команда Асоціації.
У другій групі за путівку до фіналу конічия. Адже, на мою думку, пенальті – це
не перемога. Організація і проведення
турніру – на п’ять з плюсом.
Людмила Черв’яківська, член АРВ:
— Вболівала за наших. Взагалі-то я не
фанатка футболу. Але від цієї гри у захваті.
Андрій Пироженко, тренер «Енергетика»:
— У цьогорічному турнірі за класом гри
команди були майже рівні. У нашій команді
— ветерани футболу. І нам дуже приємно,
що у Вишгороді є люди, які підтримують
спорт не за посадовими обов’язками, а
за велінням серця. Згадують старі традиції, коли вишгородці захищали спортивну
честь міста (та й області).

манда міськради билася з «Енергетиком»
(тренер — Андрій Пироженко) і перемогла з рахунком 4:3, тож одразу вийшла у
фінал.
Фінал, як завжди, був драматичним —
зустріч давніх друзів-суперників, які чудово знають і сильні, і слабкі сторони один
одного. Ініціатива переходила від одних
до інших.
Першими відкрила рахунок АРВ: гол
забив Володимир Кабаненко. На що міськрада відповіла ударами по воротах Андрія Глущенка і Олега Прусенка. Потім
Сергій Яковишин (АРВ) зрівняв рахунок.
Валерій Шулькевич (міськрада) зрівняв основний рахунок — 3:3. У семиметрових пенальті фортуна усміхнулась
зірковому складу команди Асоціації роботодавців Вишгородщини, яка забила на
один м’яч більше.
На думку компетентного журі, кращим гравцем турніру визнано Валерія
Шулькевича, що так само, як і особиста
матеріальна підтримка Вишгородського
міського голови, потішило команду міськради, яка докладе максимум зусиль для
отримання наступних призів.
В черговий раз вишгородці – ветерани
футболу довели, що є іще порох у порохівницях.

Великий піст: смачні й корисні страви
Підготувала Майя ВОЗНЮК

В

Турнір з міні-футболу

еликий піст — найбільш творчий і значний з
усіх постів. Не можна їсти м’ясо, рибу, яйця,
молоко, палити і пити алкогольні напої.
Дозволяється тільки рослинна їжа (фрукти, овочі,
сухофрукти), соління (квашена капуста, солоні і мариновані огірки), сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб
чорний і сірий, киселі, каші на воді. Пропонуємо рецепти смачних та простих у приготуванні пісних страв.
ПЕРШІ СТРАВИ:
• Суп з гарбузом: картоплю розварити, додати
стільки ж гарбуза, стільки ж цибулі, зелень.
• Суп з локшиною: багато цибулі, моркви. В кінці
додати локшину і зелень. Суп краще з’їсти відразу,
поки локшина не розкисла.
• Суп-пюре картопляний: розварити картоплю,
окремо розтерти в пюре, з’єднати з картопляним відваром, додати потовчений часник (черемшу), кріп,
можна чорний перець. Подавати з грінками.
• Суп з крупами: розварити картоплю, додати
будь-яку крупу (гречку, рис, пшоно і тощо), багато цибулі, моркву, коріння (петрушку, пастернак, селеру),
часник, зелень — за смаком (можна й трохи томату).
• Французький суп: не розварювати картоплю, але
варити до готовності; покласти зелений горошок (краще — заморожений) або цвітну чи білокачанну капусту, моркву, цибулю. Можна додати поламану спаржу і
зелень.
• Розсольник овочевий: картоплю, рис, моркву

поварити, потім додати петрушку, ріпу (соломкою),
цибулю, солоні огірки. Петрушку свіжу — в тарілки.
Подавати з підсушеним хлібом.
ДРУГІ СТРАВИ:
• Локшина з маслинами: будь-які макаронні вироби відварити, промити холодною водою, додати туди
сік від маслин, нарізані маслини, томат або кетчуп типу
«Верес — грибний соус», часник або черемшу, базилік
(сушений або свіжий). Добре й додати рослинну олію,
тертий сир. Замість локшини можна готувати зелену
квасолю.
• Тушкована картопля з горохом або грибами:
картоплю відварити до напівготовності; додати різану кубиками моркву, корінь селери; варити півгодини;
потім вкинути цибулю, гриби (свіжі чи сушені відварені) або горох (будь-який: свіжий, морожений, сушений
і відварений) варити 5 хв.
• Квасоля по-монастирськи: квасолю відварити
до напівготовності, всипати багато дрібно посіченої
цибулі, варити ще півгодини. Притрусити зеленню.
• Тушкована капуста: тушкувати до пом’якшення 1
кг капусти, додати червоний мелений перець, 2 картоплини і тушкувати до готовності. Влити 200 г томатного соку. Наприкінці додати кріп. Можна тушкувати з
болгарським перцем.
• Капуста з грибами: відварити гриби до напівготовності, подрібнити. Зтушити цибулю в невеликій
кількості грибного відвару, потім додати нашатковану
капусту, червоний перець, потім гриби. А з решти відвару зробити соус (розвести борошно, додати пряно-
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щі, варити до загустіння). Заправити готову капусту
соусом та зеленню.
• Салат з кукурудзою (горошком): відварити картоплю в мундирі. Нарізати кубиками, додати дрібно
нарізану цибулю (краще зелену, можна черемшу),
солоні (мариновані) огірки (кабачки) без шкірочки,
консервовану кукурудзу (горошок) із соком, трохи
маринаду від огірків, зелень (можна маслини і сік від
маслин.
ПІСНА ВИПІЧКА:
• Торт «Медовий»: склянка теплої води, склянка цукру, 2 ст. л. меду розмішати до розчинення меду і цукру. Остудити. Додати просіяне борошно (до густоти
сметани), по 0,5 склянок родзинок і горіхів, ваніль (або
цедру), соду з оцтом. Перемішати. Випекти.
• Торт «Манний»: склянку води, склянку цукру,
склянку манки перемішати, залишити на 30 хв. Всипати просіяне борошно до густоти сметани, додати ваніль (цедру або корицю), гашену соду. Випекти.
Можна змастити готовий корж варенням. Можна в
тісто додати какао. Білий і коричневий коржі можна
укласти один на одного і змастити варенням — вийде
високий торт. У тісто можна додавати 1-6 ст.л. рослинної олії.
• Торт «Вишневий»: 1,5 склянки води, 1,5 склянки
вишневого варення, склянку цукру, склянку горіхів, ваніль (цедру) — перемішати, додати борошна до густини сметани, гашену соду. Випекти. Замість води можна використовувати відвар з сухофруктів.
Смачного!
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Вишгород
Земля-годувальниця

Альтернатива лопаті та хімії

Валентина ЛОСЄВА,
організатор клубу органічного
землеробства у Вишгороді

У

вас великий город, а, може, ділянка у
кілька соток? Але стільки здоров’я потрібно, щоб і цей клаптик землі радував
урожаєм! Ледве зійде сніг, як ваші руки тягнуться до лопати – звичайного знаряддя для копання землі. Тільки чи так уже потрібна лопата?
У нашому клубі органічного землеробства, що
працює у Вишгороді – на вул. Набережній, 2,
вам запропонують альтернативу лопаті – плоскоріз Фокіна. Він має не лише кілька патентів, а й дві
срібні медалі міжнародних виставок 1998-2000 рр. І
саме він допоможе зробити вашу землю живою, поверне їй силу і здоров’я. До того ж – не виснажить
ваші сили, бо працювати ним легко і просто.
Однак отримати високі урожаї екологічно чистих овочів та фруктів лише з допомогою плоскорізу
Фокіна — пів-справи. У клубі вас навчать обходитися без хімічних добрив, боротися із шкідниками та
бур’янами біологічними засобами, ефективно лікувати рослини.
25 лютого, наприклад, учасники клубу прослухали цікаву лекцію фахівця Галини Рихлєвської про
особливості вирощування овочевих культур та прянощів, а 2 березня — лектора Володимира Сесина

«Емочки — наші помічники».
У суботу, 3 березня, головний редактор журналу «Агросвіт України» Володимир Тарасюк познайомить учасників клубу з агротехнікою вирощування
якісного врожаю на основі закарпатського природного добрива – цеоліту та рідкого добрива Риверма.
До речі, клуб пропонує біологічні препарати
для ефективного захисту саду та городу за досить прийнятними цінами. Можна придбати у нас
і насіння провідних виробників, а також дізнатися
про кращі терміни сівби, обробітку посівів тощо.
Чимало роботи чекає на початку весни й садоводів. Найважливіша – правильно обрізати дерева. Про це 10 березня розповідатимуть директор
компанії «Благосад» Олександр Барабаш та працівник Інституту садівництва НАН України Володимир
Грогольський. Зрозуміло, що після спілкування з
фахівцями обрізати сад ви будете вже професійно.
Отже, чекаємо вишгородців! Увійти до нашого клубу дуже просто – заповнити анкету і зробити вступний внесок. У подарунок отримаєте книгу
про органічне землеробство і як член клубу – 10-%
знижку на всю клубну продукцію. Лекції та семінари
– щотижня, але за вашим бажанням.
Беріть участь у житті клубу, ділиться своїм досвідом, пишіть до газети «До землі з любов’ю!», телефонуйте: (098) 855-93-33.

Народна аптека
Якщо болять суглоби і м’язи…
Флакон одеколону «Потрійний», флакон аптечного меновазину, два подрібнені
гіркі перчики, три пігулки аспірину, подрібнити у порошок, ретельно змішати і дати
настоятися у темному місці тиждень. Використовувати на ніч як розтирання.
Паморочиться у голові…
2 столові ложки солі «Екстра» розвести
в 0,5 л. гарного кон’яку і приймати ранком
натщесерце по 1 ст. л. цього розчину, додавши до нього 3 ст. л. холодної вареної
води.
Мед проти катаракти
Приготувати медовий розчин з теплою
кип’яченою водою (1:1). Краплі готують на
добу, щоразу свіжі.
Закапувати тільки теплим розчином 4
рази через кожні 6 годин. У кожне око — по
2 краплі.
Лікування триває два тижні. Якщо очі не
пектимуть, значить — мед ненатуральний
або розчин рідкий.

З любов’ю до землі та до читачів
Володимир ЛЯХ (098) 306-73-41

В

основу цих моїх роздумів покладено зміст трьох
книг: Віталія Гридчина «Ази
плодородия и успешного земледелия», Миколая Курдюмова «Умный
огород в деталях» і Бориса Бублика
«Меланжевый огород».
У свою чергу, згадані автори запозичили багатющий досвід (і теоретичний,
і практичний) відомого українського
вченого-агронома Івана Овсинського,
котрий ще у кінці дев’ятнадцятого століття на полях Бесарабії і південних повітів Поділля в умовах шаленої посухи
збирав дуже високі врожаї зернових
культур.
На превеликий жаль, як це часто
буває у житті, теоретичні і практичні набутки Овсинського були піддані забуттю. І лише в наш час труди І. Є. Овсинського були віднайдені й опубліковані
російським письменником Юрієм Слащиніним.
Треба зазначити, що вражаючі до-
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Весняний овоч — редис
Виснажений зимою людський організм потребує свіжих вітамінів — зеленої цибулі, салату, редису. Як культурна рослина редис відомий з давніх часів. Геродот (V
ст. до н.е.) повідомляв, що при спорудженні піраміди
Хеопса будівельники споживали велику кількість редису під назвою Surmaia. Історичні дані свідчать про те,
що редис вирощувався й у Китаї 3000 років тому.
За вмістом харчових речовин, редис на другорядному
місці у порівнянні з іншими коренеплодами. Однак він містить вітамін С у значній кількості, і це робить його дуже цінним, оскільки він надходить до споживача у той час, коли
природних джерел цього вітаміну дуже мало (рано навесні).

Не боїться холоду
Редис — холодостійка рослина, сходи витримують зниження температури до мінус 3-х градусів, а дорослі рослини — до мінус 5-ти. Оптимальна температура для розвитку
— плюс 16 градусів. Кращі результати отримують при вирощуванні цього овочу за прохолодної та вологої погоди.
Вимогливий до світла, до складу ґрунту та повітря. При недостатній кількості вологи розвивається слабо, коренеплід
грубіє, швидко утворюються порожнини, і він іде у стрілку.
Для редису потрібний пухкий, добре оброблений ґрунт.
Він не переносить свіжого гною, але кращими попередниками для нього є добре заправлені органікою огірки, перець,
томати, баклажани.
Не вирощуйте редис після капусти і коренеплідних культур! Внесення мінеральних добрив покращує якість коренеплодів, але надлишок азоту небажаний, оскільки сприяє
утворенню пор і порожнин, загниванню плодів.

Сійте рано
Сіють редис у добре підготовлений ґрунт (відстань між
рядками 10-12 см). На один квадратний метр потрібно 2 грами насіння, яке закладають на глибину 1,5-2 см. Насіння проростає через 4-5 днів.
Під час вегетації ряди прополюють, проріджують і, якщо
треба, поливають. Відстань між рослинами у рядку має бути
3-6 см. Якщо вчасно не прорідити, рослини витягуються і викидають стрілку та не утворюють коренеплодів.
Редис зазвичай пошкоджується хрестоцвітими блохами,
які за посуху можуть знищити врожай. Застосування інсектицидів — неприпустиме. Кращий засіб захисту проти блохи
— дуже ранній посів.
Сортів редису в Україні багато. Селекцією займаються Інститут овочівництва та Київська дослідна станція. Для ґрунтового посіву більш придатні сорти Красочка, Червоний з білим кінчиком, Опус, Сакса, Ясочка, Сідей F1, Базис, Ксенія,
Французький сніданок, Богиня.

Ази родючості

Органічне землеробство
Подяка блаженній природі
за те, що потрібне зробила
неважким, а важке — непотрібним.
(Епікур)

3 березня

сягнення й успіхи Івана Овсинського
стали можливими тільки завдяки тому,
що він повністю відмовився від переорювання полів, обмежившись рихленням лише верхнього шару грунтів (на
глибину, не більшу за п’ять сантиметрів) і періодичним боронуванням.
Я не ставлю собі за мету навчити
кого б там не було технологіям органічного землеробства, бо й сам є лише
початківцем. Але свято вірю у те, що за
згаданими технологіями — майбутнє,
бо, якщо людство не схаменеться, майбутнього може просто не буть. А тому
я почуватимусь щасливим, якщо мені
вдасться спонукати або, якщо хочете,
спровокувати уважних читачів до роздумів.
Вочевидь, чимало хто помічав, як
пляшка, скляна чи пластикова, після
наповнення її у спекотну погоду холодною водою моментально вкривається
конденсатом. Я теж це явище спостерігав дуже часто, але мушу чесно визнати, ніколи не думав, що подібний ефект
може якимось чином бути пов’язаний із
родючістю грунтів.
Грунт пронизаний численними корінням як городніх культур, так і бур’янів
(або сидеральних рослин). Відмираючи
і перегниваючи, ці корені стають поживою для дощових черв’яків та інших

мешканців підземного царства, які,
власне, і роблять грунти живими і родючими. Грунтові мікроорганізми поділяються на так звані аеробні, що живуть
у верхньому шарі грунтів (глибиною до
10 см) і дихають повітрям, яке надходить у грунт з атмосфери, і анаеробні,
що обходяться без свіжого повітря і
пристосовані до життя у глибших шарах грунтів. І ті й інші є конче потрібними для грунтів.
Що ж відбувається після перекопування чи оранки города або й великих
фермерських угідь? Ка-та-стро-фа!
По-перше, гинуть обидва різновиди мікроорганізмів, опинившись у
несприятливих умовах, а по-друге —
на глибину до тридцяти сантиметрів
знищуються мікроканальці, утворені
корінням і ходами-тунелями дощових
черв’яків. Як наслідок — припиняється доступ грунтових вод до поверхні
землі. І насіння городніх культур, кинуте у таку землю, опиняється в умовах,
не дуже комфортних для проростання.
Потрібен якийсь час для відновлення
«поголів’я» знищених мікроорганізмів і відтворення корінням і дощовими
черв’яками нових канальців для забезпечення городніх культур грунтовими
водами.
Якщо у когось виникло бажання по-

ставити під сумнів міркування автора, я
пропоную дуже простий експеримент.
От ви, прополюючи грядку, накидали
на стежку невеличку купу виполотих
бур’янів, а перенести їх у компост не
встигли, наступного дня загляньте під
ту купу — і ви побачите, що під нею земелька мокра, а ще обов’язково зустрінете п’ять-шість дощових черв’яків.
За підрахунками учених, у кожному
кубічному метрі теплого повітря вміщується 100 грамів води, яка за певних
умов може стати конденсатом. Вода,
що перебуває у повітрі, конденсується
на поверхні землі (яка вночі вихолоняє)
і городніх рослин у вигляді роси. Але зі
сходом сонця роса швидко випаровується знову в атмосферу — і тільки під
мульчею вона зберігається за будь-якої
спеки.
До речі, про термін «мульча». Н. Курдюмов у своєму тлумачному словничку,
в кінці книги «Умный огород в деталях»,
дає таке визначення: МУЛЬЧА — усе
те, чим прикривається грунт зверху. А
це може бути сіно чи солома, картон чи
скошена, і обов’язково підв’ялена, газонова трава.
Маючи гарно замульчовані грядки,
ви гарантовано матимете оптимальну
вологість грунту, незалежно від дощу
чи штучного поливу.
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Мозаїка

2012 року

Доступне житло

Вишгород

Конкурс

Міні-міс та
Міні-містер-2012

Квартири
у 10 км від Києва
Новий ЖИТЛОвий масив (с. Нові Петрівці)
Індивідуальне опалення кожної квартири
Ціна — від 5000 грн/ кв. м (можлива
розстрочка)
Внесок 90 % — у подарунок технічне приміщення 4 кв. м
Планове введення в експлуатацію першого будинку — вересень 2012-го
Довідки: (04596) 56-078; (096) 41038-20

На дозвіллі

ЖІНОЧИЙ КЛУБ «ПЕРЛИНА»
запрошує дівчаток і хлопчиків (віком
від 6 до 7 років) з вокальними та хореографічними даними взяти участь
у районному конкурсі «Міні-міс та
Міні-містер-2012».
Запис на кастинг (попереднє
прослуховування) — до 16 березня
2012 р. за тел.: (04596) 56-078;
(096) 410-378-20

Кросворд «Жіночий»
Склав Борис
РУДЕНКО

По горизонталі:
7. Українська страва з нарізаних квадратиків хліба, обмочених в молоці (з
сирим яйцем), підсмажених на маслі
і политих медом.
9. Цариця-небога,
мов … засушений,
тонка,
довгонога.
(Т. Шевченко). 11.
Безталанная! Де ділась … твоя, що всі
люди дивувались.
(Т. Шевченко). 12.
Дружина Ярослава
Мудрого. 13. Напій
– результат варіння
фруктово-ягідних
соків із цукром. 14.
Гра лінзоподібними шашками. 16. Спортивний клуб. 17. Харчовий продукт з свинячої
туші. 18. Річка у Франції. 19. Страва з дрібно порізаного м’яса, тушкованого з овочами і
гострою приправою. 21. Пестлива назва дружини. 23. Марка радянського вертольота.
24. Районна інспекція. 27. Бодай же вас, чорні …, ніколи не мати, коли за вас таке лихо
треба одбувати. (Т. Шевченко). 30. Прийшло … воду брати, брало, заспівало. (Т. Шевченко). 31. Привід для якої-небудь дії. 33. Одна з біблійних книг Старого Заповіту. 34.
Варена страва з розкатаного, нарізаного прісного тіста, м’ясного фаршу, підсмаженої
цибулі і яєць.
По вертикалі: 1. Кохана дівчина. 2. Подруга Чорномора. 3. …, Надія і Любов. 4.
Заплетене дівоче волосся. 5. Пам’ятка античного мистецтва. 6. Знахарка. 8. Центральний комітет. 10. …-де-де, парний балетний танець. 15. Дочка Юрія Довгорукого. 16.
Виріб із черствого хліба. 20. Артистка. 22. Кохана, наречена. 25. – Грай же море! – заспівали – запінились … . (Т. Шевченко). 26. Столова риба родини тріскових. 28. Національна страва української кухні. 29. Дуже приємна, лагідна у стосунках з людьми жінка
31. ...не ви. 32. Військова організація.

Відповіді на кросворд «Веснянка»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
1. Радість. 2. Галушка. 3. Жінка. 4. Оплот. 5. Скрипка. 6. Скіпетр. 7. Виделка. 8. Виливок. 9. Легко. 10. Чекай. 11. Мемуари. 12. Веселка. 13. Контакт. 14. Кожухар. 15.
Шторм. 16. Честь. 17. Респект. 18. Веселка. 19. Печінка. 20. Терпить. 21. Жінки. 22.
Добрі. 23. Пасьянс. 24. Саночки. 25. Військо. 26. Більярд. 27. Осінь. 28. Маски. 29. Подушка. 30. Лошатко.

У березні
день народження святкують:

Депутати міськради
3 березня – Дмитро Юрійович НОВИЦЬКИЙ;
4 березня – Євген Олексійович МАР’ЇН;
9 березня – Вадим Олексійович ГЕРАЩЕНКО;
а також
10 березня – Юрій Михайлович ТКАЛИЧ – начальник організаційного відділу;
17 березня – Галина Петрівна ЛИТВИНЕНКО — директор ДНЗ «Ластівка»;
30 березня – Василь Васильович КОЛОБОВ — директор КП «УФКС» Вишгородської міської ради
Хай Бог пошле вам всім літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Хай розквітають мрія і кохання,
І збудуться усі ваші бажання.
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

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
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