Девіз журналістського життя
У народі кажуть: що написане пером – не вирубаєш і сокирою. На щастя, є люди, для яких це
прислів’я – девіз усього їхнього життя. Це вони
докладають чималих зусиль, щоб газети були цікавими і пізнавальними, це їхні статті змушують
нас переживати і всміхатися.
Щиросердечно вітаю з професійним святом —
Днем журналіста — колективи комунальних підприємств — міської газети «Вишгород», районної
газети «Слово» і районного радіомовлення, — ТРК
«ВишеГрад», а також власників і журналістів приватних видань «Вісник Вишгородщини», «На самом
деле», «Рідне місто Вишгород», «Чайка Вишгорода»,
«Правда тут», «Слово і діло» та інших ЗМІ, які най-

ближчим часом з’являться на місцевих теренах.
Зичу всім міцного здоров’я, творчих здобутків і
натхнення, високого професіоналізму, щастя і благополуччя. Нехай ваші публікації, теле- і радіопередачі завжди несуть правду, будуть актуальними та
об’єктивними, допомагають у розв’язанні життєво
важливих проблем, приносять у кожний дім добро і
розвиток, сприяють духовному зростанню особистості, формують свідому громаду не за фарисейськими, а за Божими і людськими законами, а ваша
праця служить добру, утвердженню демократії та
справедливості, миру і злагоди в Україні.
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

аФішка

Третій Міжнародний
музичний фестиваль

На стадіоні «Енергетик»
гратимуть по-дорослому

«О-FEST 2015» гармонійно
поєднає класичний і «open-air»
формат. Фестиваль триватиме два
дні: 6 червня у мальовничому парку м. Буча (літній майданчик Київського національного академічного
театру оперети) та 7 червня у м.
Києві (приміщення Київського національного академічного театру
оперети).

7 червня (неділя) о 18: 00, стадіон
«Енергетик» — 1/ 16 кубку Київської області з футболу
«СНД» (с. Нижча Дубечня, Вишгородський район) — «Рубін» (с. Пісківка, Бородянський район)
9 червня (вівторок) 18:00 чемпіонат
Вишгородського району з футболу
«Інделект» (м. Вишгород) — «СНД» (с.
Нижча Дубечня, Вишгородський район)
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> 13

Повір у себе > 14

Вишгородці перемагають! > 15

Парад випускників

> 4-6, 11-12, 14-15
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Культура

«Клерико» у Забже
Влас. інф.
ФОТО — архів «Клерико»

Нещодавно Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» повернувся із польського міста Забже, де у
рамках фестивалю сім’ї презентував
танцювальну виставу.
За дорученням Вишгородського міського голови Віктора Решетняка його заступник наприкінці березня цього року із
робочим візитом із обміну досвідом у сфері
місцевого самоврядування відвідав польське місто Забже. Спілкуючись із президентом міста (виборча посада міського голови)
Малгожатою М.-Шулік, разом переглянули

нашу міську газету «Вишгород». Президента міста зацікавили яскраві фото з вистави,
яку в березні презентував танцювальний
колектив «Клерико», і п. Малгожата запросила «Клерико» із «Пригодами Аліси в Дивокраї» на фестиваль сім’ї.
І от 120 учасників (!) танцювальної вистави, декорації, костюми вирушили у Забже. Всі витрати взяла на себе приймаюча
сторона. Учасникам колективу забезпечили не лише комфортне проживання та харчування, а й цікаве дозвілля.
Подбали й про рекламну кампанію: по
місту розвішали афіші, біг-борди із анонсом
вистави.
Далі — на стор. 15

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

ФутГОЛ

«Kinder Summer Cup»

Влас. інф.
За підтримки Вишгородського міського
голови Віктора Решетняка з нагоди Дня захисту дітей у м. Вишгороді відбувся Всеукраїнський турнір з футболу «Kinder Summer
Cup» серед дітей 2007-2008 р. н.
Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань здійснювалось комунальним
підприємством «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської
ради» в особі директора Миколи Горового. Офіційними спонсорами виступили ПрАТ «Монделіс Україна», завод мінеральних вод «Регіна» та

фітнес-клуб «Технофіт».
У турнірі були представлені дві вікові групи:
2007 р.н. — 10 команд по 15 хлопчиків; 2008 р.н.
— 9 команд по 15 хлопчиків. У змаганнях взяли
участь дитячі футбольні команди з українських
міст Суми («Барса»), Ужгорода («Zinedine»),
Миколаєва («Торпедо», «Динамо»), Києва
(«Локомотив», «ДЮСШ 14», «Єдність», «Ніка»,
«Каскад Бровари», «Чайка ім. Лобановського»)
та Вишгорода («Чайка», «Діназ»).
Фінал команд 2007 р. н.:
ФК «Зінадін-А» — ФК «Чайка ім. Лобановського» — 0:3.
Далі — на стор. 14

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Зонування території:
перспектива на майбутнє

Громадські організації

Червоний Хрест:
не зупинятись на досягнутому

Знову про головне
Розмовляла Торі ШУМ

Олександр КОНОНЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Четвертого червня у великій залі
адмінбудинку у Вишгороді бурхливими
оплесками зустрічали президіум велелюдних зборів – Вишгородського міського голову Віктора Решетняка, голову
районної ради Ірину побідиш, заступника голови РДА Валентину Духоту, голову Вишгородської райдержадміністрації
Олександра Горгана, почесного патрона
Товариства, Героя України та почесного
громадянина міста Семена Поташника, президента Національного комітету
Товариства Червоного Хреста України
Івана Усіченка, голову обласної червонохресної організації Олега Гуленка.
Звітно-виборна конференція районної
організації Товариства Червоного Хреста України стала, по суті, підсумком діяльності благодійної та медико-соціальної роботи всієї районної громади.
Адже на конференцію було обрано 106
делегатів із 32 первинних організацій Товариства, а у звіті голови ВРОТЧХ Ірини
Правдивої та виступах членів Товариства,
представників підприємств і організацій,
що з ним співпрацюють, звучали цифри
та факти, що демонструють надзвичайно
високу активність цієї громадської організації, розповідають про проекти, які реалізуються в кожному населеному пункті
району.

На переконання виступаючих у обговоренні звітної доповіді — роботу районної
організації можна вважати задовільною,
голова та правління організації постійно
вдосконалюють методи роботи, розширюють інформаційну діяльність, залучаючи
ЗМІ та соцмережі, створено також і сайт
організації. Разом із тим, обговорюючи питання подальшої діяльності і розвитку червонохрестного руху, учасники конференції
наголошували на необхідності розширення мережі загонів першої допомоги, кімнат
медико-соціальної допомоги, формування
нових волонтерських загонів, що дасть
змогу охопити ширші верстви населення.
Як наголосила Ірина Правдива, діяльність районної організації була б неможлива без активної підтримки підприємств
і організацій, волонтерів. Від імені Національного комітету, обласної та районної
організацій Товариства були вручені численні нагороди, грамоти та подяки, як виявлення пошани до людей, які на громадських засадах виконують великі обсяги
суспільно-значимої роботи.
Конференція обрала делегатів на обласну звітно-виборну конференцію, членів
правління районної організації. Головою
районної організації Товариства Червоного Хреста обрано Ірину Правдиву — вже
на першому (відкритому) засіданні правління (до якого входять і представники
ЗМІ, зокрема головний редактор газети
«Вишгород» Марина Кочелісова).

День дитини у Вишгороді
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»,
спеціально для «Вишгорода»

У столиці Вишгородського району 1 червня — як завжди, на набережній Київського «моря» — відзначили
Міжнародний день захисту дітей,
який відвідали близько трьохсот
дошкільнят і школярів, котрі взяли
участь у майстер-класах (НА ФОТО),
конкурсах, спортивних змаганнях.

ФОТОмить

Вишгород

У Вишгороді тривають громадські слухання щодо містобудівної документації
– проект зонування території. Пройшли й
перші громадські слухання. Конкретизувати, що саме передбачено у цьому документі, ми попросили начальника відділу містобудування та архітектури Вишгородської
міськради Тетяну Зайченко.
– План зонування потрібен для того, аби
місто могло розвиватися та розбудовуватися
за певним принципом, зокрема, за функціональним призначенням територій, – зазначила
Тетяна Вікторівна.
– Конкретизуйте.
– Він дає можливість визначити, до якої
категорії земель належить ділянка і яке функціональне навантаження вона несе. Також ще
раз хотілось наголосити, що, згідно із чинним
законодавством, надання земельних ділянок
із комунальної власності в приватну заборонено без затвердженого плану зонування територій і детальних планів.
Тому всі повинні розуміти пріоритетність
розробки та затвердження містобудівної документації.
– Яким виявився результат громадських
слухань?
– Вони не були настільки масовими, як
цього хотілося б. Мабуть, далеко не всі знали
про те, що у місті відбувається такий захід. З
певних об’єктивних причин слухання переросли у звичайну дискусію. Всі конструктивні зауваження опрацьовуються Державним проектним інститутом «НДПІ містобудування».
Нагадую, що зараз триває процедура
громадських слухань по детальному плану
території на вул. Ю. Кургузова. 8 червня відбудуться громадські збори. Запрошуємо всіх
обговорити та надати конструктивні пропозиції щодо проекту. Вважаю, що громадськість
має більш активно брати участь у громадських слуханнях та розуміти, що подальший
розвиток міста залежить від думки кожного
мешканця.
– Чи були якісь конкретні ділові пропозиції щодо плану зонування чи забудови
територій?
– На зустрічі з громадкістю 25 травня виникло дуже багато питань, які стосувались детального плану території на вул. Ю Кургузова.
Дуже багато статей у газетах з цього приводу.
Є різні думки. Є висловлювання, що в детальному плані є порушення державних будівельних норм та правил.
Хочу зазначити: зауваження щодо містобудівної документації повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства,

будівельних норм, державних стандартів та
правил. Конкретні обґрунтовані зауваження,
будь ласка, надавайте у письмовому вигляді
до виконавчого комітету. Треба підходити до
розгляду містобудівної документації з професійної точки зору.
– А як щодо наболілого питання розташування дитячого садочка?
– Дуже багато суперечок навколо місця
розташування дитячого садочка в даному детальному плані території. Хочу наголосити, що
земельна ділянка, на якій, згідно з детальним
планом, планується розмістити дошкільний
дитячий заклад, — в оренді у Комунального
підприємства «Координаційний центр» з цільовим призначенням: житлова забудова.
Виконавчий комітет неодноразово звертався до депутатів з проектом рішення щодо
зміни цільового призначення з житлової забудови під дитячий садок, але з деяких причин
рішення не було прийнято. Спочатку — відмова у наданні висновку щодо можливості зміни
цільового призначення районною архітектурою, потім депутати розгледіли «злий намір»
у будівництві садочка. Все це детально описують у безкоштовних газетах, які ширяться Вишгородом неймовірними тиражами (!)
з певними коментарями (мовляв, депутати
не проти садочка, а міський голова змінить
цільове призначення і побудує щось інше).
Розроблений детальний план показав,
що на цій земельній ділянці планується компактно розмістити дитячий садочок, залишити та облаштувати парк. Тепер інші з’явились
міркування з цього приводу… Складається
враження, що ділянку намагаються залишити з цільовим призначенням під житлову забудову. Дуже сумно, що спільнота повною
мірою не підключається до обговорень цього
питання, знаючи, що нові дитячі садки, школи
в місті конче необхідні. Втрачати таку можливість, вважаю, безглуздо. Також хотілось, аби
до слухань долучились мешканці мікрорайону
«Ярославовичі», яким дитячий садочок необхідний насамперед.
Є багато міркувань щодо можливості розміщення дитячих садочків на інших ділянках
у місті Вишгороді... Так, розглядаються всі
варіанти. Але наголошую, що наразі ми розглядаємо окремий детальний план території
в межах вул. Ю. Кургузова, який у комплексі
повинен бути розрахований на задоволення
потреб даного мікрорайону.
Наступною чергою розробки містобудівної
документації буде розробка детального плану центральної частини міста, де також будуть
враховані соціальні питання. Тільки такими
поступовими кроками ми зможемо визначити та окреслити можливі шляхи вирішення як
соціальних потреб міста, так і стратегію подальшого розвитку окремих територій і міста
в цілому.

Дитяче свято

Казки
та спорт
Власн. інф.
ФОТО – архів ВРОПП «Сила людей»

Якщо ви хочете, щоб ваші діти були
розумними, читайте їм казки. Якщо ви
хочете, щоб вони були ще розумнішими,
читайте їм ще більше казок
(Ейнштейн)
Саме під таким гаслом 1 червня Вишгородська районна організація політичної
партії «Сила людей» проводила свято для
дітей.
День захисту дітей – свято міжнародне, ще з 1949 року. В Україні відзначається
щорічно 1 червня з 1998-го. У Вишгороді
активісти партії «Сила людей» (Артем Глущенко, Андрій Федосенко та Ганна Білокурова) організували святкування за під-

тримки спортивного клубу «ТехноФіт» для
понад півтори сотні дітей.
Свято розпочалося зі спортивної аеробіки на свіжому повітрі під наглядом найкращих
дитячих тренерів СК «ТехноФіт» Маргарити
Мінчук та Альони Федосенко. Юні спортсмени потішили публіку своїми виступами. До
речі, вони вже призери чемпіонату Київської
області з аеробної гімнастики.
25 травня наші дітки вправно змагалися і
відстоювали честь Вишгорода:
у парних змаганнях: Еліна Правосудович
та Ілля Щербина – II місце;
Роман Федосенко та Марія Федосенко –
III місце;
трійка у складі Аліси Дударь, Вероніки
Деркач та Вероніки Сотніченко – III місце;
в індивідуальних: Ілля Щербина – III місце,
Лариса Тонаканян – V місце.

Ми дуже ними пишаємося, бажаємо подальших спортивних досягнень, незламного
духу, невичерпних сил і нових перемог! Щиро
сподіваємося, що їхні виступи надихнули глядачів.
Програму свята також доповнила запальна група аніматорів і низка майстер-класів,
які організували співробітники СК «ТехноФіт». Техніці декупажу навчала Ганна Білокурова, викладач англійської мови для дітей
у СК «ТехноФіт». Валентина Микитчик, за
сумісництвом адміністратор, поділилась на-

вичками квілінгу. Олександра Савченко навчала працювати з фетром. Викладач з мистецтва Яна Літун потішила діток аква-гримом.
Наприкінці вечора український письменник В’ячеслав Купріянов прочитав діткам свої
казки, а найдопитливіші навіть отримали його
твори на згадку. Того дня ніхто не залишився
без подарунка, дітей пригощали морозивом
і віддавали їхні роботи після майстерень. Всі
незчулись, як прийшов час запалювати ліхтарі і йти додому. Побільше б нам таких свят і
поменше потреби захищатися!

Вишгород
Воркшоп для
велосипедистів

Наше місто

6 червня

Зручно, корисно і безпечно

Невдовзі вишгородці зможуть саме так пересуватися містом на двоколісних.
Вишгород увійшов до сімки міст України, в яких розпочато роботу зі створення велосипедної концепції
Вікторія ШМИГОРА

лено попередню схему організації руху веломешканці стануть здоровішими. Та й підвисипедистів. Тепер місцева робоча група має щиться туристична привабливість.
перевірити усі запропоновані маршрути на
Під час першого воркшопу ми зробили
29 травня у малому залі засідань ад- придатність до проїзду велосипедистів, пере- хоч і маленький, але впевнений крок назумінбудинку зібрались велолюбителі Виш- ведення схем в електронний вигляд та підгостріч Вишгороду комфортному цікавому і
города, аби обговорити та в подальшому тувати чорновий варіант концепції.
новому.
розробити велоконцепцію міста. Роботу Олексій Ростовський,
Сергій Демченко:
координувала експерт Асоціації велоси- голова ВРГО «АпТаун»:
— Я надзвичайно люблю Вишгород і водпедистів Києва (АВК) Ірина Бондаренко.
— Я завжди мріяв, та
ночас дуже люблю велосиІснуюча велоінфраструктура
Проект «Розвиток велотранспорту за- і зараз мрію, про Місто
педи. Хочу, щоб моє місто
м. Вишгорода:
для добробуту громад», у рамках якого Майбутнього. Давно вибуло безпечним для життя
— 4 велопарковки;
відбуваються консультації міст щодо вело- ношую ідеї, міркування та
і здоров’я велосипедистів,
— 2 прокати велосипедів;
концепцій, реалізується Асоціацією вело- активно шукаю однодумщоб через десяток років
— 1 веломагазин;
сипедистів Києва за фінансової підтримки ців. І ось – старт, що розі мої діти могли безпечно
— 1 веломайстерня
Європейського Союзу та Європейської почався саме з розробки
пересуватися на велосифедерації велосипедистів. Партнерами та роботи над концепцією
педах. Також, аби Вишгопроекту виступають Центр соціальних та велоінфраструктури для Вишгорода. У моєрод став прикладом для інших міст України з
ділових ініціатив (Яремче) та Європейська му розумінні велоконцепції – це не численна
розвитку велосипедної інфраструктури і пофедерація велосипедистів (Брюссель).
кількість переведеного паперу, це реальний пуляризації велосипедного руху.
Активісти ВРГО «АпТаун», прихильники документ, який діє в інтересах не тільки веА ще я за те, щоб трохи змінити наших
здорового способу життя ініціювали розроб- лосипедного транспорту, а й розвитку інфлюдей: спрямувати у бік спорту і фізичного
ку велоконцепції у Вишгороді. Заручились раструктури міста загалом. Це ж чудово, розвитку, аби менше було ввечері таких, хто
підтримкою Вишгородського міського голови
коли всім комфортно – пішоходам, велосина лавочках п’є пиво і палить, бо в здоровому
Віктора Решетняка, який
педистам та водіям авто.
тілі — здоровий дух і від цього залежить поВоркшоп — навчальний за- Що може бути кращим,
підписав Меморандум про
ведінка людей у суспільстві. Адже рідко змоспівпрацю із Асоціацією хід (нарівні з семінарами, курсами, ніж спокій на дорогах?
жеш побачити велосипедиста чи спортсмена,
велосипедистів Києва. Це майстернями), під час якого учас- Велоконцепція, якої ми
який посеред ночі лається на всю вулицю чи
і стало фундаментом для ники отримують знання самостійно. прагнемо досягнути, –
краде щось, а ось нетверезу людину з такою
подальшої кропіткої робо- Дослівний переклад терміну — «ро- не є чимось вигаданим,
поведінкою, мабуть, бачили всі...
боча майстерня».
ти.
узятим з неба. Це конГригорій Глушко:
Основні відмінності воркшопу кретні кроки, проаналіДолучилися до обго— Я — завзятий велолюбитель. Вважаю,
ворення голова Вишго- від заходів іншого типу — висока зовані ситуації та робота
що за екотранспортом — майбутнє! Беру
родської РДА Олександр інтенсивність групової взаємодії, з реаліями. Провівши та участь у розробці велоконцепції з метою
Горган, який, до речі, та- активність і самостійність учасни- відпрацювавши перший
отримання нових знань і розвитку рідного
кож член АВК, начальник ків, актуальний досвід і особисте воркшоп з розробки конміста. На мою думку, Вишгород має всі умовідділу містобудування та переживання. Експерт, провідний цепції велосипедної інфви та шанси, щоб стати найбільш комфортархітектури
Вишгород- керівник воркшопу допомагає учас- раструктури міста, нам
ним для велосипедистів серед міст України!
ської міської ради Тетяна никам визначити мету, завдання знадобилося знову переМикола Клименко:
Зайченко та депутат Виш- високопродуктивної майстерні, під- глянути дороги Вишгоро— Я разом із дружиною подорожую, інкогородської міськради Юрій бирає методи і прийоми для актив- да, знайти краще рішення ли їжджу на велосипеді містом, а велоінфраного дослідження
Ткалич.
для їх планування. Дехто
структура — це перш за все безпека та виВоркшоп
розпочали
подумає, що це нудно,
гідність використання цього виду транспорту.
із презентації велоситуації у місті. Зокрема але коли вам ще випаде змога переплануваРезультат сьогоднішньої ініціативи очеорганізатори підрахували кількість велосипе- ти дороги вашого міста? Так що, вже на чер- видний: активісти навчаться працювати з
дистів Вишгорода в будній і робочий дні. Ось
зі другий воркшоп і подальше опрацювання
документацією та розберуться в проектних
результати:
концепції. Кожен, кому цікаво, та наші одно- методологіях; влада та мешканці почнуть
— середа 13 травня (з 8:00 до 10:00 та з думці можуть долучитись.
спілкуватися конструктивно; після впрова17:00 до 19:00)
Любов Лисенко:
дження та контролю за виконнанням місто
— субота 16 травня (з 12:00 до 14:00).
— Вишгороду потрібно визначити нові матиме вигідну структуру доріжок, що доДля підрахунку в будній день були обрані пріоритети. Це і залучення громади до пе- зволить подорожувати не тільки містом, а
4 ділянки руху, з яких 3 – на території міста і ретворення міста, впровадження інновацій,
й за його межами. Сподіваюся, нам також
1 – поза містом (у напрямку Києва).
підвищення рівня комфортності. Розвиток вдасться залучити зелені стежки для outdoor
Загальна кількість велосипедів у робочий велоінфраструктури якнайкраще відповідає подорожей. І наостанок: більша частина
день 13 травня 2015 р. — 212 осіб (чоловіків
цим пріоритетам, адже в результаті місто ста- мешканців займатиметься спортом і отримає
— 83%, з них 67 % рухались по дорозі та 33 не безпечнішим, зручнішим для життя, його
додаткові варіанти відпочинку.
% — по тротуару; жінок — 17%, з них 28 %
рухались по дорозі та 72 % — по тротуару).
Для підрахунку у вихідний день були обрані 3 ділянки руху, з яких 2 – на території
міста і 1 – поза містом (у напрямку Києва).
У вихідний день 16 травня 2015 р. зафіксовано 128 осіб (чоловіків — 82%, з них 73%
рухались по дорозі та 27% — по тротуару; жінок — 18%, з них 65 % рухались по дорозі та
35% — по тротуару).
Робоча група провела аналіз території
Вишгорода, визначила пріоритетні та другорядні напрямки, за якими очікується найбільший рух велосипедистів. Особливу увагу
група приділила організації руху велосипедистів, уникаючи різких перепадів висот та
підйомів.
Опрацювали транспортну ситуацію в
місті, окреслили сучасний стан велопоїздок,
спланували попередню велосипедну мережу.
За результатами зустрічі було підготовФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»
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Колонка редактора

День журналіста
в нас — щодня
Марина
КОЧЕЛІСОВА
День
журналіста ми відзначаємо, як завжди,
шостого
червня.
Цього
року наше професійне
свято
припадає на вихідний — суботу. Та
для творчої частини редакції газети
«Вишгород» свята і вихідні (так само,
як і перерви та початок і закінчення
робочого дня) давно вже і звично —
поняття умовні.
Літредактор Валентина Яковенко
коригуватиме тексти, Андрій Максімов
працюватиме над фототекою, художній
редактор Максим Крадожон вдосконалюватиме сайт газети, кореспондент
Валентина Чистяк і позаштатні громадські кореспонденти збиратимуть інформацію, головний редактор Марина Кочелісова складатиме макет номера та
за допомогою свого заступника Вікторії Шмигори перевірятиме виконання
творчих завдань, а директор комунального підприємства Віталій Кутаф’єв визначатиме стратегію роботи КП на тиждень. І так — щодня.
5 листопада 2015 р. газеті «Вишгород» виповнюється 20 років. За цей
час ми вийшли не лише на районний
чи обласний — а й на національний та
міжнародний рівень. Нас моніторять
громадські об’єднання, політичні партії
та владні структури. Нас читають у містах-побратимах Вишгорода та, завдяки
нашому сайту www.vyshgorod.in.ua — у
будь-якому куточку Землі.
Та головне — нас читають вишгородці. Хвалять і лають, пред’являють
претензії до тем і змісту. Приходять до
редакції купити примірник газети, бо «в
кіоску вже закінчилися». Телефонують
зі скаргами і надсилають листи з порадами. Вітають з ювілеями рідних, друзів
і сусідів. Діляться своєю творчістю — віршами і прозою, спогадами та пожовклими фотографіями.
Городяни ставляться до газети
«Вишгород», як до живої людини, а
журналістів вважають причетними до
всього, що відбувається у місті (і відповідальними за все). У магазині, школі,
лікарні чи центрі творчості, в редакції, дитсадку, на стадіоні чи на вулиці
до нас звертаються люди — із своїми
проблемами та недугами, діляться радощами і болем, просять допомогти чи
порадити.
Газеті «Вишгород» довіряють, тому
що міське видання не опускається до
обливання когось брудом, надає перевірену та виважену інформацію, намагається більше радувати людей добрими новинами — хай як це нелегко у
теперішній непевний час, ми зосереджуємось на добрих справах у нашому
місті. І відрадно, що чимало питань, з
якими звертаються мешканці міста чи
переселенці, навіть не доводиться виносити на шпальти газети — їх вдається вирішити спілкуванням із чиновниками (бо до газети прислухаються).
«Вишгород» розширює свій ареал
— на наших сторінках з’являються нові
теми і нові обличчя. Комунальне підприємство «Редакція газети «Вишгород» має амбітні плани розвитку — але
про це трохи пізніше, шановні читачі.
Колектив редакції газети «Вишгород» вітає з професійним святом колег
із районного радіо та газети «Слово»,
з якими пліч-о-пліч на всіх визначних
подіях у нашому місті ми вже чимало
років. Зичимо успіхів молодим журналістам з ТРК «Више Град», юним журналістам міського і районного Центрів
творчості. Щиро дякуємо за увагу до
нас нашим громадським кореспондентам, активістам соціальних мереж і
приватним виданням.
Хай усім щастить на інформаційній
ниві, а головною новиною стане мир і
процвітання в Україні!
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Останній дзвоник
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Вишгород

У доросле життя — з НАДІЄЮ

Лідія ШКУРКО,
заступник директора ВРС ЗОШ «Надія»
ФОТО — Анна ПІНЧУК, спеціально для «Вишгорода»

Закінчився ще один навчальний рік.
У день Останнього дзвоника ранковий
дощ не зіпсував святкового настрою ні
випускникам, ні учням, ні батькам і гостям Вишгородської районної спеціальної
загальноосвітньої школи «Надія».

У прикрашеній яскравими кульками та
квітами залі, як завжди, — жодного вільного місця. Лунає Державний Гімн України — і
ведучі, вчитель-дефектолог Олена Велігурська та шестикласник Владислав Ковтун і
десятикласник Микола Григорьєв, запрошують до зали випускників. Їх цього року
троє: Богдан Патейчук, Дмитро Іванченко
та Валентина Головчак.
Школа прощається зі своїми випускни-

Перша школа

Дзвони, дзвіночку, сповіщай!
Урок останній починай!
Наталія ПЕТРОЧУК,
педагог-організатор Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
ФОТО — архів ЗОШ № 1

Ось і промайнув ще один
навчальний рік. Для першокласників він був першим
роком у Країні Знань, сповненим пригод, нових вражень, пошуків нових друзів
та вподобань. Для учнів середніх класів — іще одним
захоплюючим роком у рідній
школі. Для 11-класників цей
навчальний рік був останнім.
Чим запам’ятався він нашим випускникам? Чи промайнули перед ними усі 11 років, що
вони провели у Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, коли лунав останній шкільний дзвінок?
Чи поринули вони у вирій спогадів, кружляючи у вальсі? Чи
згадали участь у різноманітних
виховних заходах, перемоги,
злети, падіння й невдачі, цікаві
уроки та веселі перерви?
Учні початкової школи згадуватимуть чудову виставу
«Хто-хто Миколая любить?» (у
головній ролі — Тарас Оверченко). 8-10 класи запам’ятають
доброго, красивого, поетичого Святого Валентина (Олега
Пурхача), команду дівчат-випускниць на конкурсі «Міс «Європейська Осінь»-2014», які
презентували незвичайну програму — подорож Швейцарією
та виконання пісні «Україно,

вставай!» на фестивалі патріотичної пісні «Червона калина».
Прощаючись зі школою,
випускники
згадуватимуть
благодійні ярмарки, свято національної української кухні, літературні тижні, шевченківські
вечори, а найбільше, мабуть,
запам’ятають День дитинства
— свій останній день у школі.
На свято завітало багато почесних гостей. Серед них Герой
України Семен Поташник, методист вищої категорії Центру нових інформаційних систем і технологій Департаменту освіти і
науки Київської області Наталія
Петровська, методист відділу
освіти Вишгородської райдержадміністрації Ганна Жаврук.
Учнів і педагогічний колектив школи із закінченням навчального року від імені Спілки
підприємців
Вишгородщини
привітали Олександр Клавдієнко та Олена Нікорович; від
імені Вишгородської районної
організації Червоного Хреста
України — Валентина Кашка.
Із напутнім словом виступила
голова Вишгородської районної організації Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» та координатор батальйону спецпризначення «Січ» Валентина Парчук. Всі вони теплими словами
вітали учнів школи, учителів, а
також головних винуватців свята — випускників із закінченням
ще одного навчального року та
зичили гарних канікул.

ками, відкриваючи їм дорогу у самостійне
життя. Ці хвилини з ними розділяють не
лише учителі та батьки, а й друзі школи —
представники влади, благодійних фондів,
громадських організацій.
З вітальним словом до учнів звернувся
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, побажав усім гарного літнього відпочинку, а випускникам — щасливої долі.
Начальник відділу з гуманітарних питань

міськради Володимир Ткач вручив майбутнім першокласникам портфелі та дитячі
книжечки.
Президент благодійного фонду святої Ольги Володимир Малишев подарував
школярам різнокольорові гелієві кульки, які
діти відпустили в небо по закінченні свята.
Андрій Пещерін, президент ВГО «Молода
країна», який завжди надає посильну допомогу школі, прочитав зворушливого напутнього вірша для випускників.
Віктор Добровольський, депутат міської ради, та Ніна Піддубна, член Спілки
підприємців Вишгородщини, також привітали учнів і вручили директору школи Володимиру Дуці подарунковий сертифікат на
потреби закладу. Від районної організації
Червоного Хреста України Світлана Данилюк передала в медичний кабінет школи
аптечку.
Побажала учням набратися сил перед
новим навчальним роком Жанна Кондратюк — методист відділу освіти. Президент
благодійного фонду «Берегиня» Олена
Попович зичила школярам незабутніх вражень та щасливих подій на канікулах.
Від благодійного фонду «Гіппократ» кожен учень отримав набір для малювання.
Щирі, зворушливі слова вдячності педагогам від імені батьків висловила Людмила
Зайчук.
Школярі під час святкового концерту
продемонстрували свої здібності у вокальному мистецтві та декламуванні. На завершення випускники, учні, педагоги та гості
свята сфотографувалися — на згадку про
останній шкільний день 2015 року.

«Школа, стежка, батьківський поріг…»
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО —

ВРГ «Інтелект»

Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»,
Ольга ДУМАНСЬКА,
Юлія ШУБКО,
Інна ПЕРЕГОНЦЕВА,
Юрій МАЗУР-ФЕДОРЧУК,
спеціально для «Вишгорода»

Цього року Вишгородська
районна
гімназія
«Інтелект»
перевершила усі сподівання. Із 20 медалей
Вишгородщини
(та
14 у загальноосвітніх
навчальних закладах
нашого міста) 10 — в
«Інтелекті».
Про це з гордістю
говорили на Останньому дзвонику в гімназії
голова Вишгородської
РДА Олександр Горган, секретар Вишгородської міської ради
Марія
Решетнікова,
депутати
міськради
Валерій
Виговський,
Олександр
Семенов
і Анатолій Шока, проректор Інституту екології економіки та права
при Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова
Любов Лісовська, в. о.
директора закладу післядипломної освіти при
Київській облдержадміністрації Олена Альохіна, директор Вишгородської міжрайонної
виконавчої
дирекції
Київського обласного
відділення Фонду соціального страхування
Людмила Бондарчук,
директор міжшкільного
навчально-виробничого комбінату Микола
Федірко.
Три випускні класи
прийшли на останню
в їхньому шкільному
житті святкову лінійку
у вишиванках. Приклавши руку до серця,
співали Гімн України.
Вшанували хвилиною
мовчання пам’ять тих,

«Золота молодь ІНТЕЛЕКТУ»: Ігор Боутенок,
Анна Візняк, Вікторія Ковеня, Катерина Осадча,
Дарія Педяш, Ярослав Піскун, Анна Тригуб; «срібна
юнь»: Марина Іллєнок,
Анна Смоляренко, Микола
Шеляг

хто загинув у боротьбі за
єдину Україну, — на Майдані та на Сході.
Випускники
схвильовано слухали розповідь
Володимира
Семистяги,
просвітянина,
викладача
Луганського університету,
що за свою проукраїнську
діяльність провів два місяці
у камері так званої «ЛНР».
Оплесками зустріли нагородження 10-класника Арсена Семистяги відзнакою
патріарха УПЦ КП Філарета — медаль «За любов до
України та жертовність»
(Для нашої молоді Донбас — невід’ємна частина
України, а все українське

— невід’ємна складова їхнього життя.)
Юнаки і дівчата вітали
квітами своїх класних керівників Оксану Жовтенко,
Ларису Ющенко та Марину Грищенко, улюблених
вчителів. Розчулено слухали напутні слова перших
вчительок Наталії Янченко, Тетяни Уманець, Ірини
Волкотруб. Зі слізьми розставання піднімалися попід
рушниками батьків по сходах рідної школи.
Поруч зі мною вимушений переселенець із
Донбасу ретельно знімав
усе — для онуки, що захворіла і не змогла прийти

на Останній дзвоник-2015.
Зачудовано дивився, як
співали Гімн України випускники, як урочисто і
щиро промовляли:
«Присягаюсь, державо,
завжди тебе вірно любити,
Шанувати народ мій —
єдину братерську сім’ю.
Бо я вірю, я знаю,
що розум людський і освіта
Знов відродить, країно,
і славу, і велич твою!»
Прощальний
шкільний вальс, у небо злітають
жовті і голубі кульки, випускники фотографуються
на пам’ять і рушають до БК
«Енергетик».
Далі — на стор. 14

Вишгород

Шкільний альбом

6 червня

Технічний ліцей

11 клас
Випуск-2015

2015 року
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6 червня

2015 року

Шкільний альбом

Вишгород

Вишгородська ЗОШ I-III ст. №1
11 клас

Випуск-2015

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

6 червня

2015 року
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
18:30, 21:00 Новини
08:40 Паспортний
сервiс
09:00
ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:30 Казки Лiрника
Сашка
15:40 Мультфiльм
16:20 Вiкно в
Америку
16:50 Утеодин з
Майклом Щуром
17:20 Книга ua
18:05 Час-Ч
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша
шпальта
19:30 Дорогi
депутати
20:00 Про головне
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00
Пiдсумки

06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30,
23:25 ТСН
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40, 11:00 «Чотири
весiлля - 2»
12:20, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Хорошi
руки»
22:10 «Грошi»
23:45 «Мiнкульт»

06:25, 19:20
Надзвичайнi новини
07:10, 09:15 Факти
тижня
08:45 Факти. Ранок
09:35 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:30, 13:15 Т/с
«Перетинаючи
межу»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:35 Паралельний
свiт
14:35 Провокатор
15:25, 16:20 Клан.
Реалiтi-шоу
17:45 Дiстало!
Повторюємо двiчi
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Дiстало!
21:55 Свобода слова
00:40 Х/ф «Обсесiя»

07:00 Профiлактика
14:00, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00,
16:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний
стiл»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба
порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»

07:30, 18:30 «За
живе!»
08:50 Х/ф
«Мандрiвка у
закоханiсть»
11:00 Х/ф
«Здрастуйте Вам!»
13:05, 20:00
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:35 «Донькиматерi»

07:05 Дика природа
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Замальовки:
коротко про головне
11:30, 21:35 Iменалегенди
12:15 Дива блакитної
планети: сiм
континентiв
13:50 Апокалiпсис:
друга свiтова вiйна
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
16:00, 23:35 Сiм’ї
тварин
17:45 Кримiнальнi
iсторiї
18:15 «Iпостасi
спорту»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Ю.
Рибчинський
20:00 На лiнiї вогню
22:35 Всесвiт

06:30 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Курт Сеiт i
Шура»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
12:05, 14:00, 16:00,
17:45 «Новини»
13:20 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:20, 16:15 «Жди
меня»
18:05, 19:05
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
23:10 Т/с «Жити далi»

06:50, 07:10, 08:10

09:25, 14:00, 19:30
Проект: Динозавр
10:55 Мегазаводи:
«Ягуар-XJ»
12:05 Старателi:
Небезпечна жила
12:30 Шукачi скарбiв:
Трофеї Лiнкольна
12:55 Шукачi скарбiв:
Бiля джерел США
13:15, 13:40, 22:30,
22:55 Науковi дурощi
15:35 Сходження
чорного вовка
17:10 Суперспоруди
Третього рейха: СС
Гiммлера
18:40 Суперспоруди
Третього рейха: Головна
цитадель Гiтлера
23:15 Розслiдування
авiакатастроф: Що
трапилося з рейсом
370 «Малайзiйських
авiалiнiй»

06:30, 07:40, 09:30

Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
09:15 Реальна
мiстика
10:00 Т/с «А снiг
кружляє?»
13:40, 15:30 Т/с
«Адвокат»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
19:45 «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Обдури
якщо кохаєш»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф
«Потрiйний форсаж.
Токiйський Дрифт»

Передплачуйте газету «Вишгород».

06:00, 07:20, 07:25,
09:50 Kids Time
06:05 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:23 М/с
«Барбоскiни»
07:27 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:50 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»
09:55 М/ф «Король
Сафарi»
11:25 Х/ф «Флаббер»
13:20 Х/ф «Жива
сталь»
16:00 Х/ф «Чорний
лицар»
18:00 Репортер
19:00 Ревiзор
21:10 Страстi за
Ревiзором
23:15 Х/ф «Сурогати»

07:10, 08:15, 22:15, 23:20
Бiзнес-час
07:30, 08:30, 09:45, 10:30,
11:30, 12:30, 13:30, 15:33,
16:30, 17:30, 18:30, 22:30,
23:25 Час. Важливо
09:15 Час. Пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
10:35 Машина Часу
11:35 Велика полiтика
14:15 Час: Пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
«Одна родина»
17:19, 17:35, 18:15, 20:00
Україна - понад усе!
18:32 Особливий погляд
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:32 Пiслязавтра
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:35 Територия закону

06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна-3»
11:00 Х/ф «Останнiй
легiон»
13:10 «Вайпаут»
15:30 «Top Gear»
16:30, 21:30
«ДжеДАI»
17:30 «Люстратор
7.62»
18:30, 21:00 Новини
«Спецкор»
19:00 Т/с «Дев’ять
життiв Нестора
Махна»
22:00 «Секретнi
матерiали»
23:00 Х/ф
«Некерований»

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Х/ф «Хлопцi та
дiвчата»
23:50 Х/ф «Принцеса
спецiй»

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

Мультфiльм СРСР
07:10, 09:00 «Top
shop»
10:30 Криве
дзеркало
11:00 Невiдома
версiя
11:50 Х/с
«Варварина земля»
15:55, 21:30 Х/с
«Пуаро Агати Кристi»
17:45 Х/ф «Князь
Удача Андрiйович»
19:10 Х/с «Вiчний
поклик»
23:15 Х/с «Суто
англiйськi вбивства»

06:45 Х/ф «Сiльський
детектив»
08:15 «Правда
життя». Нежiноча
справа
08:50 «Агенти
впливу»
09:45 «Уральськi
пельменi - 20 рокiв
у тiстi!»
11:40 Х/ф «Колишнiх
агентiв не буває»
13:20 Т/с «Грабуй
награбоване»
15:00 Т/с
«Повернення
додому»
19:00, 21:40 «Свiдок»
19:30 Т/с
«Хранитель»
22:00 Т/с «CSI: НьюЙорк - 5»
23:45 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес - 3»

06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:00 Панянкаселянка
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел чи
Демон»
22:55 Щоденники
Темного
23:30 Х/ф «Десь»

06:00, 12:40 Top
Gear
06:50 Пiдроблена
iсторiя
07:40, 15:20 У
пошуках iстини
08:30, 14:30 Правила
життя
09:20, 16:10
Мiстична Україна
10:10, 18:50 У
пошуках пригод
11:50, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
13:40, 19:50 Мегаїжа
17:00 Секретнi
територiї
17:50, 20:40 Скарби
зi звалища
22:30 Невiдома
Африка
23:30 Покер

06:00, 23:50 Top Gear
06:50, 11:55
Руйнiвники мiфiв
07:40 Акварiумний
бiзнес
08:30, 14:05 Як це
зроблено?
08:55, 13:40 Як це
працює?
09:20 Аеропорт
зсередини
10:10 Швидкi та гучнi
11:05, 11:30 Мисливцi
за складами
12:50, 13:15 Фабрика
унiкальних автiвок
14:35, 22:55 Будинки
на деревах
15:25, 15:50, 16:20,
16:45, 17:15, 17:40,
18:10, 18:35,
19:05, 19:30, 20:00
Рибальськi байки
Якуба Вагнера
21:00 Вижити разом
22:00 Аляска: родина
з лiсу
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06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:40 Паспортний
сервiс
09:25, 20:00 Про
головне
11:25 Д/ф «Ляльки
та iграшки»
12:00 Уряд
на зв’язку з
громадянами
12:25 Дорогi
депутати
13:20, 18:05 Час-Ч
14:00 Мультфiльм
14:10 Дитячi iсторiї
14:35 Фольк-music
16:00 Х/ф «Партiя в
шахи»
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00
Пiдсумки

06:15, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 23:25
«Телевiзiйна служба
новин»
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
- 3»
11:00, 21:00 Т/с
«Хорошi руки»
12:20, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30 «Чистоnews»
22:10 «Чотири весiлля
4»
23:45 Т/с «Заручники»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10 Т/с
«Перетинаючи
межу»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Паралельний
свiт
14:15 Провокатор
15:20, 16:20 Клан.
Реалiтi-шоу
17:50, 23:00 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:55 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
23:55 Т/с «Ганнiбал»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20 «Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський ринг
з Реною Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»

07:30, 18:30 «За

06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 22:10 Iменалегенди
12:15 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
13:10 Кримiнальнi
iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Цивiлiзацiя
Incognita»
16:00, 23:35 Сiм’ї
тварин
17:45 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i
час»
19:00 В гостях
у Д. Гордона.
Ю.Рибчинський
21:35 Вiдлуння
00:00 «Латинський
коханець»

06:30 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Курт Сеiт i
Шура»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40, 16:15 Т/с
«Завжди говори
«Завжди»-5»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
23:10 Т/с «Жити далi»

06:05, 14:15, 15:30

09:25, 14:00, 19:30 Топ10 мегамонстрiв
10:55 Мегазаводи:
«Кенiгсегг»
11:40 Старателi: Град
каменiв
12:05 Старателi:
Тремтiння гори
12:30 Шукачi скарбiв:
Скарби Нью-Джерсi
12:55 Шукачi скарбiв:
Золото Каджунiв
13:15, 13:40, 22:30,
22:55 Науковi дурощi
15:35 Останнiй тигр
Суматри
17:10 Суперспоруди
Третього рейха: «Фау1»: Ракета помсти
Гiтлера
17:55, 18:20, 19:05 Код
небезпеки
18:40 Код небезпеки:
Що буде далi?
21:45 Коли крокодили
їли динозаврiв
23:15 Розслiдування
авiакатастроф:
Катастрофа при посадцi

Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20 Х/ф «Коли не
вистачає любовi»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
20:55 Футбол.
Товариський матч
«Грузiя» - «Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна
мiстика

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
22:30, 23:25 Час.
Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:35 Кордон
Держави
13:10, 14:10 День
15:32 Дiалоги з
Патрiархом
16:35 Пiслязавтра
17:15, 17:35, 18:14,
18:31 Україна понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки
дня
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:30 Мiграцiйний
вектор

06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40, 19:00 Т/с
«Дев’ять життiв
Нестора Махна»
12:05 Х/ф «100
градусiв ничже нуля»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00 «Вiдеобiмба»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
22:00 Х/ф
«Професiонал»
00:15 Х/ф «Земний
апокалiпсис»

06:30 «TOP SHOP»

01:10 «Один за всiх»

06:10, 07:25, 07:30,
07:55 Kids Time
06:15 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:27 М/с
«Барбоскiни»
07:33 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
07:57 Єралаш
09:55 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Моя
прекрасна нянька»
15:55 Т/с «Воронiни»
18:00 Репортер
18:15 Абзац!
18:55 Т/с
«Вiсiмдесятi»
20:20 Т/с
«СашаТаня»
22:00 Герої та
коханцi
00:55 Любов на
мiльйон

06:30, 07:40, 09:30

06:05 Х/ф «Анiскiн i

Мультфiльм СРСР

Фантомас»

07:10, 09:00 «Top

08:30 Ранковий

shop»

«Свiдок»

10:15 Криве

09:00 «Кримiнальнi

06:50 М/с «Машинi
казки»
07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел чи
Демон»
23:00 Щоденники
Темного
00:00 Х/ф «Рокер»

06:00, 12:40 Top
Gear
06:50 Пiдроблена
iсторiя
07:40, 15:20 У
пошуках iстини
08:30, 14:30 Правила
життя
09:20, 16:10
Мiстична Україна
10:10, 18:50 У
пошуках пригод
11:50, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
13:40, 19:50 Мегаїжа
17:00 Секретнi
територiї
17:50, 20:40 Скарби
зi звалища
22:30 Невiдома
Африка
23:30 Вiйна
всерединi нас

06:50, 11:55, 20:00
Швидкi та гучнi
07:40 Будинки на
деревах
08:30, 14:05, 18:10 Як
це зроблено?
08:55, 13:40, 18:35 Як
це працює?
10:10 Вижити разом
11:05, 11:30, 19:05,
19:30 Мисливцi за
релiквiями - ломбард
12:50 Генiй автодизайну
14:35, 15:00 Шалена
риболовля
15:25, 15:50 Хаос у дiї:
кадри очевидцiв
16:20 Колекцiонери
автiвок
17:15 Махiнатори
21:00, 21:30 У гонитвi
за класикою
22:00 З любовi до
машин
22:55, 23:20 Шукачi
скарбiв Америки

живе!»
08:40 «Зiркове
життя. Шлюбнi
рекордсмени»
09:45 Х/ф «Дiвчата»
11:40, 20:00
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
12:35 «МастерШеф
- 3»
16:00 «Все буде
добре!»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

дзеркало
10:40 Невiдома
версiя
11:30 Х/ф «Король

справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 5»

Дроздовик»
13:10, 18:45 Х/с
«Вiчний поклик»

13:10 Т/с «Копиновобранцi»
15:00, 19:00, 21:40

15:30, 21:30 Х/с

«Свiдок»

«Пуаро Агати Кристi»

15:15, 19:30 Т/с

17:15 Х/ф «Зiна-

«Хранитель»

Зiнуля»

17:00 «Детективи»

23:20 Х/с «Суто

23:45 Т/с «NCIS:

англiйськi вбивства»

Лос-Анджелес - 3»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 «Нiчне життя»
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07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00
Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30,
00:00 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
14:35 Гра iнтересiв
15:35 Модне
здоров’я
16:10, 16:32, 17:15,
17:35, 18:15, 20:00
Україна - понад усе!
18:35 Невигаданi
iсторiї
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб реформ
23:40 Бiзнес час
23:48 Мiсцевий час

06:40, 07:30 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
07:00 Журнал Лiги
Чемпiонiв УЄФА 20142015
08:40, 21:30 «ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40, 19:00 Т/с
«Дев’ять життiв
Нестора Махна»
12:05 Х/ф «Земний
апокалiпсис»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00 «Вiдеобiмба»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
22:00 Х/ф «Кiкбоксер»
00:00 Х/ф
«Атлантичний рубiж»

06:30 «TOP SHOP»

00:25 «Один за всiх»

06:10, 07:25, 07:35,
07:55 Kids Time
06:15 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с
«Барбоскiни»
07:37 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
09:55 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Татусевi
дочки»
16:35, 19:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
18:20 Абзац!
20:20 Т/с
«СашаТаня»
22:00 Герої та
коханцi
01:25 Х/ф
«Еквiлiбрiум»

06:30, 07:40, 09:10

06:05 Х/ф «I знову

Мультфiльм СРСР

Анiскiн»

07:10, 08:40 «Top

08:30 Ранковий

shop»

«Свiдок»

10:20 Криве

09:00 «Кримiнальнi

07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:00 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
13:50 Панянкаселянка
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел чи
Демон»
23:00 Щоденники
Темного
00:00 Х/ф «Шалене
серце»

06:00, 12:40 Top
Gear
06:50 Пiдроблена
iсторiя
07:40, 15:20 У
пошуках iстини
08:30, 14:30 Правила
життя
09:20, 16:10
Мiстична Україна
10:10, 18:50 У
пошуках пригод
11:50, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
13:40, 19:50 Мегаїжа
17:00 Секретнi
територiї
17:50, 20:40 Скарби
зi звалища
22:30 Невiдома
Африка
23:30 Покер

06:50, 07:15, 11:55,
12:20 Хаос у дiї:
кадри очевидцiв
07:40, 08:05 Шалена
риболовля
08:55, 13:40, 18:35 Як
це працює?
09:20 З любовi до
машин
10:10 Швидкi та гучнi
11:05, 11:30, 19:05,
19:30 Шукачi скарбiв
Америки
12:50 Колекцiонери
автiвок
14:35, 22:55 Ванна
пiд ключ
15:25 Не намагайтеся
повторити
16:20 П’ята передача
17:15 Махiнатори
20:00, 20:30 Склади:
битва в Канадi
21:00 Сталевий
винтаж
22:00 Скарби зi
звалища

06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 Новини
звiдусiль
09:20 Про головне
10:15 Д/с «Сага
старовинної пущi»
11:30 Д/ф «Йога»
13:20, 18:05 Час-Ч
16:00 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
17:00 Д/ф «Сiчневий
бiй. Литовське радiо
i телебачення 13
сiчня 1991 року»
18:15 Новини. Свiт
19:00 Перша студiя
21:55 З перших вуст
22:00 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00
Пiдсумки
23:25 Тепло.ua

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:25 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 3»
11:00, 21:00 Т/с
«Хорошi руки»
12:20, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:30 «Чистоnews»
22:10 «Iнспектор
Фреймут 2»
23:45 Т/с
«Заручники»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Паралельний
свiт
14:15 Провокатор
15:20, 16:20 Клан.
Реалiтi-шоу
17:50, 22:55 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Секретний
фронт
21:55 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
23:50 Т/с «Ганнiбал»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Служба
порятунку»

06:20, 16:00 «Все

05:55, 07:30,
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
06:15, 20:00 На лiнiї
вогню
07:10, 15:40 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:30 Iмена-легенди
12:15 «Джаз-коло»
13:00 «Соцiальний
статус: ваша пенсiя»
14:00, 22:00 Всесвiт
16:00, 23:00 Сiм’ї
тварин
17:45 Кримiнальнi
iсторiї
18:10 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Ю.
Рибчинський
21:35 «Глобал - 3000»
23:30 «Натхнення»
23:50 «Ландшафтнi
iгри»

06:30 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Курт Сеiт i
Шура»
11:15, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40/, 16:15 Т/с
«Завжди говори
«Завжди»-5»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
23:10 Т/с «Жити далi»

06:05, 14:15, 15:30,

07:30 Популярна наука:
Стрiлянина, повiтрянi
кулi та ударнi хвилi
10:10, 14:45, 20:15
Коли крокодили їли
динозаврiв
10:55 Мегазаводи:
Бентлi
11:40 Старателi: Злодiї
в горах
12:30 Шукачi скарбiв:
Пiратськi скарби
12:55 Шукачi скарбiв:
Крадене золото
13:15, 13:40, 22:30,
22:55 Науковi дурощi
17:10 Суперспоруди
Третього рейха:
Камiкадзе
17:55 Шосе крiзь пекло
18:40 Дикий тунець:
Зламанi вудки i розбитi
серця
21:00 Смертельний бiй
динозаврiв
21:45 Пастка для
динозаврiв
23:15 Розслiдування
авiакатастроф:
Фатальна помилка

00:20 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:10 Х/ф «Ця жiнка
до мене»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
21:00 Т/с «Обдури
якщо кохаєш»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна
мiстика

Передплачуйте газету «Вишгород».

буде добре!»
08:00, 18:30 «За
живе!»
09:10 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»
11:45, 20:00
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
12:45 «МастерШеф
- 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Давай
поговоримо про
секс»

дзеркало
10:45 Невiдома
версiя
11:35 Х/ф «Князь

справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 5»

Удача Андрiйович»
12:55, 19:10 Х/с
«Вiчний поклик»
15:40, 21:30 Х/с

13:10 Т/с «Копиновобранцi»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»

«Пуаро Агати Кристi»

15:15, 19:30 Т/с

17:30 Х/ф «Король

«Хранитель»

Дроздовик»

17:00 «Детективи»

23:20 Х/с «Суто

23:45 Т/с «NCIS:

англiйськi вбивства»

Лос-Анджелес - 3»

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»
01:20 «Нiчне життя»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 Новини звiдусiль
09:10 ДебатиPRO
10:30 Перша студiя
11:25 Д/ф «Сiчневий
бiй. Литовське радiо i
телебачення 13 сiчня
1991 року»
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:05 Час-Ч
14:00 Мультфiльм
14:10 Дитячi iсторiї
15:30 Надвечiр’я
16:30 Чоловiчий клуб.
Спорт
17:35 Чоловiчий клуб
18:15 Новини. Свiт
18:55 Д/с «Сага
старовинної пущi»
20:00 Про головне
21:55 З перших вуст
22:00 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля
- 3»
11:00, 21:00 Т/с
«Хорошi руки»
12:20, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя кохана
Дiла»
20:30 «Чистоnews»
22:10 «Сказочная Русь
2015»
22:40 «Право на владу
- 2»
00:45 Х/ф «Дев’яносто
дев’ять франкiв»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Паралельний
свiт
14:15 Провокатор
15:25, 16:20 Клан.
Реалiтi-шоу
17:50, 22:55 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти.
Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:55 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
23:50 Т/с «Ганнiбал»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Київськi
iсторiї»

06:00, 18:00, 22:00

06:15 «Глобал - 3000»
06:40 «Свiтськi
хронiки»
07:10, 15:40
«Цивiлiзацiя Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 20:00 На лiнiї
вогню
12:15 «Щоденник для
батькiв»
13:10, 17:45
Кримiнальнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
16:00, 23:35 Сiм’ї
тварин
18:15 «Ландшафтнi
iгри»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. Ю.
Рибчинський
21:35 Rock Time з
Петром Полтарєвим
22:10 Iмена-легенди
00:00 «Латинський
коханець»

06:30 Мультфiльм
07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
14:00, 16:00, 17:45
Новини
07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Курт Сеiт i
Шура»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25 «Судовi справи»
14:20 «Сiмейний суд»
15:40, 16:15 Т/с
«Завжди говори
«Завжди»-5»
18:05, 19:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Рiдкiсна
група кровi»
23:10 Т/с «Жити далi»

06:05, 14:15, 15:30

08:40 Коли крокодили
їли динозаврiв
10:10, 14:45, 20:15
Пастка для динозаврiв
10:55 Мегазаводи:
Вантажiвки «Мерседес»
12:05 Старателi: Золота
жила
12:55 Шукачi скарбiв:
Скарби блюзменiв
13:15, 13:40, 22:30,
22:55 Науковi дурощi
16:20 Таємне життя
хижакiв: На межi
17:10 Суперспоруди
Третього рейха: Лiнiя
Зiгфрiда
17:55 Дике будiвництво:
Рай для вболiвальника
18:40 Дике будiвництво:
Плавучий будинок
21:00 Бiльше, нiж
Тиранозавр
21:45 Чудо-юдо
динозаври
23:15 Розслiдування
авiакатастроф:
Подвiйне рiшення
комiсiї

06:30, 07:40, 09:20
Мультфiльм СРСР
07:10, 08:50 «Top
shop»
10:35, 11:05 Криве
дзеркало
11:30 Невiдома
версiя
12:20 Х/ф «ЗiнаЗiнуля»
13:50, 18:05 Х/с
«Вiчний поклик»
16:15, 21:35 Х/с
«Пуаро Агати Кристi»
23:30 Х/с «Суто
англiйськi вбивства»

Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20 Х/ф «Я буду
поруч»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
21:00 Т/с «Обдури
якщо кохаєш»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна
мiстика

«Вiкна-Новини»
06:35, 16:00 «Все
буде добре!»
08:30, 18:30 «За
живе!»
09:40 «Вагiтна у 16»
10:40 «Донькиматерi»
11:45, 20:00
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
12:40 «МастерШеф
- 4»
21:00 «Мiстичнi
iсторiї-2 з Павлом
Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»
00:25 «Один за всiх»

— Що
потрібно
говорити, коли
отримуєш
зарплату?
— Привіт, моя
маленька!

06:10, 07:25, 07:35,
07:55 Kids Time
06:15 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с
«Барбоскiни»
07:37 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
09:55 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Моя
прекрасна нянька»
16:35, 19:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
18:20 Абзац!
20:20 Т/с
«СашаТаня»
22:00 Герої та
коханцi
01:10 Х/ф «Район
№9»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
17:30, 18:30, 23:25,
00:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
09:35 Майстри
Ремонту
11:35 Час: пiдсумки
дня
13:10, 14:35 День
15:35 Пiслязавтра
16:15, 17:15, 17:35,
18:15, 18:31, 20:00
Україна - понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30 Твоя влада
23:00 Час новин
(росiйською мовою)

06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Т/с «Дев’ять
життiв Нестора
Махна»
12:05 Х/ф
«Атлантичний рубiж»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00 «Вiдеобiмба»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
19:00 Х/ф
«Кiкбоксер»
22:00 Х/ф
«Кiкбоксер-2»
00:00 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»

06:30 «TOP SHOP»

07:10 Х/ф «I знову

07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:10 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:00 Панянкаселянка
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с
«Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел чи
Демон»
23:00 Щоденники
Темного
00:00 Х/ф «Одного
разу в Голiвудi»

06:50, 15:20 У

06:50, 11:55 Не
намагайтеся
повторити
07:40 Ванна пiд ключ
08:30, 14:05, 18:10
Як це зроблено?
08:55, 13:40, 18:35
Як це працює?
09:20, 09:45 Склади:
битва в Канадi
11:05, 11:30, 19:05,
19:30 Багажнi вiйни
12:50 П’ята
передача
14:35 Гра на життя
15:25 Дилетант
проти експерта
16:20 Автомобiльний
аукцiон у Техасi
17:15 Махiнатори
20:00, 21:00 Золота
лихоманка
22:00 Реальнi
далекобiники
22:55, 23:20 Битва
за нерухомiсть

Анiскiн»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40, 22:00 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 5»
13:10 Т/с «Копиновобранцi»
15:00, 19:00, 21:40
«Свiдок»
15:15, 19:30 Т/с
«Хранитель»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «NCIS:
Лос-Анджелес - 3»

пошуках iстини
07:40, 14:30 Правила
життя
08:30, 16:10
Мiстична Україна
09:20, 17:00
Секретнi територiї
10:10, 18:50 У
пошуках пригод
11:00, 22:30
Невiдома Африка
11:50 Мисливцi за
змiями
12:40, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
13:40, 19:50 Мегаїжа
17:50, 20:40 Скарби
зi звалища
23:30 Шокуюче вiдео

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 Т/с «Доктор
Хаус»

ТЕЛЕпрограма
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2+2
06:30, 07:00, 08:00,
13:00, 18:30, 21:00
Новини
08:20 Новини звiдусiль
10:10 Д/с «Сага
старовинної пущi»
11:10 Д/ф «У пошуках
Грецiї»
12:25 «Схеми» з
Наталiєю Седлецькою
14:00 Мультфiльм
14:25 Хочу бути
14:45 Хто в домi
хазяїн?
15:30 Вiра. Надiя.
Любов
16:25 Музичне турне
17:40 Театральнi
сезони
18:15 Новини. Свiт
18:55 Європейськi
iгри. Церемонiя
вiдкриття
21:40 Європейський
спорт. Щоденник
22:00 Ток-шоу
«Переселенцi»
23:00, 00:00 Пiдсумки

06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45,
08:10, 08:45, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири
весiлля - 3»
11:00 Т/с «Хорошi
руки»
12:20, 13:00
«Ворожка»
13:35, 14:10 «Слiпа»
14:45 «Не бреши
менi»
15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Моя
кохана Дiла»
20:20
«Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ»
23:05 «Свiтське
життя»

06:30 Ранок у
великому мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20
Надзвичайнi новини
10:10 Т/с «Чорний
список»
12:45, 15:45 Факти.
День
13:20 Паралельний
свiт
14:15 Провокатор
15:25, 16:20
Секретний фронт
17:50, 23:00 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:10 Факти.
Вечiр
20:20 Антизомбi
21:55 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
23:55 Т/с «Ганнiбал»

07:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
«Столичнi телевiзiйнi
новини»
13:10, 15:10, 23:50
«Громадська
приймальня»
14:55, 16:00, 16:55,
18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна
Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

06:50 Х/ф

07:30, 15:00, 18:30,
21:00 «Соцiальний
пульс»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Rock Time з
Петром Полтарєвим
11:30, 21:35 Iменалегенди
12:15 «Свiтськi
хронiки»
13:10, 17:45
Кримiнальнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
15:40 «Моднi
iсторiї з Оксаною
Новицькою»
16:00, 23:35 Сiм’ї
тварин
18:15 «Цивiлiзацiя
Incognita»
19:00 В гостях у
Д. Гордона. В.
Згурський
00:00 «Латинський
коханець»

07:15, 07:35, 08:10,
08:35 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20 Т/с «Курт Сеiт
i Шура»
11:20, 12:25 Д/с
«Слiдство вели...
з Леонiдом
Каневським»
13:25 «Судовi
справи»
14:20 «Сiмейний
суд»
15:40, 16:15 Т/с
«Завжди говори
«Завжди»-5»
18:05 Ток-шоу
«Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Ток-шоу
«Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Розумник
Уiлл Хантiнг»

06:05, 06:15, 14:15,

07:55 Смертельний бiй
динозаврiв
10:55 Мегазаводи:
«Ягуар-XJ»
12:05 Битва
колекцiонерiв: Трактори
12:30 Шукачi скарбiв:
Король рок-н-ролу
13:15, 13:40, 22:30,
22:55 Науковi дурощi
15:35 Зграя: Леви
16:20 Зграя: Гiєновi
собаки
17:10 Суперспоруди
Третього рейха:
Головна цитадель
Гiтлера
17:55 Золото Юкону:
Мiж молотом i ковадлом
18:40 Космос: Простiр
i час: Усе глибше i
глибше
19:30 Випробування
пустелею
21:45 Диноманiя
23:15 Розслiдування
авiакатастроф:
Розпатися в небi

06:30, 07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
07:10, 09:00 «Top
shop»
10:15 Криве
дзеркало
10:40 Невiдома
версiя
11:30, 18:35 Х/с
«Вiчний поклик»
15:10, 21:35 Х/с
«Пуаро Агати Кристi»
17:05 Х/ф «Тринтрава»
23:25 Х/с «Суто
англiйськi вбивства»

15:30 Т/с «Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00,
15:00, 19:00 Подiї
07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях
10:00, 19:45 Ток-шоу
«Говорить Україна»
12:20 Х/ф «Iз чистого
аркуша»
18:00 Т/с
«Безсмертник. Рай
там, де ти»
21:00 Т/с «Обдури
якщо кохаєш»
23:00 Подiї дня
23:30 ComedyWoman

Передплачуйте газету «Вишгород».

«Альошчине
кохання»
08:35 Х/ф
«Термiново, шукаю
чоловiка»
10:20 Х/ф «Особисте
життя лiкаря
Селiванової»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:40, 22:35 Х/ф
«Москва сльозам не
вiрить»
00:15 Х/ф
«Iнтердiвчина»

Найважче
вранці — це
не заснути
після того,
як вимкнеш
будильник

06:10, 07:25, 07:35,
07:55 Kids Time
06:15 М/с «Пригоди
Джекi Чана»
07:30 М/с
«Барбоскiни»
07:37 М/с «Пiнгвiни
Мадагаскару»
08:00, 18:00
Репортер
08:05 Єралаш
09:55 Т/с «Друзi»
12:00 Т/с «Татусевi
дочки»
16:35, 19:00 Т/с
«Вiсiмдесятi»
18:20 Абзац!
20:20 Т/с
«СашаТаня»
22:00 Герої та
коханцi
01:15 Х/ф
«Побачення наослiп»

07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30,
16:25, 17:30, 18:30,
00:30 Час. Важливо
07:50 Автопiлотновини
13:10, 14:10 День
14:35 Феєрiя
подорожей
15:35 Машина Часу
16:15, 16:30, 17:15,
17:35, 18:14, 18:35,
20:00 Україна - понад
усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30, 23:25 Кiно з
Я.Соколовою
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:50 Гра iнтересiв

06:40 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:40, 21:30
«ДжеДАI»
09:00, 18:30, 21:00
Новини «Спецкор»
09:30 «Люстратор
7.62»
09:40 Д/п «Гiтлер та
оккультизм»
11:00 Д/п «42
способи вбити
Гiтлера»
12:05 Х/ф «Помпеї:
Апокалiпсис»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00 «Вiдеобiмба»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
19:00 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
22:00 Х/ф
«Кiкбоксер-3»

06:30 «TOP SHOP»

06:45 Х/ф «Злий дух
Ямбуя»
08:30 Ранковий
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:50 Т/с «Суто
англiйськi вбивства»
11:40 Т/с «CSI: НьюЙорк - 5»
13:10 Т/с «Копиновобранцi»
15:00, 19:00 «Свiдок»
15:15 Т/с
«Хранитель»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф
«Прощавайте,
докторе Фрейд»
21:30 Х/ф «22 кулi:
безсмертний»
23:50 Х/ф
«Турбулентнiсть - 2:
cтрах польоту»

07:15 М/с «Шоу
Гарфiлда»
07:40 М/с
«Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с
«Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi
iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
13:20 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
14:10 Панянкаселянка
17:00 Країна У
18:00 М/ф «Дельго»
19:50 Х/ф «Сам
удома 2»
22:00 Х/ф «Усi в
захватi вiд Мерi»
00:00 Х/ф
«Непристойна
комедiя»

06:50, 15:20 У
пошуках iстини
07:40, 14:30 Правила
життя
08:30, 16:10
Мiстична Україна
09:20, 17:00
Секретнi територiї
10:10, 18:50 У
пошуках пригод
11:00, 22:30
Невiдома Африка
11:50 Мисливець та
жертва
12:40, 21:40 Вiн i
вона. Бiй за життя
13:40, 19:50 Мегаїжа
17:50, 20:40 Скарби
зi звалища
23:30 Шокуюче вiдео
00:20 Очима слiдчих

06:50, 11:55 Дилетант
проти експерта
07:40 Гра на життя
08:30, 14:05, 18:10 Як
це зроблено?
08:55, 13:40, 18:35 Як
це працює?
09:20, 10:10 Золота
лихоманка
11:05, 11:30, 19:05,
19:30 Битва за
нерухомiсть
12:50 Автомобiльний
аукцiон у Техасi
14:35, 22:55
Акварiумний бiзнес
15:25 Руйнiвники
мiфiв
16:20, 16:45 Фабрика
унiкальних автiвок
17:15 Махiнатори
20:00 Аеропорт
зсередини
21:00 Передусiм лiтаки
22:00 Аляска: останнiй
кордон

07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:40, 16:00 «Файна
Юкрайна»
10:40 Т/с «Всi жiнки вiдьми»
14:10, 19:10 «Орел i
Решка. Шопiнг»
18:10 «Звана
вечеря»
20:00 «Орел i Решка.
На краю свiту»
21:00 «КВН на БIС»
22:00 «КВН»
01:10 «Розсмiши
комiка»
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09:05 Європейськi
iгри. Щоденник
09:30 Європейськi
iгри. Боротьба грекоримська, маунтiн
байк, трiатлон
14:40 «Переселенцi»
16:00 Європейськi
iгри. Маунтiн байк
16:30 Європейськi
iгри. Карате,
боротьба грекоримська
19:35 Європейськi
iгри. Водне поло
21:00 Новини
21:35 Європейський
спорт
21:55 Утеодин з
Майклом Щуром
22:25 Iнша музика з
Олексiєм Коганом
22:50 Мегалот
23:00 День Янгола
00:05 Вiд першої
особи. Пiдсумки

06:00 «Грошi»

06:20 Х/ф «Зимова
спека»
10:00 Iмена-легенди
11:15 Х/ф «48 годин
на добу»
13:30, 16:00
«Цивiлiзацiя
Incognita»
14:00 Вперед, на
Олiмп!
14:50 Всесвiт
16:15 «Мистецтво
i час»
16:30 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
17:00 Ювiлейний
концерт дуету
«Свiтязь»
19:00 Апокалiпсис:
друга свiтова вiйна
20:00 Ювiлейний
вечiр Андрiя
Демиденка «На
вiдстанi душi»
00:10 «Вихiдний,
пiсля опiвночi»

06:20 М/ф «Ну,

07:10, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
08:00, 08:30 М/с
«Качинi iсторiї»
08:50 «Свiтське
життя»
09:55 Х/ф «Син»
14:10 «Вечiрнiй Київ»
16:35, 21:15
«Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши
комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 Х/ф
«Вiдключка»

постривай!»
06:55 Х/ф
«Приходьте завтра»
08:45 «Школа
доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Ласкаво
просимо, або
Стороннiм вхiд
заборонений»
11:00 Т/с «Друге
дихання»
17:05, 20:30
Т/с «Кохання не
картопля»
20:00 «Подробицi»
22:30 «Великий
бокс. Боксерський
турнiр»
01:00 Х/ф «Навiдник»

06:40 М/с «Муча
Луча»
07:00 Паралельний
свiт
08:45 Секретний
фронт
09:45 Антизомбi
10:45 Дiстало!
Повторюємо двiчi!
12:35, 13:00
Громадянська
оборона
12:45 Факти. День
13:50 Iнсайдер
14:45 Т/с
«Пристрастi за
Чапаєм»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Пiсля
заходу сонця»
21:55 Х/ф
«Бандитки»
23:40 Х/ф «Нiчого не
бачу, нiчого не чую»

08:00 «Ранок покиївськи»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Українська
пiсня року»
14:35 «Актуальна
тема»
14:40, 16:00, 16:55,
18:00, 18:55, 20:55,
23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
14:50 «Паспортний
стiл»
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 23:50 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25
«Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»

06:20 Х/ф «Вiрнi

06:00, 07:55 Kids

друзi»

Time

08:00 «Караоке на

06:05 М/с «Губка

07:00, 15:00, 19:00
Подiї
07:15 Т/с «Адвокат»
10:00 Реальна
мiстика
11:00, 00:00 Х/ф
«Клушi»
13:00, 15:20 Т/с
«Андрiйко»
17:15, 19:40 Т/с
«Щастя є»
22:00 Х/ф «Iз чистого
аркуша»

07:55, 08:20 Код
небезпеки: Що буде
далi?
10:10 Популярна наука:
Запускай
10:55, 11:20, 11:40,
12:05 Науковi дурощi
12:30 Бiльше, нiж
фокуси з Дi Ем Сi:
Ходiння крiзь стiни
13:15 Iсторiя їжi: Рибна
залежнiсть
14:00 День «Д»: Жертва:
Висадження союзникiв
14:45 Суперспоруди
Третього рейха: СС
Гiммлера
17:10 Морське
узбережжя:
фотоподорож
19:30, 23:15 Зiткнення з
астероїдом: 24 години,
якi змiнили свiт
20:15 Maмонтеня:
Застиглий у часi
21:00 Тиранозавр:
чемпiон з виживання
21:45 Бiльше, нiж
Тиранозавр

— А ви хто?
— Я — жінка
вашої мрії!
— Так? Але
я не про таку
мріяв!
— А збулася
така!

Майданi»
09:00 «Все буде
смачно!»
11:10 Х/ф «Королева

Боб Прямокутнi
штани»
07:57 Уральськi

бензоколонки»

пельменi

12:50 Т/с «Коли ми

10:00 Ревiзор

вдома»

12:05 Страстi за

14:55 Х/ф «Москва

Ревiзором

сльозам не вiрить»

14:10 Т/с

18:00 Х/ф «Любов не
дiлиться на два»
21:50 Х/ф
«Дiамантова рука»

«СашаТаня»
18:25 Х/ф «Мiська
полiцiя»

23:50 «Давай

21:00 Х/ф «Погнати

поговоримо про

за 60 секунд»

секс»

23:20 Х/ф «Пророк»

07:10, 09:00 «Top
shop»
07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
10:30, 02:05 Криве
дзеркало
11:00 Х/ф «Тринтрава»
12:30 Х/ф «Біля тихої
пристанi»
13:45 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi»
22:45 Х/с «Успiх
за будь-яку цiну /
Столиця грiха»

07:20 «Детективи»

Знайшов
хороше
японське
прислів’я:
ніхто не
спотикається,
лежачи в
ліжку

11:30 «Речовий
доказ». Таємниця
лiмiтчицi
12:00 «Головний
свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:20 «Правда
життя»
13:50 Х/ф «22 кулi:
безсмертний»
16:00 Т/с
«Далекобiйники»
19:30 Т/с «Грабуй
награбоване»
21:15 Т/с «Удар у
вiдповiдь - 3»
23:00 «Голi та
смiшнi»
00:00 Х/ф «Боржник»

07:30, 08:30, 09:30,
10:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30,
20:30, 22:30, 23:30
Час. Важливо
09:50 Снiданок з
Iскрою
10:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
11:30 Час.Важливо
11:35 Майстри
Ремонту
14:35 Хронiка дня
17:15 Мiграцiйний
вектор
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:20 Бiзнес - час
22:35 Особливий
погляд
22:50 Гра iнтересiв
23:00 Час новин
(росiйською мовою)
23:35 Iсторiя успiху

06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:40 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Т/с
«Атлантида»
16:00 Х/ф «Новий
хлопець моєї мами»
18:00 Х/ф «Раптовий
удар»
20:00 Х/ф «Механiк»
22:00 Х/ф
«Прихована загроза»
00:00 Т/с «Бiблiя.
Шлях апостолiв»

06:20 Х/ф «У пошуках
капiтана Гранта»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:45 М/с «Мiкi Маус»
11:10 М/ф «Покемон
назавжди»
12:30 М/ф «Хоробрик
- пернатий спецзагiн»
13:55 Обережно, дiти
14:20 Х/ф
«Заборонена мiсiя»
16:00 Х/ф «Остiн
Пауерс: Людиназагадка мiжнародного
масштабу»
17:50 Х/ф «Сам удома
2»
21:35 Країна У
23:00 Дайошь
молодьож

06:40 Бандитський

— Чому ти
спиш до
обіду?
— Цар сам
вирішує, коли
настає ранок

Київ
07:40 Д/ф «Великi
українцi»
08:30 У пошуках
iстини
10:10 Таємничий
космос
13:00 Невiдома
Африка
16:00 У пошуках
пригод
18:30 Мiстична
Україна
21:00 Свiт
динозаврiв
22:00 Таємницi
динозаврiв
23:00 Занурення в
таємницю
00:00 Шокуюче вiдео

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Звана
вечеря»
11:00 «Рецепти
щастя. Нова iсторiя»
11:50 Х/ф «Табiр
Року: Музичнi
канiкули»
13:45 «Файна
Юкрайна»
16:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
17:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
18:10 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
22:00 Х/ф «Головне не боятися!»
00:00 Х/ф «Король
вечiрок»

06:50, 21:00
Рибальськi байки
Якуба Вагнера
07:40 Реальнi
далекобiники
08:30, 09:20 Золота
лихоманка
10:10, 02:25 Скарби зi
звалища
11:05, 11:30, 22:00,
22:25 Склади: битва в
Канадi
12:50 Швидкi та гучнi
13:40, 14:05, 22:55,
23:20 У гонитвi за
класикою
14:35 З любовi до
машин
15:25 Будинки на
деревах
16:20 Ванна пiд ключ
17:15 Акварiумний
бiзнес
18:10, 19:05, 20:00
Трой
23:50 Вижити разом
00:45 Передусiм лiтаки

10
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07:30 Шеф-кухар країни
08:25 «Золотий гусак»
09:05 Європейськi iгри.
Водне поло
10:20 Європейськi
iгри. Боротьба грекоримська. Трiатлон.
Веслування на
байдарках i каное
13:00 Європейськi iгри.
Щоденник
13:25 Європейськi iгри.
Спортивна гiмнастика.
Карате. Веслування на
байдарках i каное
15:40 Фольк-music
17:00 Європейськi
iгри. Боротьба грекоримська
19:30 Європейськi iгри.
Карате
21:00 Новини
21:35 Європейський
спорт. Щоденник
21:55 Перша шпальта
22:30 Лаунж-музика.
Гурт Treeorange
23:00 День Янгола

07:40 Мультфiльм
08:05, 08:35 М/с
«Качинi iсторiї»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф
«Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i
ведмiдь»
10:15 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
11:00 «Свiт
навиворiт:
Латинська Америка»
12:00 «Iнспектор
Фреймут 2»
13:05 «Лiга смiху.
Чемпiонат України з
гумору»
16:45 Х/ф «Чого
хочуть жiнки»
19:30 «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф
«Манекенниця»

06:45 Х/ф «Нiчого не

06:00, 20:40 «Свiтськi
хронiки»
06:20 Х/ф «48 годин
на добу»
07:45 «Натхнення»
10:00, 19:00
Апокалiпсис: друга
свiтова вiйна
11:20 Х/ф «Зимова
спека»
14:00 Teen-клуб
15:00 Дика природа
15:30 Новонародженi
тварини
16:00 Комета-вбивця
17:00 «Кубок нацiї»
Стелли Захарової
20:00 «Цивiлiзацiя
Incognita»
20:15 «Кумири»
21:00 «Секрети
закулiсся з
Олександром
Ржавським»
21:40 Iмена-легенди
22:00 Х/ф «Партiя в
шахи»

06:00 «Великий

06:20 Подiї
07:00 Т/с «Щастя є»
10:50 Т/с «Обдури,
якщо кохаєш»
18:50 Футбол.
Вiдбiрний матч до
Євро 2016. Україна Люксембург
21:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
22:00 Х/ф «Я буду
поруч»
00:00 Зоряний шлях

бокс. Боксерський
турнiр»
08:15 «Удачний
проект»
09:05 «Готуємо
разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 Т/с «Друге
дихання»
17:15 Т/с «Кохання

бачу, нiчого не чую»
08:40 Зiрка YouTube
11:05, 13:00
Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:50 Дизель-шоу
15:10 Х/ф
«Бандитки»
16:55 Х/ф «Пiсля
заходу сонця»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Васабi»
22:05 Х/ф
«Пристрель їх!».
23:45 Х/ф «Вiд
заходу до свiтанку»

не картопля»
20:00 «Подробицi
тижня»
22:00 Д/ф «Перша
Ледi»
22:40 Х/ф «Кейт i
Лео»
01:10 Х/ф «Сповiдь

— Милий,
хочеш я
подарую тобі
своє серце?
— Ти мені
нерви мої
поверни!

Дон Жуана»

09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00 «Українська мрiя
М.Поплавського»
13:30 «Київський ринг
з Реною Назаровою»
14:40 «Гаряча лiнiя
«102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55,
23:30 «Вiдкритий
мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10,
18:10, 00:00 «У центрi
уваги»
16:05 «Актуальна
тема»
19:20, 21:30
«Столиця»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:35 «Прогулянки
мiстом»

07:05 Х/ф «Iван

07:50 М/с «Пiнгвiни

Бровкiн на цiлинi»

Мадагаскару»

09:00 «Все буде

09:40 Kids Time

09:25 Наука
майбутнього Стiвена
Хокiнга
10:10 Популярна наука:
Скороварка
10:35 Популярна наука:
Трощити i палити
10:55, 11:20, 11:40,
12:05 Науковi дурощi
13:15 Iсторiя
їжi: Кулiнарнi
революцiонери
14:00 День «Д»: Жертва
14:45 Суперспоруди
Третього рейха
17:10 Десятка
найкращих фотографiй
Нешнл Джiографiк
17:55 Викрадення
мiсячного каменю
18:40, 19:05 Код
небезпеки: Що буде
далi?
22:30 Наука
майбутнього Стiвена
Хокiнга: Натхненне
Природою
23:15 Гола наука:
Iнопланетнi вогнi

07:10, 09:00 «Top
shop»
07:40, 09:30
Мультфiльм СРСР
10:30 Криве
дзеркало
11:00 Х/ф «Тiнi
зникають опiвднi»
19:55 Х/ф «Зайчик»
21:25 Х/ф «Біля тихої
пристанi»
22:40 Х/с «Успiх
за будь-яку цiну /
Столиця грiха»

Передплачуйте газету «Вишгород».
7 червня
Юрію Петровичу ПОПОВУ — 45!
Любий Юро!
ВІТАЄМО із ювілеєм!
Пишаємось тобою — турботливим сином, чоловіком, батьком. Пишаємось і тому, що ти
не тільки знайшов свій шлях у
житті, а й тому, що допомагаєш громаді розв’язувати безліч проблем.
Міцного здоров’я, родинного благополуччя,
успіхів у громадській роботі та у власній справі
бажають тобі
Люблячі батьки, дружина, сини, теща
Відзначає ювілей
Вадим Олександрович КОРНІДА!
Тобі сьогодні, рідний, п’ятдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім’янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь
пошле тобі благословіння,
Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.
З любов’ю родина

Вітаємо!
У ЧЕРВНІ ДНІ НАРОДЖЕННЯ СВЯТКУЮТЬ:
9 червня – Інна Василівна КУЗНЄЦОВА –
спеціаліст І категорії Вишгородської міськради
9 червня – Олена Олександрівна ПАВЛЕНКО –
член виконавчого комітету Вишгородської міськради
11 червня – Олена Василівна СОЛОВ’ЄНКО –
спеціаліст ІІ категорії Вишгородської міськради
Депутати Вишгородської міської ради VI скликання:
5 червня – Ольга Василівна МЕЛЬНИК
7 червня – Юрій Петрович ПОПОВ
Нехай у ваших серцях живуть світлі і піднесені бажання! Бажаємо міцного здоров’я, бадьорого духу, радості! Живіть у мирі та злагоді з тими, хто вас оточує.
Нехай святковий настрій збережеться на довгі-довгі
роки! Щастя вам!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

смачно!»
10:15 «Караоке на
Майданi»

09:42 М/с «Iсторiї
Тома i Джеррi»

11:15 Х/ф «Любов не

11:40 Х/ф «Мiська

дiлиться на два»

полiцiя»

15:10 «Мiстичнi

13:55 Х/ф «Пророк»

iсторiї-2 з Павлом

15:55 Х/ф «Погнати

Костiциним»

за 60 секунд»

19:00 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:50 Х/ф «Це мiй

18:15 Х/ф «Лiтак
президента»

собака»

21:00 Х/ф «Скеля»

22:50 «Я соромлюсь

23:50 Х/ф «Ларго

свого тiла»

Вiнч 2»

09:35, 00:35 Вiкно в
Америку
09:50 Снiданок з
Iскрою
10:35 Фактор безпеки
12:15 Модне здоров’я
13:35 Дiалоги з
Патрiархом
15:35 ПроОбраз з
Наталкою Фiцич
16:10, 16:35, 17:10,
17:35 «Одна родина»
18:30 Вiкно в Європу
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час.
Пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
22:20 В кабiнетах
22:35 Територiя
закону

06:30 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Бушидо»
09:45 «Легенди
кiкбоксiнгу»
11:00 «Люстратор
7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра. Донбас:
Iнфраструктура»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 Т/с «Бiблiя.
Шлях апостолiв»
16:00 Х/ф «Прихована
загроза»
18:00 Х/ф «Цiль номер
один»
21:10 Х/ф «Здiйнятися
над сонцем»
23:35 Х/ф «Механiк»

08:20 «Рецепти
щастя. Нова iсторiя»
09:15 М/ф «Чарiвний
острiв»
10:50 Х/ф «Табiр
Року: Музичнi
канiкули»
12:40 «Розсмiши
комiка»
13:40 «Орел i Решка.
Шопiнг 2015»
15:25 «Орел i Решка.
Курортний сезон»
18:20 «Вечiрнiй
квартал»
20:20 Х/ф «Хай
щастить, Чак»
22:15 Х/ф «Король
вечiрок»
00:00 Х/ф «Король
вечiрок 3»

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

Знак
«Туфелька»
на задньому
склі машини
означає, що
за кермом
інфузорія.

06:10 Х/ф «Здрастуй
i прощавай»
07:50 Т/с
«Далекобiйники»
11:30 «Легенди
карного розшуку»
12:00 «Агенти
впливу»
12:55, 22:55
«Випадковий свiдок»
13:25 Х/ф «Команда
мрiї»
15:10 Х/ф
«Прощавайте,
докторе Фрейд»
17:10 «Бенефiс
«Кроликiв». 30 рокiв
гумору»
19:00 Т/с «Пандора»
23:00 «Головний
свiдок»
00:00 Х/ф «Раптор»

08:30 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з
Лунтиком
09:40 М/с «Дашадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед,
Дiєго, вперед!»
10:35 М/с «Ескiмоска»
10:45 М/с «Мiкi Маус»
11:05 М/ф «Пригоди
Хлопчика-мiзинчика i
Дюймовочки»
12:20 М/ф «Школа
монстрiв. Стає
привидно»
13:45 Х/ф «Диявол
с трьома золотими
волосинами»
14:50 Х/ф «Остiн
Пауерс: Людиназагадка мiжнародного
масштабу»
16:40 Х/ф «Заборонена
мiсiя»
18:20 М/ф «Дельго»
21:35 Країна У
23:00 Дайошь молодьож

06:40 Бандитський
Київ
07:40 Д/ф «Великi
українцi»
08:30 У пошуках
iстини
10:10 Свiт
динозаврiв
11:10 Таємницi
динозаврiв
12:10 Занурення в
таємницю
13:00 Невiдома
Африка
14:00 Дика Iталiя
16:00 У пошуках
пригод
18:30 Мiстична
Україна
21:00 Таємничий
космос
00:00 Шокуюче вiдео

06:50 З любовi до
машин
07:40 Аляска:
останнiй кордон
08:30 Аеропорт
зсередини
09:20 Аляска:
родина з лiсу
10:10 Вижити разом
11:05 Акварiумний
бiзнес
11:55 Ванна пiд ключ
12:50, 22:55, 23:50
Швидкi та гучнi
13:40, 21:00
Пекельна подорож
14:35, 15:25, 16:20,
17:15, 22:00 Крiзь
магiю до зiрок
18:10, 19:05 Золота
лихоманка
20:00 Реальнi
далекобiники
00:45 Сталевий
винтаж

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Шановні колеги!
Національна спілка журналістів України щиро вітає вас із професійним святом
– Днем журналіста.
На жаль, мусимо визнати, що з кожним
роком перед представниками нашої професії постають усе більші виклики і небезпеки.
Порушення прав журналістів, тиск і перешкоджання професійній роботі, насилля в часи євромайданів і, зрештою, війна, в якій гинуть і
наші колеги.
Та бачимо й те, що такі складні умови не
зламали нас, а стали доказом професійності,
мужності, вірності журналістським стандартам. Адже більшість колег-медійників доводять, що жодні перешкоди та небезпеки не

стануть на заваді виконанню їхніх професійних
обов’язків. І навіть на мирних територіях України вони також ведуть свою війну – війну за свободу слова, за демократію, за справедливість.
Тож бажаємо вам, дорогі журналісти, аби
вам не забракло мужності і натхнення, аби завжди було за що боротися і що відстоювати.
І щоб, зрештою, ми дочекалися миру в нашій
ра
країні.
Нехай завжди з вами поруч будуть
небайдужі люди, а ваша праця буде гідно оцінена аудиторією. Здоров’я вам,
енергії і добробуту!
З повагою
Перший секретар НСЖУ
Сергій Томіленко

Сигнали служби 102

Не лише виявити, а й попередити
Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського РВ ГУМВС
України у Київській області
Працівники Вишгородського райвідділу
вживають усі необхідні заходи для запобігання ескалації суспільно-політичної ситуації
та недопущення криміногенної ситуації на території міста і району. Разом із працівниками
СБУ та представниками громадськості охороняють громадський порядок. Працівники ДАІ
перевіряють підозрілі автомобілі на предмет
виявлення вибухонебезпечних речовин.
Пильними повинні бути і громадяни. У разі
виявлення підозрілого предмету, транспортних засобів чи осіб, поведінка яких викликає
підозру, слід негайно зателефонувати до гарячої лінії : «102».
Працівники карного розшуку постійно проводять слідчо-оперативні дії. Так, нещодавно
був затриманий гр. З., раніше судимий житель
району, який протягом 2014-2015 р. р. вчинив
10 крадіжок майна громадян (переважно на
території с. Хотянівка). Крадене збував у м.
Києві на стихійних риках. На даний час гр. З.
затримано.
Сьогодні тривають операції під умовними
назвами «Крадіжка» і «Мак», «Літо-2015», «Візит», «Про запобігання виникненню пожеж у

природних екосистемах України і оперативне
реагування на них», аби виявити, усунути і
запобігти умовам та причинам скоєння протиправних діянь.
***
Прокуратура інформує
09.05.2015 року до чергової частини Вишгородського райвідділу надійшло повідомлення про те, що у Вишгородську районну поліклініку (смт Димер) доставлено труп чоловіка
з колото-різаною раною в грудній частині тулуба.
На місце події (хутір Петрівський) виїхали
працівники міліції (надали методичну допомогу у збиранні та вилучені доказів працівники
прокуратури).
З місця події вилучено два ножі (один із
них є знаряддям вчинення злочину) та металевий шампур.
Відомості по цьому факту внесені до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 115 КК України, а саме —
умисне вбивство. Встановлено підозрювану
особу. Це 47-річна жінка, яку відразу ж затримали працівники міліції. Вона перебуває під
вартою.
Досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії.

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Столярне виробництво.
Драбини, двері, корпусні меблі.
Тел: (098) 552-36-18

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Лінолеум новий, красивий, 3,5 х 3,5,
3,5 х5 м. Дешево.
Тел: (093) 454-28-44

Погріб, вул. Шолуденка, 6,
у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47,
Євген
Погріб ПСК «Весна», зуп. Київська.
Тел: (095) 214-99-58,
(097) 407-39-56

ГАЗОПОСТАЧАННЯ
ДАЧНИХ БУДИНКІВ ТА
ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРУД
з приєднанням до існуючих
газопроводів на території
Лебедівської с/р Вишгородського району.
Тел: (098) 47-55-808
Вважати недійсним Державний
акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 017493,
виданий Володимиру Івановичу
ГУДИМУ на підставі свідоцтва про
право на спадщину за законом
№ 5-465, № 5-463 від 21.03.2008
року, земельна ділянка 0,0921 га
розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, Сувидська сільська рада, СТ «Меркурій» (співвласники земельної
ділянки: Іван Васильович ГУДИМ
та Володимир Іванович ГУДИМ),
серія АА №166314

Вишгород

Шкільний альбом

6 червня

2015 року

Вишгородська ЗОШ I-III ст. №1
11 клас

Випуск-2015

11

12

6 червня

2015 року

Шкільний альбом

ВРГ «Інтелект»

11-А

Випуск-2015

Вишгород

КОЛО жінки

Вишгород
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Чудовою творчою виставкою
у кінці навчального року звітувала
про свою роботу студія образотворчого мистецтва «Ра» (керівники
Ольга та Олена Ралко) Вишгородського міського Центру творчості
«Джерело».
У техніках малювання, колажу,
ліплення, моделювання з дроту працювали діти від 3-х до 14-ти років. У
індивідуальних і колективних роботах
видно певну різницю між баченням
навколишнього світу дітей раннього
віку і більш дорослих. Тобто, від лаконічного сприйняття і відтворення
побаченого до більш просторового і
детального. Але в усіх малюнках дітей
переважають яскраві життєстверджуючі кольори, які піднімають настрій і
додають оптимізму.

Україна — Куба

Тут і експозиція постійно діючої
АРТ-галереї, тема якої – «Великі художники», – твори відомих майстрів і
їхні портрети (копії) в різних техніках
живопису і графіки. Підготовлено й
невеличкий екскурс в історію мистецтва, а також біографії авторів представлених робіт.
«Над ними вихованці студії трудилися захоплено і відповідально, – розповідає Ольга Ралко. – Працюючи за
навчальною програмою, вони поступово вдосконалюють свої навички. А,
закінчивши повний курс навчання (7
років), діти отримують базову освіту
з образотворчого мистецтва і добре
підготовлені до вступу у середні і вищі
навчальні заклади за відповідним напрямком.
Хто і не стане художником, той все
одно багато чому навчиться, – працелюбності, спостережливості, особливому баченню навколишнього світу».
Всіх дітей своєї творчої родини

6 червня

(тут, до речі, завдяки керівникам – поруч із дітьми займаються творчістю і
їхні батьки) Ольга і Олена Ралко вважають найкращими. І все ж найбільш
результативно попрацювали Аня Степанова (копії картин Ван Гога «Зоряна ніч», «Автопортрет»), Вікторія Пироженко (копії Ж. Сера – «Пейзаж»,
«Автопортрет»). За активну участь
у виставках, творчий підхід та працьовитість грамоти від директора ЦТ
«Джерело» Наталії Кисіль отримали
Платон Пономаренко (2-ге місце в
обласному етапі конкурсу «Космічні
фантазії»), Вікторія Пироженко, Ксенія Толстих, Олександра Цибуля, Маргарита Демська.
…Роботи студійців «Ра» – різнопланові, оригінальні. І не тільки тому,
що вони плідно працюють, а й тому, що
колективно займаються арт-терапією,
граються, веселяться, ведуть бесіди
на різні теми, а ще – дають волю фантазії і мріям. А мрії – здійснюються!

У березні 2015-го виповнилося 25 років відтоді, як Куба прийняла на лікування
перших українських дітей-«чорнобильців».
Унікальна кубинсько-українська міжнародна
програма «Діти Чорнобиля» тривала з 1990го до 2011-го року включно. У 2012-му, після
візиту на Кубу тодішнього Президента України, її практично було заморожено. Кубинська
сторона запропонувала, щоб Україна зі свого боку підтримувала програму фінансово.
Це питання зависло в повітрі. На сьогодні
позитивних зрушень у цьому напрямку так і
не сталось.
Про важливість відновлення міжнародної
програми з надання медичної допомоги маленьким українцям нещодавно йшлося під час
Всеукраїнської науково-практичної конференції
учасників українсько-кубинської програми медичної допомоги дітям, постраждалим внаслідок
Чорнобильської катастрофи «Діти Тарара — діти
України», яка відбулася в Національному науковому центрі радіаційної медицини (м. Київ).
Коли в 1990-му Україна звернулась до світової спільноти із закликом допомогти в ліквідації
наслідків катастрофи, наступного ж дня генеральний консул Республіки Куба в Україні повідомив, що її уряд і особисто Фідель Кастро прийняли рішення надавати допомогу українським
дітям.
Уже за місяць кращі кубинські фахівці відібрали першу групу важкохворих дітей (139 осіб)
і направили їх на лікування у профільні медичні
центри Гавани. Діагнози у більшості з них — онкологія, гематологія та інші — на той час не залишали надії на одужання в медичних закладах

України.
З ініціативи Фіделя Кастро допомога українським дітям стала державною програмою Республіки Куба і була прописана окремою статтею в
бюджеті.
«За 21 рік існування програми було витрачено українських бюджетних коштів 37 млн грн,
благодійних — 69 млн грн. За цей же період кубинська сторона витратила понад 350 млн доларів.
У найкращих медзакладах Куби сотні наших
дітей лікували недуги центральної нервової системи, серця, органів травлення, шкіри та зору.
Допомогу було надано понад 22 тисячам недужих дітей, у тому числі 457 онкогематологічним хворим; 4512 пацієнтів лікувались від важкої хронічної патології в стаціонарних медичних
закладах; було проведено 355 хірургічних операцій, зокрема на серці, з пересадки нирок та
кісткового мозку, ортопедичного і офтальмологічного характеру.
Кубинські лікарі передавали також досвід
українським колегам (зокрема, в Євпаторійському медичному центрі — у 2000-2011 р.р.)», — зазначив голова Міжнародного Чорнобильського
фонду Олександр Божко.
Серед тих, хто отримав лікування у дружній
Кубі, і діти Вишгорода та Вишгородського району.
«Програма «Діти Чорнобиля» — важливий
етап в історії України, і ця фактично безкоштовна допомога є подвигом кубинського народу»,
— вважає доктор медичних наук, професор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України Віктор Неділько.
«Сподіваємося, ця програма триватиме»,
— зазначив президент Асоціації «Україна-Куба»

Яке «завтра» у Межигір’я?

Історія і сьогодення
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Межигір’я знов у центрі уваги громадськості: хто стане тут новим господарем, чи
зможе українська спільнота врешті-решт
відродити цю святиню, яка впродовж багатьох віків була центром духовного, культурного і політичного життя Київської Русі?
Учасники «круглого столу», що відбувся у
районній бібліотеці для дорослих, переконані
в одному — колишній Межигірський монастир
має бути відновлений як духовний і історичний осередок українства. Адже тільки за умови відродження духовної спадщини можливе
справжнє відродження України.
Ініціаторами «круглого столу» «Межигір’я
— духовний спадок українців» стали працівники районної бібліотеки для дорослих та Вишгородського районного територіального центру
соціального обслуговування, запросивши до
розмови небайдужих до історичної та духовної

спадщини вишгородчан.
Працівники бібліотеки Галина Дмитренко,
Ольга Будко та Юлія Брушневська перегорнули перед учасниками зібрання сторінки історії
Межигір’я.
Впродовж майже дев’яти віків монастир
був духовним, культурним і політичним центром української землі, мав статус військового монастиря Запорозької Січі. Тут творилися
літописи, переписувалися книжки, сюди на
прощу приходили православні з усіх куточків
Київської Русі. Тут свого часу кілька разів побував Тарас Шевченко, слухав розповіді місцевих селян про життя ченців та козаків, які
приходили сюди доживати віку, і відгукувався
на них своїми поетичними та художніми творами. Славилось Межигір’я цілющою водою з
Дзвонкової криниці і надзвичайно міцною цеглою «межигіркою», що вироблялась на керамічному заводі.
Монастир не раз був зруйнований, але
кожного разу, як фенікс, поставав з попелу
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АРТ-галерея настрою

У «Джерелі»

Здоров’я дітей — у руках можновладців

Підготувала Валентина ЧИСТЯК

2015 року

Віктор Пасак, висловивши сподівання, що українські парламент і уряд, а також влада Києва
підтримають таку позицію. Адже вже діти чорнобильських дітей, які лікувалися на Кубі, потребують специфічного лікування, котре може бути
проведене тільки там. Бо лише на Кубі ефективно лікують алопецію, ветиліго, псоріаз, церебральний параліч, лейкемію та інші хвороби.
Серед присутніх на конференції було чимало
колишніх пацієнтів, урятованих кубинськими лікарями, і тих, хто потребує медичної допомоги,
зокрема і через те, що зупинка програми призвела до погіршення їхнього здоров’я після стану
ремісії.
Від імені майже 24 тисяч дітей, захворювання
яких практично не лікувалося в Україні і які отримали необхідну медичну допомогу в лікувальних
закладах Гавани і Тарара, зібрання підготувало проекти документів стосовно відновлення
українсько-кубинської програми. Це звернення
до Президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана,
Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з
проханням відновити та завершити до кінця року
переговорний процес із узгодження участі України і Куби в реалізації програми; підготувати відповідні угоди між Україною і Кубою; передбачити
у Державному бюджеті України на 2016 рік кошти
на фінансування Програми.
«Віримо, що Ви зможете повернути надію на
життя сотням наших дітей. Адже вони — майбутнє рідної України», — зазначається у зверненнях.
Хочеться сподіватись, влада згадає, що
українці все ще страждають від наслідків найбільшої техногенної катастрофи минулого століття і потребують повноцінної лікарської допомоги та реабілітації. Вони можуть її отримати.
у новій величі і красі — про це дбали і великі князі землі української, і запорожці, і всі
православні, відчуваючи духовну потребу в
цій святині. Сьогодні Межигірський монастир
— на порозі своєї нової історії: висловлюються чимало пропозицій щодо влаштування тут
розважального центру, навчального чи реабілітаційного центру учасників АТО, притулку
для дітей-сиріт чи одиноких старих людей. Є
вже й кілька пропозицій про передачу території церкві, відбудову зруйнованих культових
споруд.
— Межигір’я має належати не якійсь одній особі, навіть юридичній. Воно повинно належати і слугувати всій українській спільноті,
— зауважив голова правління благодійного
фонду «Покоління», депутат Вишгородської
міської ради Валерій Виговський. — Наш фонд
уже дещо зробив у цьому напрямі — подали
клопотання до Міністерства культури про внесення Межигір’я до державного реєстру: це
дасть змогу розпочати проведення археологічних робіт і реальне відродження монастирських будівель. Проблеми з відновленням будівель не буде, адже всі креслення збереглися
в архівах. Однак потрібно підійти до питання
всебічно, обговоривши його за участі духівництва, науковців, місцевої влади, керівництва
профільних міністерств, і ми ініціюємо подібне
обговорення.
«Хай течуть джерела Дзвонкової, оживе
забуте і святе. Серце України молодої знову
в Межигір’ї розцвіте» — ці слова місцевої поетеси Ольги Дяченко стали, по суті, підсумком
розмови за «круглим столом»: всі учасники
висловлювали думку, що саме за таких умов
— духовної святині — має бути відроджене
Межигір’я, і уповноважили бути їх представником у цій справі Валерія Виговського.

Із соцмереж

Радіо Щастя
Олена СТЕПАНЕНКО
Міста-круки, міста-сороки
Викльовують руки, розтерзують боки:
Крізь вила-ребра бетонних блоків
Крізь
витеклі
хрусталики-вікна
мара жмуриться: не-життя, не-смерть:
— де ти, павич-Донецьк?
— поднімітє мне вєкі, я здєсь!
— де ти, ластівковий Луганськ?
— ага, січас.
— Щастя моє горобине, ти де?
— крізь дим не бачу, тремтить земля.
Щось дике й страшне іде.
ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ-ДАЙ —
луна серед стін знекрилених крок
людей-круків, людей-сорок.
Десь тут була подоляночка…
десь тут була…
Бам-бам-бам-бам — усім бабам по паскам!
Усім ченцям по яйцям!
Христос воскрес, Христос воскрес —
Б’ється курчам у шкаралупку небес
І падає важко, як тіста шмат:
усі на фронт, усі на парад,
радості рана лежить просто неба
квилить і просить — зарано,
зарано-рано тіло сповито
(нікто нє забит, нічто нє забито)
червоною китайкою личенько накрито
не ридай мене мати, во гробі зряща
(крячуть круки-криваві пащі)
не відкочуй камінь, не збирай зілля —
п’ятниця, п’ятниця ж, а не неділя —
найдовший день найчорнішої ночі:
— Смерть, де твоє жало?
— Дєдивоєвалі, атжалі!
— Пекло, де твоя перемога?
— Від лану — і до порога —
150 тонн снарядів щодня.
Від Паски до Паски — 60 тисяч тонн!
Да здравствуєт даунбас!
Да здраствуєт лугандон!
Сію-вію-посіваю з новим годом вас…
звосьмимартом вас…
здньомпабєдой вас…
— а у нас в рукє фугас — ето раз!
— одлетіла голова — маєш два.
150 тонн залізних яєць
кожного божого
наносять із того боку
люди-круки, люди-сороки
…десь тут була молодесенька,
тут вона сіла, тут вона впала,
до землі припала…
хто тебе тут поклав
барвінкову мою, могильну
скільки раз уже спотикалась —
а янголи все несуть
і крильця їм постирались
і німби їм почорніли
— далеко ще до неділі?
— не знаю, — сказав Ісус.

— Валерій Павлович вже й зараз докладає багато зусиль до відродження національних традицій Вишгородщини, її
історичної спадщини і, зокрема, відновлення Межигірського монастиря. Завдяки
йому і наші підопічні долучились до ознайомлення з пам’ятниками історії та культури нашого краю, побували у Межигір’ї та
в Каневі на могилі Тараса, — наголосила
завідуюча відділення Вишгородського
територіального центру Ірина Войтенко і
вручила Виговському подяку від імені територіального центру.
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Знай наших!

«Школа, стежка, батьківський поріг…»

ФутГОЛ

ВРГ «Інтелект»

«Kinder Summer Cup»
(Початок на стор. 1)
Матч за 3-є місце
команд 2007 р. нар.:
ФК «Барса» (м. Суми) — ФК «Каскад» (м. Бровари) — 1:0.
1 місце — ФК «Чайка
ім. Лобановського»
2 місце — ФК «Зінадін-А»
3 місце — ФК «Барса» (м. Суми)
Кращий бомбардир — Влад
Школьніков (ФК «Чайка ім. Лобановського»).
Фінал команд 2008 р. нар.:

ФК «Чайка» Вишгород — ФК «Єдність» — (3:2)
Матч за 3-є місце команд 2008
року народження:
ФК ДЮСШ-14 — ФК «Каскад»
(м. Бровари) (4:3)
1 місце — ФК «Чайка»
(м. Вишгород)
2 місце — ФК «Єдність»
3 місце — ФК «ДЮСШ-14»
Кращий бомбардир — Олег Борук,
ФК «Чайка» (Вишгород).
Кращий гравець турніру — Дмитро
Бачинський ФК«Чайка» (Вишгород).

«Повір у себе-2015»
Влас. інф.
ФОТО — Володимир ДУКА,
спеціально для «Вишгорода»

У Богуславському районі в селі
Чайки відбувся XXI фестиваль дітей
з обмеженими можливостями «Повір у себе-2015», який проходить
щорічно з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей. До
участі у фестивалі цього року залучено близько 200 дітей з усіх регіонів Київської області. Метою заходу
було розкрити юні таланти, заохотити до цікавої справи, а також – соціальна адаптація вихованців та виявлення серед них обдарованих дітей.
Діти з особливими потребами —
найвразливіша категорія людей, їхнє
виховання потребує особливого підходу і методик. Тому метою обласного
фестивалю «Повір у себе» є, в першу
чергу, розвиток і підтримка творчих
здібностей дітей, самоствердження
та реалізація їхніх талантів, сприяння інтеграції в суспільство, а також
привернення уваги громадськості до
проблем дітей з функціональними обмеженнями.
Четверо учнів Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої
школи «Надія», які були найактивнішими впродовж навчального року
— старанно вчилися, брали участь у
шкільних заходах, святах, конкурсах,
— були нагороджені путівками на фестиваль. 25 травня до ДОЗ СТ «Чайка»
вирушили восьмикласники Діана Мережа, Армен Мартіросян, Леонід Чичота та дев’ятикласниця Валентина
Головчак (НА ФОТО).
Програма фестивалю була насиченою, цікавою та різноманітною.
Кожен день розпочинався з ранкової
зарядки.
Організатори заходу і волонтери робили все можливе, щоби діти
освоїли нові вміння у майстер-класах

Вишгород

та гуртках паперопластики, миловаріння, малювання, плетіння браслетів.
Як результат — виставка творчих робіт умільців: вишивки, вироби з бісеру,
малюнки, різнопланові декоративні вироби, які дають можливість розкрити
талановитість і неповторність кожної
дитячої душі.
Крім творчості, діти активно спілкувалися між собою, брали участь
у виступах, майстернях, репетиціях,
концертах, створювали стіннівки про
свої заповітні мрії. Цікаво пройшов
міні-турнір по грі у шашки та шахи, в
якому Армен Мартіросян пробився у
фінал і був нагороджений символічною медаллю. Діана та Валентина
брали участь у пісенному конкурсі та
отримали дипломи. Діти грали в різноманітні ігри та співали пісні під гітару.
Кожен день закінчувався дискотекою,
де всі отримували заряд бадьорості та
позитиву.
На фестиваль завітали працівники
пожежної служби, які показали методи
боротьби з пожежею. Кожен учасник
фестивалю мав змогу приміряти одяг
пожежників та у власних руках потримати пожежний «пістолет».
ДОЗ СТ «Чайка» відвідала співачка, володарка премії «Кришталевий
мікрофон» у номінації «Народне визнання року» Наталія Валевська, виступ якої пройшов у теплій, дружній атмосфері. Діти побували в театрі міста
Борисполя. Сюрпризом для учасників
заходу став візит та виступ братів Борисенків (переможці творчих змагань
«Фабрика зірок-2010»).
Фестиваль творчості для дітей з
функціональними обмеженнями «Повір у себе-2015» приніс багато позитивних емоцій та вражень для його
учасників, а найбільшою винагородою
тому стали усміхнені дитячі очі, сповненні надією серця, а найголовніше
— вірою в себе, у свої можливості та у
своє майбутнє.

Фестиваль для особливих дітей

(Початок на стор. 1)
Урочистою ходою, під оркестр, ідуть Вишгородом
випускники чотирьох загальноосвітніх закладів міста
— Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, ВРГ «Інтелект»,
ВСШ «Сузір’я», Технічного ліцею. У перших лавах —
разом із вчителями та 11-класниками — Вишгородський міський голова Віктор Решетняк (див. фото на
стор. 1).
У РЦТ «Дивосвіт» (колишній кінотеатр «Мир»)
випускників зустрічають голова Вишгородської РДА
Олександр Горган та голова Вишгородської райради
Ірина Побідаш. Теплі слова, вручення відзнак медалістам та переможцям районних і обласних етапів
олімпіад, виступ популярної співачки Альоші та самих
випускників…
Наступного дня у цьому ж залі зібралися на свій
випускний вечір 11-класники Вишгородської районної гімназії «Інтелект». Оскільки гімназію закінчили
двоє моїх дітей, я побувала практично на всіх заходах — Перших і Останніх дзвониках, випускних 4-х,
9-х і 11-х класів, шевченківських днях, святах Мами,

ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ
Всі школярі Вишгорода
отримали чудовий подарунок від місцевої та державної влади — концерт популярної співачки Альоші,
школи міста — сертифікати
на покупку обладнання від
місцевих підприємців, а медалісти, переможці олімпіад
і голова учнівського самоврядування району — 29
квитків у Демидівський зоопарк

ювілеях гімназії, новорічних вечорах і концертах до
Дня Перемоги, на тематичних виставках і конкурсах.
виставах і капустниках …
І за понад 20 років — жодного повтору у сценаріях. Це, безумовно, ознака високого професіоналізму
колективу гімназії, творчого підходу та небайдужості
до своєї роботи заступників директора Тетяни Нагородньої, Валентини Оверченко, Оксани Боутенок і
Надії Кисляк, адміністрації цього навчального закладу. Браво соціальному педагогу Світлані Бєльченко
та педагогу-організатору Ірині Радченко, які стільки
вклали своєї душі у шкільні виступи останніх років!
Причому в концерті випуску-2015 року були задіяні
практично ВСІ, на сцену по черзі на перший план виходили ВСІ випускники, і всі були талановиті, кожен
по-своєму.
Гарант освіти — директор гімназії Інна Шубко
вручала атестати, її дочка і онука були поруч — підтримували маму й бабусю, а родичі і друзі випускників вітали їх квітами та плакатами (Наш/наша — найкращий/найкраща!). Випускники підкидали вгору
класних керівників і кричали: «Ура!», а вчителі і батьки тихцем утирали сльози (Такі ж діти хороші в нас!)

ВІДЗНАКИ І НАГОРОДИ
Нагородами від благодійного
фонду «Покоління» (голова Валерій Виговський) були відзначені
14 медалістів міста Вишгорода. 10
«золотих» і «срібних» випускників ВРГ «Інтелект», три «золотих»
— ВСШ «Сузір’я» і одна «срібна»
медалістка ВЗОШ І-ІІІ ст. № 1 отримали грамоти від БФ та подарункове видання «Ілюстрована історія
Києва».
12 вишгородців, які перемогли
на олімпіадах різних рівнів, отрима-

ли від благодійного фонду грамоти
та флешки, що знадобляться для
увічнення знаменних подій, підготовки рефератів тощо.
Флешки отримали і директори трьох вишгородських шкіл та
Технічного ліцею — за сприяння у
проведенні вікторини. Благодійний
фонд «Покоління» поцікавився, що
знають старшокласники про історію Вишгорода та свв. Бориса і Гліба. Принагідно запитав, яким вони
бачать наше місто через 20 років.
Читайте у наступному номері

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Ольга ДУМАНСЬКА, Юлія ШУБКО, Інна ПЕРЕГОНЦЕВА, Юрій МАЗУР-ФЕДОРЧУК, спеціально для «Вишгорода»

Знай наших!

Вишгород

6 червня

2015 року

15

Культура

Підприємництво

Вишгородці
перемагають!

«Клерико» у Забже
(Початок на стор. 1)
Вишгородські артисти
виступали двічі у день на
другій по величині у Польщі
сцені, зірвали шквал емоцій, їм аплодували стоячи.
До речі, оскільки виставу
презентували мовою ори-

гіналу, то підготували субтитри польською. У Польщі
виставу переглянули понад
чотири тисячі глядачів (у нас
— удвічі менше).
Враження учасників колективу – читайте у наступних номерах.

Ольга Пінчук, керівник Вишгородського міського танцювального колективу «Клерико»:
— Дорогеньке моє «Клерико»!
За цю поїздку ми стали ще сильніші,
дружніші, професійніші! У Польщі ми
одержали величезний досвід. Багато
вражень, емоцій, нових знайомств.

Це для нас – поштовх рухатися далі,
вдосконалюватися, розвиватися.
Це висока сходинка, яку ми здолали всі разом!
Я вами пишаюсь і всіх вас люблю!
Спасибі міському голові Віктору
Решетняку за постійну підтримку нашого колективу!

Маємо ще одну можливість пишатися
рідним містом. 29 травня відбулася довгоочікувана щорічна подія — XII церемонія нагородження переможців конкурсу «Фаворити
Успіху!». Абсолютним фаворитом у номінації «Видання про продукти харчування» став
журнал «FOOD UA. Продукты Украины», в
редакції якого працюють вишгородці Олександр Макарченко, Марія Ананченко, Лариса Маренкова та Ірина Севрюкова.
Протягом усього 2014 року найкращі
торгові марки України обирали три групи
журі: авторитетні галузеві експерти, українські знаменитості та публічні люди, а також
небайдужі споживачі, які ділилися своєю
думкою і особистим досвідом, рекомендували і зазначали свій вибір! Найкращі з найкращих були представлені публіці у званні
Фаворита Успіху-2014 на 12-му урочистому
шоу вручення нагород.

Наші інтерв’ю

Дівчата обирають спортсменів, а хлопці…
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — архів СК «Фортеця»

Навколо гімназії «Інтелект» «нарізали» кола хлопчаки у білих кімоно — босоніж! Шанобливо віталися із сенсеєм
Миколою Погорєловим. Тренер СК «Фортеця» — так само босоніж — як раз фотографувався зі старшими вихованцями
спортивного клубу карате кіокушин-кай
Іллєю Сергієнком, Олексієм Лєзновим та
Сергієм Захожим.
Сам Бог велів запитати, з якого приводу пам’ятне фото, а принагідно поцікавитися: де навчаються чи працюють випускники
спортивного клубу, чи продовжують тренування, про яку освіту мріють, чим захоплюються, окрім карате, в яких країнах побували, а також — чи займаються карате їхні
друзі, подруги чи рідні.
Студент-третьокурсник Київського національного економічного університету (на
фото — перший зліва) Ілля Сергієнко (1994
р. нар.) щойно повернувся з Кракова, де став
чемпіоном Європи з аяма-карате у вазі 7080 кг (виграв чотири поєдинки), ніяково затуляє долонею «золоту» медаль і охоче розповідає не про себе, а про те, як українській
збірній довелося змагатися з дуже сильним
противником — японськими, російськими та
польськими каратеками.
Хлопець навчається на бюджетному від-

діленні, освоює економічну кібернетику і
вже зараз розуміє, що буде здобувати другу
базову освіту — пов’язану зі спортом: тренера, дієтолога чи фізіотерапевта. А карате Ілля займається 6 разів на тиждень по 2
тренування у день (кожне — мінімум півтори
години загальної фізичної підготовки та відпрацювання спеціальних рухів).
На запитання, чому обрав саме цей вид
спорту, Сергієнко посміхається: «Карате допомагає мені бути поміркованішим, не звертати увагу на дрібниці, я спочатку думаю, а
вже потім роблю». Ілля обожнює велосипедні прогулянки набережною Київського моря
(Подивіться, як у нас гарно!), гарну компанію
та смачну кухню. Нещодавно захопився італійською і стверджую, що справжню лазанью та піццу треба скуштувати саме в Італії.
Хлопець любить подорожувати — був
у Празі, в Парижі, Люксембурзі, Дрездені,
з особливою охотою поїхав до Кракова: не
лише на змагання, там навчається його подруга, і її вболівання додало сил і наснаги до
перемоги. У Кракові запам’ятався трамвай
без кондуктора — Ілля серйозно розмірковує, коли ж в Україні свідомість суспільства
сягне такого ж рівня, щоб без обману купувати квитки в автоматах. А для себе за мету
має: перемагати на спортивних змаганнях і
розвиватися.
До розмови приєднується Олексій Лєзнов (1995 р. нар.) — третьокурсник Націо-

нального транспортного університету, який
навчається також на бюджеті. Про свій вибір
(геодезія та землевпорядництво — це цікаво) Олексій не шкодує, та другу освіту теж
планує отримати: вчить німецьку, аби навчатися в Австрії. Хлопець чимало подорожував
і вважає, що Австрія за своїми звичаями
більш подібна до України, ніж Німеччина.
Навчання там безкоштовне, платити доведеться за житло і харчування. Лєзнов уже
пригледів і роботу, на шиї у батьків сидіти не
збирається.
У карате Олексія приваблюють результати, та головне — процес. Карате для нього
— розрядка: інша обстановка, навіть коли
нога болить, хочеться прийти, бо це вже рідний дім — своя команда, свої жарти, своя
атмосфера. Вдома хлопець багато читає —
за порадою батька завантажив електронну
книгу, для відпочинку обирає пригодницькі
твори. Перед змаганнями сидить на дієті
(доводиться відмовлятися від солодкого і борошняного, страв «Макдональдса»).
Подругу біля себе бачить цілеспрямовану, щоб була натхненницею перемог у житті.
Агов, енергійні дівчата, маєте шанс потоваришувати з майбутнім чемпіоном!
Трохи молодший за віком (1997 р. нар.)
Сергій Захожий — найвищий із трьох хлопців і дуже серйозний. Вибір майбутньої професії (господарське право: юридична підтримка підприємств і організацій) зробив

Спортивний клуб «Фортеця»

Двері нашого клубу завжди відкриті для всіх
Микола ПОГОРЄЛОВ,
тренер, сенсей третього дану
Клуб засновано 6 грудня 1996 року
— і відтоді ми впевнено здобуваємо перемоги: наші спортсмени ставали неодноразовими переможцями й призерами
змагань різного рівня. Зокрема, здобули
перше й два другі місця на чемпіонаті Європи з карате в м. Сібіу (Румунія) 2011 р.,
стали учасниками чемпіонату світу з карате 2012 р. (м. Москва, РФ).
Вихованці СК «Фортеця» — багаторазові призери й чемпіони чемпіонатів України з
карате та хортингу. П’ять випускників клубу
мають чорні пояси з карате, двоє з них і дотепер тренуються та захищають честь клубу

і Вишгородщини. Це Ілля Сергієнко та Сергій Захожий — обидва спортсмени мають
1-й дан з карате кіокушин-кай.
Молодь — наше майбутнє, тому ми починаємо виховувати справжніх чемпіонів та
патріотів своєї Батьківщини змалечку, працюємо з дітьми, починаючи з шестирічного
віку.
Днями Сергій Захожий повернувся з
чемпіонату України з кіокушин-карате (м.
Бровари), де отримав відзнаку — Кубок —
як найкращий боєць змагань. А серед учасників були серйозні суперники з Києва, Донеччини, Луцька. Від Вишгородщини були
кілька спортсменів. Сергій представляв СК
«Фортеця», в якому займається з п’яти років.

До Кракова (Польща) на чемпіонат Європи з аяма-карате в травні 2015 р. у складі збірної України їздили Ілля Сергієнко (у
СК «Фортеця» — із семи років) та Олексій
Лєзнов (прийшов до нашого клубу третьокласником). Ілля став чемпіоном Європи у
вазі 70-80 кг, пройшовши дистанцію з 1/16
змагань. Отримав кубок як найкращий боєць змагань серед дорослих.
Це чергові перемоги, які підкреслюють
стабільність спортсменів, і не сумніваюся,
що на вищий рівень вони усі вийдуть дуже
швидко. А для майбутніх чемпіонів та
прихильників здорового способу життя двері нашого клубу завжди відкриті.
Звертайтесь за телефоном: 097-788-1373 (Микола Погорєлов).

свідомо — навчається на першому курсі Національного авіаційного університету і отримувати другу освіту не планує. Сергій вважає, що,
хоча юристів чимало, та справжніх професіоналів — не так багато, а професіональної допомоги потребують навіть ті, хто влаштовується
по життю «за знайомством».
Карате для хлопця — щось більше, ніж
спорт. Із п’яти років він отримує навички фізичного розвитку та певного духовного збагачення, бо вважає карате — філософією: не
має значення, в який день і з яким настроєм
приходиш на тренування, головне — душевний
спокій. Сергій Захожий мріє про більші досягнення у спорті: взяти участь у чемпіонаті світу
та в Олімпійських іграх (він — володар чорного
пояса — вірить, що карате обов’язково введуть
до олімпійського переліку).
«Спорт — не робота, а стиль життя, тому
на книги особливо часу немає, а якщо читаю,
то філософські твори, — каже Сергій. — Мій
улюблений автор Омар Хаям». Відпочинок Захожий обирає активний і на природі, вело- і
автопрогулянки, рибалка, кроси по вранішньому лісу (звісно ж, босоніж). Дієти не притримується — любить і солодке, і шашлики, та мріє
навчитися добре куховарити (Чоловіки кращі
кулінари, ніж жінки). Пощастить його обраниці,
яку він іще не знайшов, але впевнений, що зустріне «ту, що з родзинкою».
Нетривале інтерв’ю запам’яталося. Мене
вразило, наскільки цілеспрямовані ці троє
хлопців. Чи то заняття карате їх зробили такими, чи вони тому й обрали карате, що звикли
ставити високі цілі та йти прямими дорогами —
але Вишгороду пощастило, що в ньому є така
молодь.
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Підгортаємо картоплю та
боремось із плодожерками

Дім.
Сад.
Город

У ЧЕРВНІ багато
садово-городніх робіт.
Правильне висаджування культур і грамотний
своєчасний догляд принесуть хороший урожай.
Прополюють і підгортають картоплю, регулярно підживлюють усі культури,
пасинкують помідори, ведуть боротьбу із шкідниками.
Триває прополювання картоплі та інших культур, проріджування. Бур’яни видаляють разом із коренем. Одночасно слід акуратно рихлити грунт.
Підгодівлі потребують помідори, перець, баклажани. Інші культури мульчують при посадці. Для підгодівлі
краще використовувати перегній.
Ведуть боротьбу із шкідниками. Деякі культури,
наприклад, капусту, ріпу, можуть вражати хрестоцвіті
блішки. Для боротьби з ними рослини присипають деревним попелом.
На плодових деревах з’являються плодожерки.
Якщо на гілках прикріпити пляшки з квасом або прокислим компотом — плодожерки віддадуть перевагу
«компоту». Для захисту від інших шкідників дерева оббризкують.
Огірки, дині, кавуни, кабачки прищипують після чотирьох листочків, щоб рослини давали бічні пагони і
кущилися.

Проводять пасинкування помідорів (краще пасинкувати відростки, поки вони маленькі, так рослина не
витратить на них багато сил) і підв’язування. У теплиці
краще вирощувати високорослі сорти, а низькорослі —
у відкритому грунті.
Якщо часник дає стрілки — їх треба обламати. На
насіння залишити кілька стрілок: на наступний рік часник краще сіяти, оскільки при висаджуванні зубчиками
серед них іноді трапляються хворі.
Якщо виноград був обрізаний на 3-4 бруньки,
до червня він уже випустив довгі пагони, на яких після цвітіння зав’язуються грона. Довгі гілки необхідно
підв’язати.
Зелені культури сіють другий раз, щоб був свіжий
урожай.
Пересаджують полуницю: через 3-4 роки плоди на
кущі дрібнішають. У червні створюють нові грядки для
врожаю наступного року.
Квітник у червні радує, хоча і забирає багато сил.
Нарциси і тюльпани в цей час треба викопати, промити,
просушити і зберігати до осені в прохолодному затемненому місці. Восени – висадити.
Особлива турбота про троянди: молоді пагони атакують гусениці. Збирати їх краще вручну. Якщо за зиму
вимерзли деякі щеплені кущі троянд, від кореня починає рости шипшина. Такі кущі викорчовують. А нові
живці висаджують під осінь.

Покаталися…

Коли машина в’їхала у місто, О. попросив зупинити
автомобіль на обочині дороги, схопив водія за шию та
приклав до голови пневматичний пістолет. С. обмотав
руки В. липкою стрічкою, заклеїв нею рот, позбавивши
водія можливості покликати на допомогу.
О. сів за кермо, В. посадили на переднє пасажирське сидіння, а позаду сів С. Передні пасажирські двері
заблокували.
Неподалік АЗС крадії зупинили автомобіль і наказали потерпілому залізти в багажник, принагідно відібравши його мобільний телефон.
Потерпілому вдалося звільнити руки від липкої
стрічки і під час руху машини вистрибнути з багажника.
Прямуючи на Чернігів, нападники не впоралися із
керуванням і зіткнулися з дорожнім знаком. Автомобіль
залишили на місці аварії.
Наступного дня О. та С. були затримані працівниками міліції. Суд призначив нападникам покарання у
вигляді позбавлення волі строком на 10 років із конфіскацією всього належного їм майна.

Михайло ШТОГУН,
старший прокурор
прокуратури
Вишгородського району

Із зали суду

Вироком Вишгородського районного суду від
27.11.14 р. жителів Козелецького району Чернігівської області С. та О. визнано винними у нападі з
метою заволодіння чужим майном та незаконному
заволодінні транспортним засобом із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя
особи, яка зазнала нападу, що був вчинений групою
осіб за попередньою змовою.
07.03.2014 р. близько 00:00 С. та О. у стані алкогольного сп’яніння біля ст. метро «Берестейська» в м.
Києві зупинили автомобіль та домовилися, що водій В.
за винагороду довезе їх до Вишгорода.

У суботу, 6 червня, о 19:00 у Вишгороді
у Roсk-кафе (вул. Набережна, 2-а) – відкриття персональної тематичної фотовиставки
Дмитра Юрченка.
Директор КП
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P. S.
Радій будь-якій
статті про себе,
якщо вона
не в жалобній рамці

У наявності вільні паркувальні місця
на автостоянці на вул. Набережній, 4-б
(біля заправки WOG).
Тел: (04596) 22-22-7
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