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День молоді

Звіти партії влади
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ПРОФорієнтація
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Увага!

Розігрівають хвилі до «Формули-1»

Приберіть
осередки пожеж!
У кожному багатоквартирному
будинку є місця загального користування: ганок і тамбур біля вхідних дверей, сходові клітини, балкони під’їздів, технічні поверхи. Та
мешканці деяких будинків міського
житлового фонду там самочинно
облаштували комірчини, сушки для
білизни тощо.

ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник міського голови —
голова адмінкомісії при міськвиконкомі
Вишгородської міської ради

Вишгородські пурпурові вітрила
чекають на тебе
Статус обласного значення

УСЕ ВРАХОВАНО

Шановні вишгородці! Адмінкомісія
та КПЖ і КГ неодноразово зверталися до вашої громадянської свідомості.
Захаращені будинки — це пожежна небезпека, на яку ви самі себе наражаєте.
Нагальна вимога: терміново —
впродовж 10 днів із дня публікації
цього оголошення — прибрати місця
загального користування. Із 20 липня
складатимемо протоколи про адмінпорушення. Тих, хто створює осередки
пожеж, штрафуватимемо.
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«Вишгород – місто для роботи,
навчання та відпочинку»,
– саме таким його бачить
міський голова Віктор Решетняк
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VI сесія міськради

Про «золоту»
землю у місті
думки
розійшлися
Шоста сесія Вишгородської міської ради шостого скликання відбулася
шостого липня, однак збіг трьох шісток
міський голова Віктор Решетняк попрохав депутатів не вважати нещасливим
числом, а відтак — стримувати емоції й
голосувати за рішення на користь громади.
Марія КУЗЬМЕНКО

І перше ж питання порядку денного –
про внесення змін до рішень міської ради
від 30.12.2010 р. № 2/2 та від 16.02.2011
р. № 3/7 «Про Вишгородський міський бюджет на 2011 р.» викликало жваве обговорення.
Далі на стор. 11

www.vyshgorod.osp-ua.info

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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9 липня

2011 року

Наше місто

Вишгород

Усе враховано

Статус обласного значення

«Вишгород – місто для роботи, навчання та відпочинку», – саме таким його
бачить міський голова Віктор Решетняк
У Вишгороді сприятливий інвестиційний клімат, економічна стабільність,
стрімкий розвиток промисловості із залученням інноваційних технологій,
кваліфіковані кадри, які, відповідно, отримують гідну зарплатню... Відомі
компанії пропонують свої послуги у різних сферах (будівництво, розвиток
культурно-оздоровчої інфраструктури, спорт, дозвілля). А це – школи, дитячі садочки, вузи, медичні та культурно-освітні заклади, об’єкти соціально-культурної та комунальної сфер, які, без перебільшення, відповідають
європейському рівню.
Вулицями Вишгорода прогулюються туристи із путівниками в руках...
Доступний відпочинок на будь-який смак: обладнані пляжі, де можна порелаксувати після важкого робочого дня, яхтинг, скейтинг та інші види спорту
для любителів «гострих відчуттів» – і все це на місці, так би мовити, «не відходячи від каси».
Звучить надто заманливо, щоб бути правдою? Можливо, скептики зауважать, що не вистачає феї в рожевому вбранні із чарівною паличкою, але, повірте, це цілком реально. І невдовзі ви зможете у цьому переконатися.
Вікторія ШМИГОРА, ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Вишгород – одне із найперспективних міст Київської області, яке динамічно розвивається. Сприятлива екологічна ситуація, вигідне географічне
росташування, транспортне сполучення із столицею роблять його дуже привабливим для тих, хто цінує комфорт і
затишок.
Лише через 10 км від Києва, залишається позаду суєта мегаполіса та полонить світ спокійних ритмів і кольорів
природного пейзажу. Ніщо так не допомагає краще відпочити після напруже-

Подбали й про малечу

ного трудового дня, ніж близькість до
рідної природи. А мальовничих куточків
у Вишгороді вистачає, та і в планах чимало цікавих проектів.
Не завжди за щоденними турботами помічають зміни жителі міста, а
коли з’являються на його вулицях нові
магазини, житлові будинки, будівлі соціальної інфраструктури, приємно дивуються і швидко звикають до нового та
хорошого.
Нині у місті ударними темпами готуються до змагання світового рівня з

Злагоджено і результативно працюють усі гілки влади
водної «Формули-1», яке проходитиме
під патронатом Президента України Віктора Януковича. Місто розквітає на
очах, але, як стверджує міський голова
Віктор Решетняк, – це лише початок.
Економічний потенціал Вишгорода
презентують підприємства двох промислових зон. У місті розвинуті всі види
зв’язку, зокрема й альтернативні (мобільний).
Вишгород шанує своє минуле. Про
це свідчать численні історичні пам’ятки.
У сфері охорони здоров’я зусилля
спрямовані на забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги,
створення умов для здорового способу
життя.
Міський голова Віктор Решетняк від
початку своєї діяльності (квітень 2005
р.) основним своїм завданням вбачає
забезпечення комфортних умов проживання вишгородців, веде конструктивний діалог з творчими силами на благо
міста.
Вишгород по праву можна назвати
флагманом української гідроенергетики. Адже Київські ГЕС і ГАЕС займають
знакову позицію верхньої сходинки
Дніпровського каскаду гідроелектростанцій – одного з найоригінальніших
інженерних рішень в історії планової

регуляції великої ріки (гідростанції дають 6-8% загального об’єму української
енергетики). А ВАТ «УкрГідроЕнерго» –
мозок гідроенергетики України.
Вишгородський міський голова
Віктор Решетняк: «Усе складне – насправді просте! По-перше, у містах
обласного значення більший міський
бюджет, ніж у нас (за рахунок податків,
спрямованих безпосередньо у місто),
міські служби частково фінансують за
рахунок держави, є більше коштів на
ремонт дахів, внутрішньобудинкових і
міських мереж (наше болюче місце – як
стояки і труби у квартирах і в підвалах,
так і зовнішні комунікації), реконструкцію доріг, освітлення, благоустрій. Це
також дасть змогу впорядкувати різні
галузі, зокрема й освітянську. Цілком
реально відкрити у Вишгороді і вищі
навчальні заклади. База є. Чому б, наприклад, не відновити діяльність філіалу одного зі столичних вузів. У районі
нового житлового комплексу «Берізки»
збудують школу й дитячий садок. Нарешті матимемо і міський Будинок
культури.
Там, де більше дітей, там краща й
освіта, здорова конкуренція, що позитивно впливає на загальний культурний
рівень мешканців.

Коментарі
Марія РЕШЕТНІКОВА, секретар Вишгородської міської ради:
– Вишгород по праву
можна вважати містом
обласного значення. І
для цього ми маємо надійне підґрунтя: багату історичну спадщину,
природні
ландшафти,
достатньо
розвинуту
інфраструктуру та людський потенціал. Тому
я не бачу перешкод. А
якщо хтось нарікає на недостатню кількість мешканців, то зверніть увагу
на інші міста Київщини,
що вже мають статус
обласного значення. У
більшості з них населення менше 50 тис. осіб, а
в містечку Ржищеві, який
можна сміливо назвати
містом музеїв, взагалі, –
12 тис. жителів.

Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник міського голови, голова адмінкомісії:
По-третє, стосовно Вишго– Як голова адмінкомісії я однозначно ЗА набуття Вишгородом но- родського КПЖ і КГ. Ні для кого не
вого статусу. Поясню свою позицію секрет, що такі підприємства пез точки зору напрямку моєї роботи. реживають не найкращий час не
По-перше, якщо Вишгород стане тільки у нас, а й в Україні загалом.
містом обласного значення, то при Необхідно повністю міняти комуніміськвиконкомі
функціонуватиме каційні мережі, ремонтувати дахи,
структурний підрозділ, в який вхо- під’їзди, фасади будинків. Вартість
дитимуть члени адмінкомісії. Тому, комунальних послуг зростає, а тащо це робота не тільки по місту (сте- рифи на обслуговування житла не
жити за порядком, благоустроєм, встигають за темпами подорожскладати протоколи, оформляти до- чання енергоносіїв. Тому реальних
зволи на початок робіт, підписувати коштів на ремонти катастрофічно
договори про встановлення режимів не вистачає. Якщо ж, повторююсь,
роботи тощо), а й по підприємствах. Вишгороду все-таки нададуть стаМісто однозначно виграє від того, тус міста обласного значення, то
в облдержадміністрації для таких
що набуде нового статусу.
По-друге, нині всі хочуть бачи- міст діють інші, перспективніші і поти місто красивим, квітучим, пото- тужніші програми фінансування, ніж
паючим у буйній зелені і головне – для районного за рахунок обласних
чистим. Зараз у міській раді немає та державних коштів КПЖ І КГ. А це
підрозділу, який займався б озеле- реальна можливість «підняти» Вишненням. Тому доводиться залучати городський житлово-комунальний
супідрядні організації.
комплекс.

Олексій ДАНЧИН,
заступник міського голови:
– Те, що Вишгород йде до
статусу обласного значення, –
цілком логічно. Тому, що все, з
точки зору логіки, розвивається.
Близько пістоліття тому Вишгород був селом. Із початком будівництва Київської ГЕС став стрімко
розвиватися та розбудовуватися.
Нині його по праву можна назвати
містом обласного значення, адже
він повністю відповідає критеріям
набуття цього статусу: багата історична спадщина або населення
50 тис. осіб (у нас, беззаперечно
перше – на високому рівні), потужна промислова база (може
сам себе фінансово забезпечити)
і великі перспективи до стрімкого
ривка вперед.
Вважаю, і зі мною погодяться
вишгородці, наш славний Вишгород уже є містом обласного значення. Залишилося лише закріпити це документально.

Ольга МЕЛЬНИК, спеціаліст відділу з гуманітарних
питань виконавчого комітету
Вишгородської міської ради:
– Новий статус результативно вплине на розвиток гуманітарної сфери у місті. Більше коштів виділятиметься на
утримання дитячих садочків,
шкіл, що перейдуть у підпорядкування міської ради, розвиватимуться різні види спорту.
Це, у свою чергу, сприяло б
активній участі у міських заходах школярів. Цілком реальним
стане власний відділ освіти, що
дасть поштовх до якісно нового рівня забезпечення освітньої бази.
Також вирішилося б наболіле питання стосовно власного
Будинку культури, виставкового залу. Маємо ж два Центри
творчості, талановитих народних умільців, а виставки та концерти проводити ніде.

Вишгород
Статус обласного значення
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Усе враховано

«Вишгород – місто для роботи, навчання та відпочинку», –
саме таким його бачить міський голова Віктор Решетняк
(Початок на стор. 2)
По-друге, ми використаємо інтереси до нашого міста у зв’язку з «Формулою-1 на воді». Маємо затверджений
Генплан. Це насправді важливий документ, який дозволяє уявити недалеке
майбутнє міста. У цивілізованих містах,
до яких все-таки належить і Вишгород,
не може бути стихійних перебудов та
забудов. Бо місто, як і будь-який інший
організм, — це єдине ціле, що має розвиватися за певною системою.
По-третє, я вже тисячу разів говорив це і повторю з гордістю іще раз –
Вишгород унікальний, і незважаючи
на свій юний вік, місто прогресивно
розвивається, можливо, в чомусь не
дотягуємо, але це цілком нормально.
Головне – визнавати свої промахи.
Досконалих людей теж не буває…
Прикро, що немає очікуваної підтримки від депутатів різних фракцій.
Спочатку більшість підтримали ініціативу, зараз чомусь затихли. А треба
працювати, оскільки «за щучим велінням» нічого не буде.
Я звик доводити справи до кінця. І
готовий залишити посаду мера, оскільки зміна статусу вимагатиме перевиборів. Закинути розпочате у довгий
ящик – це все одно, що розрізати
пацієнта і залишити на операційному столі, чекаючи, що прийде хтось
інший і завершить операцію…
Підтримка губернатора Київської
області Анатолія Присяжнюка та його
першого заступника Ярослава Москаленка, голови Вишгородської райдержадміністрації Олександра Приходька
– збільшила шанси втілити задумане.
Я впевнений, що Вишгород найближчим часом стане столицею Київщини, містом із розвинутим громадянським суспільством, заснованим
на законності та правопорядку, на
рівноправному партнерстві жителів і
влади, містом зразкового і самодостатнього самоврядування, із високим
рівнем життя і правовим захистом своїх мешканців, розвиненою багатофункціональною економічною структурою,
ефективною системою підтримки бізнесу, екологічно вихованим населенням та екологічно безпечною промисловістю.
У цьому насамперед – заслуга

Вишгород розбудовується і квітне
вишгородців. Саме завдяки їхньому
високому професіоналізму місто
живе, «росте», розвивається і впевнено прямує у майбутнє. Тому я не
бачу перешкод для надання Вишгороду статусу міста обласного значення.
Я бачу його цілісним, здоровим
організмом, який має право на повноцінне життя. Місто, де б люди жили,

навчалися, працювали і відпочивали.
Така моя позиція».
Що ж, справа дійсно благородна.
Сподіваємося, що по завершенні світового чемпіонату підтримка можновладців не залишиться порожньою обіцянкою і натхненні слова не стихнуть
разом із бурхливими Дніпровими хвилями після «боїв» на моторних човнах.
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Офіційно

Оголошено конкурс
з відбору суб’єктів
оціночної діяльності,
які будуть залучені до
проведення експертної
грошової оцінки
земельних ділянок, що
підлягають продажу:
Загальна площа – 0,18 га, ФОП Оніщенко В. Г., м. Вишгород, вул. Квіткова,
15-д.
Загальна площа – 0,2311 га, гр. Васильченко Д. В., гр. Галінковський А.
Ю., гр. Толокольнікова К. Ю., м. Вишгород, промисловий майданчик «Карат»,
5-а.
Загальна площа – 3,3590 га, ТОВ «Підприємство «Пластик Карта», м. Вишгород, вул. Новопромислова, буд. 4.
Конкурс відбудеться 18 липня 2011
року о 10:00 за адресою: м. Вишгород,
пл. Т. Шевченка, 1, к. 67, телефон для
довідок: (04596) 22-957.
Конкурсні пропозиції щодо вартості
виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням
робіт, а також терміну виконання робіт
з оцінки земельної ділянки, нотаріально
посвідчену копію ліцензії та сертифіката на право здійснення оціночної діяльності надають у запечатаному конверті.
Конкурсну документацію приймають
до 10:00 18.07.2011 р. за адресою: м.
Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 63.

Транспорт

Конкурс на
місцевому маршруті

«Клерико» ділиться із мером радістю чергової перемоги

Коментарі
Анатолій, 30 років, підприємець:
– Я обома руками «за». Місто підніметься іще на один щабель. Розвиватиметься промисловість, з’являться
нові робочі місця. Розвиток бізнесу
сприятиме і зростанню чисельності
населення. Нові підприємства — це
надходження у міський бюджет, які витрачатимуться на різні потреби міста.
Новобудови, дороги, освітлення вулиць, а отже — безпека, житло, зручний транспорт, дитячі садки і школи,
центри творчості і стадіони, басейни та
велодоріжки… І все це — для людини.
Ганна, 55 років:
– Зрозуміло, що збільшення бюджету – це добре. Тільки для кого? Для
городян чи для чиновників?
Не розумію, чим бюджет міста обласного значення відрізняється від
нинішнього бюджету міста Вишгорода. Можливо, зміняться стандарти і
квоти. А можливо, не зміняться, бо
не зміниться кількість підприємств,
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які платять податки. Та наповнюваність міського бюджету залежить як
від об’єктивних, так і від суб’єктивних
чинників.
Поки що, гадаю, проблема не в
тому, який бюджет міста, а у тому, як
він використовується і наскільки цей
процес прозорий для городян.
Зараз містом керують обрані нами,
вишгородцями, міський голова і міські депутати. У місті обласного підпорядкування працюватиме міська державна адміністрація. Чи матиме на неї
міська громада реальний вплив? Що
ж, час розсудить.
Оксана 21 рік, студентка:
– Навчаюся в Києві. Наступного
року закінчую університет. Уже підшуковую роботу. Хочу працювати у Вишгороді. Перспективи є. Бачу, що місто
розквітає, розбудовується. До того ж,
тут спокійно і затишно. Що ж до статусу міста обласного значення, поки що
розуміюся на цьому мало. Сподіваюся, це зміни на краще.

Ольга Андріївна, 65 років, пенсіонерка:
– У мене підростають двоє онучат.
Сподіваюся, що в майбутньому в місті з’являться не тільки школи і дитячі
садочки, а й філіали столичних вузів.
Це сприятиме підвищенню культурного рівня не тільки підостаючого покоління, а й усіх мешканців. Частково
розв’яжеться проблема транспорту.
Оскільки діти не витрачатимуть зайвих коштів і сил на поїздки до Києва.
Більше часу залишатиметься на навчання, спілкування з рідними та друзями.
Ярослава, 25 років, молода
мама:
– Я «за»! Тому що за рахунок збільшення бюджету фінансуватимуться
культурні програми для дітей та молоді. А це – наше майбутнє.
Налагодить роботу і наш ЖЕК. Сподіваюся, що врешті відремонтують
перший під’їзд будинку по вул. М. Грушевського, 1.

Відповідно до Закону України «Про
автомобільний транспорт», Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 №
1081 «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусному маршруті загального користування», Вишгородська міська рада оголошує
конкурс з перевезення пасажирів
на міському автобусному маршруті
загального користування, що не виходить за межі міста Вишгорода.
Умови конкурсу: забезпечення перевізниками якісних, безпечних та в
повному обсязі перевезень пасажирів, дотримання вимог Законів України
«Про автомобільний транспорт», «Про
дорожній рух», постанов КМУ та інших
нормативно-правових актів з питань
перевезень пасажирів автомобільним
транспортом.
Додаткову інформацію про об’єкт
та умови конкурсу можна отримати за
адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 69 (3-й поверх), тел.: 22-957.
Кінцевий термін прийняття документів для участі в конкурсі: до 17 год. 10
серпня 2011 р. за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, каб. 63.
Засідання конкурсного комітету— 11
серпня 2011 р. о 10 год. у приміщенні
Вишгородської міської ради.
Номер маршруту — 1;
Назва маршруту: «Церква свв. Бориса і Гліба – вул. Київська»;
Тип рухомого складу — автобуси малого складу;
Кількість одиниць рухомого складу —
1;
Вартість участі у конкурсі — безкоштовно;
Режим роботи — щодня.
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Вишгород

Реконструкція люків
Бригади приватного шляхового підприємства «Автомагістраль», які, до речі, розширюють шлях по вулиці Набережній до греблі Київської ГЕС, розпочали реконструкцію люків на
центральних вулицях міста. По проспекту І. Мазепи, приміром,
із 20 наявних вже зміцнені (станом на сьогодні) близько десятка.
Власн. інф.
ФОТО — Марія КУЗЬМЕНКО

Рух не зупиняється, шляховики працюють без вихідних вахтовим
методом.
«Ми виправляємо помилки своїх колег, — пояснив редакції майстер. — Люки раніше встановлювались на піщаній основі, яка з роками просіла, і виникла небезпека руху транспорту. Тепер замість
піску вкладаємо бетон».
Після проспекту Мазепи шляховики перейдуть на вулицю Дніпровську. Працюють вони з 7-ї до 20-ї години, без вихідних. Водночас «Автомагістраль» інтенсивно веде роботи з розширення вулиці
Набережної, аби встигнути все закінчити до початку спортивних
змагань з «Формули-1».

Зручні дороги і стежини

Місто моє
Вишгородці з нетерпінням чекають 30 липня, коли в нашому місті розпочнуться міжнародні змагання «Формула-1 на воді». До кінця
місяця на вул. Набережній буде чотири смуги
для руху автотранспорту, зручні «кишені» на
автобусних зупинках, просторі тротуари й відповідно позначені переходи. По всьому місту
облаштовують парковки, розраховані приблизно на 10 тис. автівок.
Наступного тижня на набережній Київського
моря встановлюватимуть металеві конструкції
глядацьких трибун. Напоготові усі відділення
Вишгородської центральної районної лікарні.
На площі Т. Шевченка перед адмінбудинком
уже окреслюються контури пам’ятника покровителям Вишгорода — свв. Борису і Глібу, який
мають урочисто відкрити у День міста (цього
року він збігається із престижними спортивними змаганнями).
Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Та найбільше вишгородців тішать поточні ремонтні роботи. Дороги і тротуари наче розгладжують праскою у напрямку від центру міста. Вишгородський міський голова Віктор Решетняк щодня
— без свят і вихідних — їздить і ходить пішки містом і на власні очі бачить, де і що треба змінити. І
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ка, вздовж будинків 2 і 6 на просп. І. Мазепи, до
Будинку культури «Енергетик». Далі облаштували
дві стоянки автотранспорту на вул. Б. Хмельницького: поряд із гуртожитком та навпроти нього, над
жилим будинком, мешканці якого мають аж 21 автівку й радо долучилися до цієї приємної події на
загальноміській толоці. З’явилася не тільки парковка, а й клумби і тротуар, яким зручно й безпечно йти у будь-яку погоду.
Замість второваної земляної стежки, що ставала болотом у дощ і сніг, — гладенька асфальтована доріжка навкруги дошкільного навчального
закладу (ДНЗ) «Чебурашка». Вул. Дніпровська заасфальтована суцільно — і це дуже доречно нині,
коли перекрита вул. Набережна й пожвавився авторух не тільки на Н. Шолуденка, а й на Дніпровській. А з обох боків вул. Дніпровської замінили
бровку, зробили стоянки для автотранспорту та
проїзди до будинків 6, 7, 8, 9.
Церква св. Володимира теж причепурилася:
нового ошатного вигляду надають їй тротуар на
просп. Т. Шевченка і заїзний майданчик на вул.
Шкільній.
Та найпомітніші зміни за адмінбудинком —
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вважає, що дрібниць немає — все важливе.
За його ініціативою, на замовлення міської
ради благоустроєм Вишгорода займається і ТОВ
«Житлошляхбуд» (голова наглядової ради Олексій
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Білий), яке із весни ц. р. уже встигло чимало зробити.
Розпочали з тротуарів — від площі Т. Шевчен-

рівненький асфальт. Іще б будівельна фірма «Ніка»
повернула в інший бік кран, що нависає над новим
шляхом! Та й сама вулиця В. Симоненка, прибудинкові проїзди й тротуари потребують оновлення. Тож сподіваємося на здійснення планів місь-

темний дерев’яний перехід до вул. В. Симоненка
працівники ТОВ «Житлошляхбуд» розібрали, пересунули паркан завмерлого будівництва, вивезли
будівельне сміття й обгорілий павільйон. Роботи
було чимало, довелося працювати аж два тижні. Та
є результат… Новий вигляд (так і хочеться сказати
— перспективи) від пошти до вул. В. Симоненка:
заасфальтована широка освітлена доріжка (проїзд транспорту заборонено). Навіть майданчик під
вербою поряд із магазином заасфальтовано. Йти
безпечно і комфортно: дощ чи сніг, а під ногами

кради на подальшу реконструкцію міських вулиць.
Благоустрій міста триває. ТОВ «Житлошляхбуд»
закінчує облаштовувати автостоянку біля стадіону
(під парканом) — навпроти ринку. У найближчих
планах: проїзд із тротуаром до басейну поряд із
спеціалізованою школою «Сузір’я» (ремонтують
дорогу на дачі); клумба на перетині просп. І. Мазепи і вул. Н. Шолуденка (на часі — погодження
переходів тощо з ДАІ); підготовка майданчика під
скейт-парк за бетонною чайкою.
До «Формули-1 на воді», а значить — до Дня міста,
місцеві мешканці і приїжджі із задоволенням скористаються результатами облаштування міста. Кажуть,
що наше життя складається із дрібниць. Відрадно,
коли із таких доречних, як зручні дороги і стежини.
На ФОТО:
1 — Пішохідна доріжка за адмінбудинком
2 — Автостоянка навпроти гуртожитку на вул.
Б. Хмельницького, 7
3 — Підійти й під’їхати до церкви св. Володимира зручно і проспектом Т. Шевченка, і з вул.
Шкільної
4 — Випрасувана вулиця Дніпровська
5 — Проспект І. Мазепи: рівні тротуари в обрамленні зелені

Соціум

Вишгород
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Ярослав МОСКАЛЕНКО: «Щоразу, аналізуючи свою
роботу, ставимо галочку навпроти зроблених справ»
l

Зобов’язання, які перед виборами Партія регіонів (ПР) брала на себе на Вишгородщині, поступово виконуються.
Про це йшлося на зборах Синяківської первинної партійної організації (голова Марина Ганіцька), які відбулися на ПП «Альянс краси» (генеральний директор компанії, депутат Вишгородської
міської ради Вадим Геращенко). У них, зокрема,
взяли участь голова Вишгородської районної організації Партії регіонів, перший заступник голови
Київської облдержадміністрації Ярослав Москаленко та голова Синяківської сільської ради Павло
Єрига.
Марія ФІЛАТОВА, ФОТО авторки

За словами Ярослава Москаленка, останнім часом
у районі зроблено чимало. Хоча не завжди цього було
просто досягти. «Я особисто взяв відповідальність за
все, що сьогодні відбувається у Вишгородському районі, перед Президентом України, і, повірте, це нелегко, — сказав Ярослав Москаленко. — Та ми отримали
можливість впливати на всі кадрові призначення у районі і сформувати ту команду керівників, яка сьогодні
ефективно працює».
Вишгородський район вигідно вирізняється від
інших районів Київської області рівнем поставленої
роботи, першим в області завершив нормативно-грошову оцінку землі, яку в області лише розпочато. Завдяки цьому в районному бюджеті розвитку є кошти,
що розподіляються на вирішення соціально-економіч-

них питань. Плюс державна підтримка.
У Вишгороді здійснено реконструкцію басейну
ДЮСШ; розпочинаються роботи в Будинку культури
«Енергетик»; закінчено підготовку проектно-кошторисної документації щодо реконструкції районного
Центру творчості «Дивосвіт», у гуртках якого — понад чотири тисячі вихованців. Уже з 1 вересня ц. р.
демидівські школярі матимуть сучасний спортивний
майданчик. Виділено кошти на реконструкцію старого корпусу Лютізької загальноосвітньої школи. Згідно
з Постановою Кабінету Міністрів України район має
отримати державну субвенцію на спорудження трьох
дитячих садків – у Нових Петрівцях (20 млн грн), Синяку (10 млн грн) та Козаровичах (10 млн грн).
Понад 5 млн грн виділено на оновлення каналізаційних мереж, ремонт приймального відділення, а до

кінця року буде перекрито і дах центральної районної
лікарні. У планах наступного року — стовідсоткова газифікація району, нині розпочато прокладання газопроводів до Сувида й Кругів.
Вишгородщина активно ремонтує дороги. Із 20
млн грн, виділених на ці потреби в області, наш район
отримає майже половину: 5 млн грн на капітальний
ремонт та 4,5 млн грн — на сільські дороги.
«Чемпіонат «Формули-1 на воді», що проводиться
у Вишгороді під патронатом Президента, передбачає
вимоги до інфраструктури міста та району, — наголосив Ярослав Москаленко. — Невдовзі розпочнеться
рух по реконструйованій вул. Набережній. Ще п’ять
років тому як голова районної ради я розпочинав цей
проект, бо розумів – від цього залежить розвиток лівого берега. І ось сьогодні Набережна, по якій подекуди
неможливо було проїхати, — сучасна чотирисмугова
автомагістраль».
Наступний етап інфраструктурних робіт — облаштування перону дизель-потяга «Вишгород – станція метро
«Петрівка». «Біля зупинки потяга розпочинається будівництво автостанції міста Вишгорода. З її завершенням
ми зможемо відкрити й постійний автобусний маршрут
«Гаврилівка-Вишгород» через Синяк, якого так довго
чекає ваша громада», — звернувся голова районної організації Партії регіонів до 65 нових партійців — працівників підприємства «Альянс краси», яким вручив квитки
та з якими змістовно поспілкувався (НА ФОТО).
За словами Ярослава Москаленка, всі обіцянки, які
давалися партією на виборах, закладені в основу дій
влади. «Щоразу, аналізуючи свою роботу, ми ставимо
галочку навпроти справ, які вже вдалося здійснити. Це
те, заради чого ми йшли до влади», – наголосив він.

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»

Про все потроху

В Україні

* У другому читанні Верховна Рада
прийняла закон про відміну техогляду
для приватних легковиків. Необов’язкові
тепер і довіреності на автомашини. Щоправда, зміни майже не стосуватимуться
автівок, які використовуються з комерційною метою.
* У вузах стартувала вступна кампанія, яка відрізняється від попередніх тим,
що збільшені терміни прийому заяв і документів із 15 до 31 дня, тобто із 1 по 31
липня включно; документи можна подати
одночасно у 5 вищих навчальних закладів і на три спеціальності у кожному з них
(усього – на 15 спеціальностей).
Абітурієнти на вибір можуть подавати
сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання, видані із 2008 року; переможцям заключних етапів всеукраїнських
Із нагоди професійного свята редакція газети «Вишгород» вітає усіх, хто учнівських олімпіад і конкурсу наукових
ловить рибу — на вудку чи професійно — сітками, а також усіх, хто у власно- робіт Малої академії наук нараховуютьму меню віддає перевагу рибі як незамінному продукту повноцінного харчування.
Наш район, дві третини території якого займають водойми, багатий річковою
та ставковою рибою. Донедавна у Лютежі, Толокуні, Лебедівці існували спеціальні
риболовецькі господарства. Зараз 22 рибалки-промисловики об’єдналися в асоціацію, яку очолює Микола Шинкаренко (Лебедівка). Продукція ніколи не залежується.
А реалізовувати її можна тільки свіжу.
Аби у водосховищі було більше риби, рибалки облаштували в акваторії Київського моря штучні нерестилища.

І ловлять,
і розводять

ся додаткові бали (від 30 до 50); бизько
20 додаткових балів можуть отримати ті,
хто вступає на природничо-математичні
та інженерно-технічні факультети у вузах,
де закінчили підготовчі курси. Документи
можна надавати через Інтернет з допомогою системи «Електронний вступ -2011».

На Київщині
* Вийшов друком перший номер кольорового інформаційного журналу місцевого
самоврядування «Київщина».
Видавець – комунальне підприємство
«Редакція газети» Слово» Вишгородської
районної ради, з чим й вітаємо колег.
Журнал з передмовою голови Київської обласної ради Олександра Качного
містить чимало цікавої інформації з життя
громад Київщини, новини з регіонів, порушує екологічні питання, розповідає про
народну майстриню Марію Приймаченко,
ілюструє розповідь цікавими фото і малюнками, оголошує фотоконкурс.
Наклад – 4000 примірників. Ціна – 19
грн.

Завтра — День рибалки

У районі
* Дощі, які останнім часом ледве не
щодня рясно поливають землю, мають
свої плюси і мінуси. Іде у ріст городина,
зернові, багаторічні й однорічні трави.
Але фахівці занепокоєні проростанням
колосу, яке спостерігається де-не-де.
У районі тривають «зелені» жнива. Заготовлено на зимівлю худобі 2800 тонн
сіна, тобто 82,7 % від прогнозованого показника. Фураж запасають КСП «Україна»,
фермерські господарства «Мрія» (Анатолія Лук’яненка з Лісовичів), «Терещенко»
(з Нижчої Дубечні) та Катюжанське вище
професійне училище, де є власна ферма.

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Звіти партії влади

* 7 липня відбулося засідання Правління Асоціації органів місцевого самоврядування Київської області, у якому
взяли участь перші особи області, району, міста та голови сільських й селищних
рад (НА ФОТО).
Обговорили та ухвалили пропозиції
асоціації щодо стану та перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні для надання пропозицій до Української
асоціації районних та обласних рад. Говорили й про розвиток соціально-економічного напрямку Київської області та сільської місцевості.
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9 липня

Хронологія

Вишгород

20-річчя Незалежності України:
1995-1996

Чим запам’яталися ці роки громадянам країни, які труднощі і радості довелось пережити?
У 1995 році українці пристосувалися
до ринкових реалій. Площ і стадіонів уже
не вистачає. У Харкові ринок Барабашово,
або по-народному «Барабашка», займає
площу, що у 6 разів перевищує розміри
найбільшої у Європі площі Свободи у тому
ж Харкові.
На автошляхах з’явилися іномарки,
щоправда, здебільшого ненові. Перевага
«іноземців» над вітчизняними авто була
очевидною — машини ввозилися з-за кордону без вікового цензу.
У травні вперше Україну відвідав президент США Білл Клінтон.
Київська міська рада встановлює на
площі Незалежності пам’ятник архістратигу Михаїлу, образ якого вписується у новий
герб столиці.
18 липня біля святої Софії під час похорону глави УПЦ КП Володимира (Романюка) відбулося масове протистояння
релігіозних громад. Бійці спецпідрозділів
блокували вхід похоронної процесії на територію собору, але віруючі, попри все,
поховали Володимира перед входом до
Софійського собору. Пізніше події назвуть
«кривавим вівторком».
14 липня залишили цей світ автор відомих романів «Прапороносці», «Тронка», «Со-

Дім. Сад. Город

Соціум

2011 року

У липні

Готують розсаду полуниці і наприкінці
липня саджають.
Збирають урожай червоної, білої, чорної смородини і ранніх сортів агрусу.
Малину збирають через кожних два дні.
Червиву кладуть в окремий посуд, заливають солоною водою, аби личинки випливли.
Після цього з ягід можна зварити варення.
На початку липня підживлюють всі плодові культури коров’яком для стимуляції
утворення нових бруньок урожаю наступного року.
Прищипують вовчки, пагони, що ростуть посередині крони, а також потужні
прирости – для гілкування.
Якщо літо спекотне, сад рясно поливають, а потім грунт розпушують, видаляють
бур’яни.
Регулярно збирають і знищують падалицю з яблунь і слив — у ній знаходяться
личинки плодожерок. На штамби дерев

бор» Олесь Гончар і співак Назарій Яремчук.
У Дніпропетровську нарешті відкривають метрополітен — найкоротший у світі.
Але це велика подія, яка відбулася вже у
незалежній Україні.
З’являється сітьовий маркетинг, головний принцип якого — обдурити якомога
більше довірливих людей. Поширюються
так звані біологічні добавки. Люди із значками на грудях «Хочеш схуднути — запитай мене як» викачують із кишень українців
чималі суми. Але «Гербалайф» не дає очікуваного результату. Як не приносять його
і різні трасти, інвест-компанії тощо.
У 1996 році Україна освоює Антарктику — англійці передають нам свою станцію «Фарадей», яка відтоді називається
«Академік Вернадський». Але не все так
оптимістично у нашій науці — інтенсивно
від’їжджають за кордон вчені — їх не влаштовує мізерна зарплата, яку місяцями затримують, та й інститути не можуть триматися на ентузіазмі науковців.
Нарешті Україна отримує свою Конституцію: 28 червня за новий Основний Закон
проголосували 315 депутатів. Довгоочікуваною була не лише Конституція, а й національна валюта. Її теж почали розробляти
давно. Перші купюри друкували у Канаді.
2 вересня 1996 року грошова реформа
стартувала — керував нею тодішній голова Нацбанку України Віктор Ющенко. За
накладають ловчі пояси від личинок шкідників.
Стежать за плодами яблунь і груш, щоб
під їхньою вагою не розчахнулися гілки.
Після початку другого періоду сокоруху
окуліровують підщепи — прищіплюють
сіянці бруньками плодових дерев.
Обробляють виноград системними
препаратами для захисту від шкідників.
Регулярно пасинкують і підв’язують пагони до шпалери. Пасинки другого порядку видаляють повністю, оскільки їх надто
вражають різні хвороби та шкідники. Поливають виноград дренажним способом.
Регулярно (раз на 1-2 тижні) підстригають газон (6-8 см).
Викопують гіацинти, тюльпани та інші цибулеві. Нарциси викопують раз у 3-5 років,
сушать у провітрюваному приміщенні і зберігають при температурі 20-22о С.
Початок липня — час для черенкування
троянд. Беруть середину квітучих або та-

Подарунок для шефа
Із 1 липня в Україні діє заборона на отримання чиновниками подарунків.
Ще у 1999 році Україна приєдналась до
європейської кримінальної конвенції боротьби з корупцією. У 2003-му підписала протокол до Конвенції ООН проти корупції. У 2006му ратифікувала найбільш важливі конвенції
Організаціїї з протидії корупції.
Автоматично законодавство врегулювали
відповідно до прийнятих у цивілізованому світі
стандартів. Однак процес затягнувся. Тільки у
липні 2006 року депутати прийняли відразу три
антикорупційних закони. Щоправда, жоден не
запрацював. Через це у поточному році депутати
визнали їх такими, що втратили силу, і прийняли
до розгляду законопроект, внесений Президентом України. І саме цей документ нині діє.
Головні зміни стосуються чиновників усіх рангів. Отже, державним службовцям заборонено брати дорогі подарунки, вартість яких перевищує половину мінімальної зарплати (сьогодні
це 480 грн), навіть до дня народження, весілля
чи ювілею. Презенти автоматично визнаються
державною або комунальною власністю і мають
передаватися державним органам чи місцевому
самоврядуванню.
Дешеві подарунки можна дарувати, але не
частіше двох разів на рік, інакше це вважається
порушенням і карається штрафом від 12 750 до
25 500 грн або позбавленням волі від 2-х до 5-ти
років.
Таке ж покарання передбачене за великі ха-

долар давали гривню і трохи більше 70
копійок. Згодом з’являться купюри нового дизайну і більших номіналів. Цікаво, що
міжнародна комісія з естетики грошових
знаків в 2008 році визнала гривню найкрасивішою валютою у світі.
Україну очікувала ще одна приємна подія. На ХХVI літній Олімпіаді в Атланті наша
команда завоювала 9 золотих медалей і
почесне 9 місце в загальнокомандному заліку. Володимир Кличко стає одним з перших «білих» чемпіонів у суперважкій вазі.
16 квітня затриманий найкровожерливіший маніяк України Анатолій Онопрієнко.
Наслідувач Чикатила позбавив життя 52
людей. В 1999 році засуджений до розстрілу. Але його врятувала відміна цього
виду покарання — за вимогою Європи багатьом тоді розстріл замінили пожиттєвим
ув’язненням.
На вулицях курсують маршрутки, що
поступово витісняють великогабаритний
транспорт.
Любителі «мильних опер» не пропускають жодну із 25 серій фільму про Роксолану
— це перший багатосерійний український
телефільм. Виконавці головних ролей Ольга Сумська і Анатолій Хостікоєв отримують
найвищу державну премію в галузі мистецтва — Шевченківську.
В Україну повертається популярна ще з
80-х років група « Воплі Відоплясова».
ких, що вже відцвіли, пагонів, укорінюють
під банкою або у парничку.
На початку місяця готують грядку у напівтіні для сівби дворічників (незабудки,
маргаритки, віоли, турецької гвоздики).
Висіяне насіння трохи присипають грунтом або компостом. Через три тижні пікірують саджанці на відстані 10 см.
Ділять і пересаджують іриси, якщо на
одному місці вони ростуть 4-5 років. Вносять перегній і комплексне мінеральне
добриво – 4-5 кг і 100 г на кв. метр. Висаджують так, щоб корені були трішки прикриті землею.
Готують ями під піони, якщо збираються
пересаджувати їх у серпні.
Вона має бути завглибшки 60 см, на
дні — шар дренажу: відро торфу, 150 г суперфосфату, 2 склянки деревного попелу
і приблизно половину садової землі, яку
вийняли при копанні ями, залишити для
осідання на 2-4 тижні.

Законодавство

барі. Ними вважаються подарунки вартістю
від 85 грн. За конверт з меншою сумою і покарання менше — арешт на 6 місяців або штраф у
розмірі 8 500-12 750 грн.
Хабар 3 400 - 8 499 грн загрожує 5-10-ма роками тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. А якщо чиновник візьме більше, його можуть
засудити на 8-12 років і конфіскувати все нажите.
Крім цього, закон обмежує розповсюджене кумовство. Неприємності очікують начальника, в якого підлеглими працюють близькі родичі
(дружина, чоловік, діти, батьки, брати, сестри,
дідусь, бабуся, онуки), всиновлювачі або співмешканці. Тих, хто не звільнить рідню протягом
місяця після прийняття закону, чекає штраф від
850 до 2 525 грн.
Ще одна новина. Чиновникам тепер доведеться декларувати не тільки свої доходи, а
й витрати на власне й орендоване майно. Але
їм повернули право займатися викладацькою,
науковою або творчою діяльністю.
Коло осіб, яких можуть притягти до відповідальності за хабарі, розширилося. Тепер до нього увійшли члени Вищої ради юстиції і Центральної виборчої комісії.
Віднині ретельно перевірятимуться претенденти на місце чиновника.
Окрім державних службовців, закон встановлює критерії відповідальності для фізичних та
юридичних осіб за сприяння в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні
контрактів.

10 тисяч
ув’язнених
вийдуть
на волю
Верховна Рада прийняла
Закон України «Про амністію». Рішення про амністію
приймається судом щодо
кожної особи індивідуально
після ретельної перевірки
матеріалів особової справи.
Зокрема, передбачається
звільнити осіб, засуджених за
злочини, які не є тяжкими чи
особливо тяжкими, здійснені
через необережність, а також
осіб, які на момент здійснення
злочину були неповнолітніми;
жінок, вагітних, осіб, не позбавлених батьківських прав,
які мають дітей до 18 років або
дітей-інвалідів, чоловіків та жінок 55-60-літніх, а також осіб,
засуджених на строк не більше
10 років, якщо половина вже
минула, ветеранів війни, хворих на активну форму туберкульозу, онкохворих.

Сигнали служби 101

Урожай
без втрат
Вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані
системи
живлення,
змащення,
охолодження, запалювання,
заземлюваний
металевий ланцюг, що
торкається землі, а також справні іскрогасники, первинні засоби пожежогасіння (комбайни
і трактори – по два вогнегасники, дві штикові
лопати, дві мітли; автомобілі – вогнегасники,
лопату). Люди — пройти
протипожежний інструктаж.
Володимир ВЕРЕМЕЄВ,
головний державний
інспектор з нагляду у
сфері пожежної безпеки у
Вишгородському районі,
майор служби цивільного
захисту

Перед дозріванням колоскових (у період воскової стиглості) поля в
місцях поблизу лісових та
торф’яних масивів, степової смуги, автомобільних
шляхів та залізниць мають
бути обкошені й оборані смугою завширшки не
менше як 4 м. Тимчасові
польові стани облаштовують не ближче 100 м
від хлібних масивів, токів,
скирт тощо.
На хлібному масиві площею понад 25 га має бути
трактор з плугом (на випадок пожежі).
Зернотоки розташовувати від будівель та споруд –
не ближче 50 м, від хлібних
масивів – не ближче 100 м.
Майданчик для зберігання
збіжжя має бути очищений
від трави.
Не можна працювати
на тракторах, самохідних
шасі, автомобілях тощо
без капотів або з відкритими капотами (солома
може потрапити на випускний колектор). На комбайнах та інших машинах
з двигунами внутрішнього
згорання, які не мають капотів, випускний колектор
закривають
металевим
щитком зверху та збоку.
Категорично заборонено безпосередньо на полі
заправляти пальним збиральну техніку.
Тимчасові стоянки для
тракторів, комбайнів, автомобілів та інших самохідних машин у польових
умовах треба облаштовувати на очищених від стерні та сухої трави майданчиках на відстані не менше
100 м від скирт (стогів) соломи, сіна, токів, хлібних
масивів, а від будівель – не
менше 50 м. Їх оборюють
чотириметровою смугою.
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Вишгород

Телепрограма

9 липня

09:00 Підсумки тижня
09:40 Друга смуга
09:50 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
10:30 М/с «Сандокан»
11:00 Шеф-кухар країни
12:00 Новини
12:25 Право на захист
12:50 Армія
13:00 Ближче до народу.
А.Шевченко
13:25 Х/ф «Визволення»
15:00 Новини
15:30 Х/ф «Піаніст»
17:55 Вікно в Америку
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:00 Шустер-Lіve
19:45 Т/с «Ніколя Ле Флок»
20:40 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 Дядя Жора «Камеді
концерт»
22:35 Про головне
22:50 Трійка, Кено

06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
08:00 ТСН
08:05 «Сніданок з 1+1»
09:00 ТСН
09:10 «Сніданок з 1+1»
09:25 «Смакуємо»
10:05 «Даішники»
12:10 «Божевільне серце»
15:40 «Зникнення»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Заповіт»
19:30 ТСН
20:00 «Тиждень без жінок»
21:05 «Інтерни»
21:40 «Інтерни»
22:05 «Велика різниця»
23:00 «Tkachenko.Ua»
23:50 ТСН
00:05 Софі Марсо у
мелодрамі «Картахена»
01:45 Трилер «Заручниця»
03:15 ТСН

05:50 Служба розшуку
дітей
06:00 «Пригоди майстра
кунг-фу»
06:20 Ділові факти
06:40 «Таємниці слідства»
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
08:45 Факти. Ранок
09:05 Спорт
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Літєйний, 4»
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:50 «Парк юрського
періоду»
16:35 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Кодекс честі»

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.30, 2.00 Муз. програма
Профілактика на каналі до
14.00
14.00, 22.25 Дзеркало
історії
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.00, 17.00, 19.00,
21.00,23.00 СТН
15.10, 17.10, 21.25 У
гостях у Д. Гордона
16.55, 23.20 Світ бізнесу
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою
19.30 Гаряча лінія «102»
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
23.30 Громадська
приймальня
1.30, 5.00 Мультляндія

08:45 «Чужі помилки. Ніж
у спину»
09:45 Х/ф «Дорога, що
веде до щастя»
11:45 «Битва екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка.
Продаж дітей»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:40 «Україна має
талант!»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Народити, щоб продати...»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»
00:25 Т/С «Анатомія Грей»

07:00 24 години Бізнес
07:25 Створи себе
07:30 «Життя зі знаком +»
07:55 Таємниці
світобудови
08:20 Природні дива
Америки
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Слід циган
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Шашлик»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Природні дива
Америки
23:15 «24 години»
23:25 24 години Бізнес

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
13:20 «Сімейний суд»
14:20 «Гумористичний
фестиваль «Юрмалина
2010»»
16:15 «Жди мене»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:00 Т/с «Обручка» 658с.
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «Долі загадкове
завтра»
23:25 Д/ф «Лідія
Федосєєва-Шукшина.
Про любов, про дітей, про
себе»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Х/ф «Любов до
запитання»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Сімейне катування»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Глухар»
22:15 Х/ф «Оселя зла - 3:
Вимирання»
00:10 Щиросерде зізнання
Профілактика!!!

08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с «Сусіди» 5 серія
10:00 «Легко бути жінкою»
10:40 М/с «Сандокан» 15
серія
11:05 В гостях у
Д. Гордона
12:00 Новини
12:20 Про головне
12:40 Хай щастить
13:00 Темний силует
13:10 Кордон держави
13:25 Х/ф «Визволення»
15:00 Новини
15:40 Т/с «Шахраї» 6 серія
16:30 Т/с «Поворот ключа»
18:20 Новини
19:10 День Петра і Павла.
Творчий вечір Петра Маги
20:55 Офіційна хроніка
21:40 День Петра і Павла.
Творчий вечір Петра Маги
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 Дмитро Дюжев у
мелодрамі «Зникнення»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Формула удачі»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Шлюбний
контракт»
16:05 «Шлюбний
контракт»
17:00 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені» «Син - ґвалтівник»
19:30 ТСН
20:00 «Міняю жінку»
21:05 «Інтерни»
21:40 «Інтерни»
22:05 «Ілюзія безпеки.
Кому дістанеться на
горіхи»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя»
07:55 Природні дива
Америки
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Девід
Копперфілд»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Вода - лінія життя

05:00 Т/с «Докази»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
17:00 Д/ф
«Фальшивомонетники»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:00 Т/с «Обручка» 659с.
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «Долі загадкове
завтра»
23:30 Д/ф «Олександр
Пороховщиков.
Приборкування
норовливого»
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08:10 Т/с «Привілеї
багатих дівчисьок»
09:10 Х/ф «Індіана Джонс і
Королівство xрустального
черепа»
12:00 Хто проти
блондинок?
13:10 Інтуїція
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою-4»
16:55 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Інтуїція
20:45 Т/с «Татусеві дочки»
21:45 Т/с «Вороніни»
22:50 Новий погляд
23:50 Очевидець

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:30 «Київський час»
19:00 «Час новин»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:30 «Українські
пристрасті»
23:00 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
00:30 «Автопілот-новини»

07:30 «Кремлівські
діти». «Володимир
Мікоян. Загинув смертю
хоробрих».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Лихі 90-ті».
09:55, 00:05 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Справа темна».
«Убивство групи Дятлова».
23:30 «У зоні особливого
ризику».
01:05 «Один день. Нова
версія».
01:40 Т/с «Проклятий рай».
04:20 Особливо
небезпечний!

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20, 01:15 «Детективи»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 01:45 «Хочу знати»
15:55 «Смак життя»
16:55 «ЖКХ»
18:15, 00:40 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Хіромант. Лінії доль»
22:40 «Останній човник
Америки»

06:00 М/с «Черепашки
ніндзя»
06:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:55 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Правда життя»
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:05 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Джокер»
13:30 Т/с «Мисливець»
15:25 Х/ф «Війна та мир»
17:25 Т/с «Серця трьох»
18:30 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Джокер»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

05:45 «Гола правда»
09:00 «Хто у домі
господар»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Теле «Універ»
18:25 «Ранетки» 1 с.
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Барвиха» 9 с.
23:00 «Дурнєв +1»
23:30 «Реальна кров» 26 c.
00:30 «Дім-2». Спецвипуск
01:00 «Нереальні предки»
01:50 Музична програма
«До світанку»

06:25 Погода
06:30 Спорт
06:35 «Таємниці слідства»
07:35 Ділові факти
07:40 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:05 Спорт
09:10 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Літєйний, 4»
12:25 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:20 «Кодекс честі»
14:20 «Морські дияволи»
16:40 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Кодекс честі»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10,21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00,0.30 Легко бути
жінкою

05:50 Т/с «Комісар Рекс»
06:35 «Бізнес+»
06:40 Т/с «Комісар Рекс»
07:40 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:50 «Чужі помилки.
Родове прокляття»
09:50 Х/ф «Дві історії про
кохання»
12:00 Х/ф «Джентльмени
удачі»
13:55 «Очна ставка.
Народити, щоб продати...»
14:55 «Давай одружимося»
16:55 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
20:00 «Фермер шукає
дружину. Знайомство»
21:00 «Правила життя.
Солодощі: гірка правда»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Матусині синки»
23:25 Т/с «Лікар Хаус»

08:00 Погода
08:10 Т/с «Привілеї
багатих дівчисьок»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Вискочка»
11:25 Хто проти
блондинок?
13:00 Інтуїція
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою-4»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Інтуїція
20:45 Т/с «Татусеві дочки»
21:45 Т/с «Вороніни»
22:50 Хто проти
блондинок?

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:00 «Час новин»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Народний
контроль»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
00:30 «Автопілот-новини»

05:00 Т/с «Любов та інші
дурниці»
05:45 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід» (детектив)
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Слід від помади»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Глухар»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Оселя зла - 3:
Вимирання»

07:30 «Кремлівські діти».
«Ігор Смирнов. Його
батько створив СМЕРШ».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Справа темна».
«Таємниця загибелі
Валерія Чкалова».
23:25 Д/ф «Точка
невороття. Рудольф
Нурєєв. Михайло
Баришников. Олександр
Годунов».
00:30 Кулінарний двобій.
01:30 «Один день. Нова
версія».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20, 01:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 01:55 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Хіромант.
Лінії доль». Т/с
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Валентина
Толкунова. «Буду любити я
вас завжди...»

06:00 М/с «Черепашки
ніндзя»
06:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:55 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Джокер»
13:05 Т/с «Мисливець»
15:15 Х/ф «Війна та мир»
17:25 Т/с «Серця трьох»
18:30 «Речовий доказ».
Народжений убивати
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
21:50 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки» 2 с.
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Барвиха» 10 с.
23:00 «Реальна кров» 27 с.
00:00 «Антураж» 14 с.
00:30 «Дім-2». Спецвипуск
01:00 Профілактика на
каналі.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ
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09:00 Підсумки дня
09:25 Друга смуга
09:30 Т/с «Сусіди»
10:00 «Легко бути жінкою»
10:40 М/с «Сандокан»
11:05 В гостях у
Д. Гордона
12:00 Новини
12:20 Театральні сезони.
Б.Ступка
12:55 Країна якості
13:20 Наша пісня
14:00 Х/ф «Визволення»
15:00 Новини
15:40 Т/с «Шахраї»
16:30 Т/с «Поворот ключа»
18:10 Погода
18:15 Друга смуга
18:20 Новини
19:40 Т/с «Ніколя Ле Флок»
20:35 На добраніч, діти
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені» «Блудна дочка»
11:50 «Ілюзія безпеки.
Кому дістанеться на
горіхи»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Смерть у мікрохвильовці»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:10 «Шлюбний
контракт»
16:10 «Шлюбний
контракт»
17:05 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені»
- «Мати не знає, чи син
злочинець? Від кого
вагітна дочка?»
19:30 ТСН
20:00 «Пекельна кухня»
21:10 «Інтерни»
22:10 «Ілюзія безпеки. Хто
вішає локшину»

06:50 Південне Бутово
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Літєйний, 4»
12:25 «Кодекс честі»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Кодекс честі»
14:35 «Морські дияволи»
16:40 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Кодекс честі»
00:45 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:40 Спорт
01:45 Погода
01:50 «Щит»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

06:00 «Бізнес+»
06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 Т/с «Кулагін та
Партнери»
УВАГА! ДО 10:00 ПРОФІЛАКТИКА
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:15 Т/с «Перше правило
королеви»
14:55 «Давай одружимося»
16:55 «Фермер шукає
дружину. Знайомство»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя.
Зіркові татусі - 2»
20:10 «Російські сенсації.
Зірки із пластику»
21:05 «Російські сенсації.
Прокляті зірки»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка. Дорогі
діти»
23:15 Т/с «Лікар Хаус»
00:15 Т/с «Анатомія Грей»

05:05 Т/с «Ранетки»
07:45 Репортер
Профілактика
14:00 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою-4»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Інтуїція
20:40 Т/с «Татусеві дочки»
21:45 Т/с «Вороніни»
22:50 Хто проти
блондинок?
00:00 Очевидець
01:00 Спортрепортер
01:05 Погода
01:10 Служба розшуку
дітей

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Українська
незалежність»
18:45 «Київський час»
19:00 «Час новин»
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Акцент»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»

06:00 «Життя»
06:15 Служба розшуку
дітей
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя»
12:00 Сильні світу сього
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Девід
Копперфілд»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Природні дива
Америки
23:15 «24 години»

05:00 Т/с «Докази»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
17:00 Д/ф «Полювання на
монстрів»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Блудні діти»
19:00 Т/с «Обручка» 660с.
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «Долі загадкове
завтра»
23:30 Д/ф «Л. Філатов. Я
не можу більше жити»
00:30 Х/ф «Біле золото»
02:00 «Подробиці»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід» (детектив)
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Детектор неправди»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Глухар»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Прем’єра! Т/с
«Мерсі»
00:45 Х/ф «Тремтіння
Землі - 3»
02:30 Щиросерде зізнання

05:00 «Ранок НТВ».
07:30 «Кремлівські
діти». «Діти Троцького.
Смертельний кінець».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Лихі 90-ті».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Справа
темна». «Загибель
Петра Машерова.
Автокатастрофа за
сценарієм».
23:25 Д/ф «Точка
невороття. Віктор
Корчной»
00:25 Квартирне питання.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 01:45 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Хіромант.
Лінії доль». Т/с
16:55 «ЖКХ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Свідки»

06:00 М/с «Черепашки
ніндзя»
06:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
08:00 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Павутиння»
13:00 Т/с «Мисливець»
15:15 Х/ф «Війна та мир»
17:20 Т/с «Серця трьох»
18:30 «Правда життя». Моє
надлюдське тіло
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

06:00 Мультфільм
06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки»
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Барвиха»
23:00 «Реальна кров»

09:00 Підсумки дня
09:25 Друга смуга
09:30 Т/с «Сусіди» 7 серія
10:00 «Легко бути жінкою»
10:40 М/с «Сандокан»
11:05 Здоров’я
12:25 Аудієнція. Країни від
А до Я
13:00 Погода
13:05 Крок до зірок.
Євробачення
13:50 Х/ф «Визволення»
15:00 Новини
15:40 Т/с «Шахраї» 8 серія
16:30 Т/с «Поворот ключа»
18:15 Друга смуга
19:00 Т/с «Ніколя Ле Флок»
19:55 Прощальний
концерт М. Поплавського
«Я - українець!»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:50 Концерт пам’яті
Людмили Зикіної
22:45 Трійка, Кено,
Максима

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені» «Ілюзія гріха»
11:50 «Ілюзія безпеки. Хто
вішає локшину»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Таблетка від старості»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:00 «Шлюбний
контракт»
16:00 «Шлюбний
контракт»
17:00 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні драми»
18:35 «Не бреши мені»
- «Мати намагається
зрозуміти, хто погрожує
їхній сім’ї»
19:30 ТСН
20:00 «Одружений за
власним бажанням»
21:40 «Інтерни»
22:05 «Ілюзія безпеки. У
садку чи на городі»

06:35 Спорт
06:40 Південне Бутово
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Літєйний, 4»
12:25 «Кодекс честі»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Кодекс честі»
14:35 «Морські дияволи»
16:35 «Літєйний, 4»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Кодекс честі».
00:45 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:40 Спорт
01:45 Погода

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Легко бути
жінкою

05:40 Т/с «Комісар Рекс»
06:25 «Бізнес+»
06:30 Т/с «Комісар Рекс»
07:30 Т/с «Кулагін та
Партнери»
08:20 «Чужі помилки.
Закоханий шумахер»
09:20 Т/с «Сьоме небо»
14:05 «Очна ставка. Дорогі
діти»
14:55 «Давай одружимося»
16:55 «Паралельний світ»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Моя правда. Фаїна
Раневська»
20:10 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка.
Злочин, який почали одні,
а закінчили інші...»
23:20 Т/с «Лікар Хаус»
00:20 Т/с «Анатомія Грей»
01:25 «Вікна-Спорт»

08:05 Т/с «Привілеї
багатих дівчисьок»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Возз’єднання
сімейки Адамсів»
11:20 Хто проти
блондинок?
12:45 Інтуїція
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
мамою-4»
16:55 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Інтуїція
20:40 Т/с «Татусеві дочки»
21:40 Т/с «Вороніни»
22:45 Хто проти
блондинок?

06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:30 «Київський час»
19:00 «Час новин»
(російською мовою)
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
23:00 «Час-Тайм»
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»
23:55 «Огляд преси»
00:00 «Час новин»
00:30 «Автопілот-новини»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя»
07:55 Природні дива
Америки
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:35 Х/ф «Ідеальні
женихи»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 Головне питання
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Природні дива
Америки
23:15 «24 години»

06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
07:10 «З новим ранком»
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
16:55 Д/ф «Привіт від
Коби»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Громови.
Будинок надії»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «Долі загадкове
завтра»
23:30 Д/ф «Порожня
без тебе земля... Майя
Кристалінська»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Бігти»
12:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Пекучі ревнощі»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Глухар»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Мерсі»
00:45 Х/ф «Тремтіння
Землі - 4: Легенда
починається»
02:30 Щиросерде зізнання

05:00 «Ранок НТВ».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Берії. Серго і Марта».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «В зоні особливого
ризику».
09:55 «До суду».
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:35 «Справа темна».
«Постріл у кінозірку».
23:25 Д/ф «Точка
невороття. Олександр
Галич».
00:25 Дачна відповідь.
01:30 «Один день. Нова
версія».
02:05 Т/с «Проклятий рай».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 02:30 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Хіромант.
Лінії доль». Т/с
16:55 «ЖКХ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Х/ф «Сталкер»

06:00 М/с «Черепашки
ніндзя»
06:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
08:00 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:25 Т/с «Мисливець»
15:25 Х/ф «Війна та мир»
17:20 Т/с «Серця трьох»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Бактеріологія
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки»
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Барвиха»
23:00 «Реальна кров»
00:00 «Антураж»
00:30 «Дім-2». Спецвипуск
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08:40 Корисні поради
Перший Національний
09:00 Підсумки дня
09:35 Т/с «Сусіди»
10:00 Ток-шоу «Легко бути
жінкою»
10:40 М/с «Сандокан»
11:05 Ток-шоу «Віра.
Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я» з
Т. Щербатюк
13:00 Персона. Ірина
Цивіна
13:35 Х/ф «Визволення»
15:00 Новини
15:30 Т/с «Поворот ключа»
17:00 Шустер-Lіve
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Шустер-Lіve
ТРК «Ера»
00:00 Підсумки

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
09:55 «Сімейні драми»
10:50 «Не бреши мені» «Діти - злодії»
11:50 «Ілюзія безпеки. У
садку чи на городі»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Штучні діти»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Шлюбний
контракт»
16:05 «Шлюбний
контракт»
17:00 «Шість кадрів»
17:30 «Тьотя Клава фон
Геттен»
19:30 ТСН
20:00 «Шанхайський
полудень»
22:00 «Шанхайські лицарі»
00:10 «Пекельна кухня»
01:25 «Пейнтбол»

06:25 Ділові факти
06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Південне Бутово
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:10 «Літєйний, 4».
12:25 «Кодекс честі».
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Кодекс честі».
14:35 «Морські дияволи».
16:40 «Літєйний, 4».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
22:30 «Кодекс честі».
00:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:15 Спорт

6.00, 7.00, 8.00,9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 10.05, 2.00 Муз.
програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Гаряча лінія
«102»
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 22.25 Дзеркало
історії
11.50, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 Міська
варта
15.10, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
17.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов

06:20 «Бізнес+»

08:05 Т/с «Привілеї
багатих дівчисьок»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Золотий
Партнери»
компас»
11:35 Хто проти
07:30 Т/с «Єсенін»
блондинок?
12:55 Інтуїція
17:45 «Вікна-Новини»
14:30 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Єсенін»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Ханна
20:05 «Холостяк»
Монтана-3»
15:50 Teen Tіme
22:00 «Вікна-Новини»
15:55 Т/с «Як я
познайомився з вашою
22:40 «Холостяк»
мамою-4»
23:00 «Холостяк. Як вийти 16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
заміж»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
00:25 Х/ф «Три плюс два»
19:15 Погода
19:30 Здрастуйте, я - ваша
02:10 «Вікна-Спорт»
мама!
21:30 Співай, якщо можеш
02:20 «Бізнес+»
00:05 Очевидець
02:25 Х/ф «Тридцять три» 01:05 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:00 «Час новин»
(російською мовою)
19:25 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:50 «Вільна гавань»
22:15 «Бізнес-час»
22:30 «Час-Тайм»
23:00 «Час новин»
(російською мовою)
23:30 «Бізнес-час»
23:40 «Київський час»

07:00 «24 години»
07:10 24 години Бізнес
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Природні дива
Америки
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:30 Живе багатство
України
16:50 Х/ф «Магія чорна та
біла»
18:30 «24 години»
18:40 24 години Бізнес
18:45 «Життя»
18:55 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
20:50 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:15 Невідома Грузія

05:00 Т/с «Докази»
06:30 «З новим ранком»
07:00 Новини
09:10 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:15 «Детективи»
12:00 Новини
12:15 «Зрозуміти.
Пробачити»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Т/с «Докази»
17:00 Д/ф «Брама часу»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Громови.
Будинок надії»
19:00 Т/с «Обручка» 662с.
20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Серце Марії»
23:35 Д/ф «Відкриття
Одеського кінофестивалю»
00:30 Х/ф «Поцілунок
метелика»
02:15 «Подробиці»
02:45 Д/ф «Брама часу»

06:10 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Бігти»
13:00 «Нехай говорять.
Тихий Дон»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Прем’єра! Т/с
«Чоловік у мені»
20:15 Т/с «Успіх за будьяку ціну»
00:00 Х/ф «Вілла розбрату,
або Танець сонячного
затемнення»
01:30 Х/ф «Білявка в
нокауті»

05:00 «Ранок НТВ».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Будьонного. Пізні,
але улюблені».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні.
09:20 «В зоні особливого
ризику».
09:55 «До суду».
11:00, 04:05 Суд
присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя».
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара».
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали».
20:30 Т/с «Час Волкова».
22:20 «Пісня для вашого
столика».
23:35 Х/ф «Дика ріка».
01:50 Х/ф «Секс і
незаміжня дівчина».

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:55 «Хіромант. Лінії
доль». Т/с
16:55 «Чекай на мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05, 04:55 «Давай
одружимося!»
19:55, 21:30 10 років
в ефірі! Шоу Андрія
Малахова
21:00 «Час»
22:35 Концерт Григорія
Лепса

06:00 М/с «Черепашки
ніндзя»
06:50 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:55 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Очі Ольги Корж»
15:50 Х/ф «Подарунки по
телефону»
17:50 Т/с «Серця трьох»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
09:55 «Моя прекрасна
няня»
11:00 «Домашній
ресторан»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
14:30 «Нереальні предки»
15:30 «Гола правда»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки» 5 с.
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Теорія зради»
23:00 «Реальна кров» 30 с.
00:00 «Антураж» 17 с.

07:30 Корисні поради
07:45 На олімпійський
Лондон
Перший Національний
08:00 Шустер-Lіve
12:35 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
13:45 Х/ф «Визволення»
1-3 серії
17:55 Країна якості
18:20 Золотий гусак
18:45 Погода
18:55 Футбол. Чемпіонат
України. «Металург»
(Донецьк) - «Шахтар»
(Донецьк)
19:50 В ПЕРЕРВІ: Зелений
коридор
21:00 Підсумки дня
21:50 Гумористична
програма «Сміх до кольок
у рік Кролика»
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30 «Смурфи»
07:15 «Справжні лікарі»
08:10 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00 «Одружений за
власним бажанням»
11:10 «Шанхайський
полудень»
13:10 «Шанхайські лицарі»
15:15 «Голос країни»
17:40 «Доярка з
Хацапетовки-2»
19:30 ТСН
20:00 «Доярка з
Хацапетовки-2»
23:40 Лірична комедія
«Голубка»
01:35 «Неочікуване
кохання»
02:50 «Кур’єр»
04:15 «Справжні лікарі»
05:00 «Ролери ідуть»

05:00 Погода
05:05 Факти
05:30 Погода
05:35 «H2O»
07:05 Козирне життя
07:30 Бондіана: «Куляста
блискавка»
10:15 Велика різниця
11:15 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:40 Квартирне питання
12:55 «Мортал Комбат:
Винищення».
14:50 Ти не повіриш!
15:45 Під прицілом
16:45 Провокатор
17:45 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:10 «Парк юрського
періоду-2: Загублений
світ»
23:00 «Тринадцять»
00:55 Бондіана: «Куляста
блискавка»

6.00, 7.00 СТН
6.30 У центрі уваги
7.25, 16.10 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.25, 11.30, 14.50, 0.10,
5.00 Мультляндія
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.55, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.45 Час відповідей
18.50 Х/ф «Жили три
холостяки»
20.30 Контрольна робота
21.00, 1.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Карусель»
23.10 Громадська
приймальня

05:30 «Наші улюблені
мультфільми: Пригоди
Буратіно»
06:35 Х/ф «Тридцять три»
08:00 «Караоке на
Майдані»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11:10 М/ф «Пінгвіни
Мадагаскара»
12:10 Х/ф «Три плюс два»
14:05 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»
16:00 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 Х/ф «Не може бути!»
21:00 Х/ф «Вдалий обмін»
23:00 Х/ф «Карнавал»
01:40 Х/ф «Сьоме небо»
03:25 «Мобільна скринька»
03:40 Х/ф «Сьоме небо»

03:50 Т/с «Ранетки»
05:30 Т/с «Журнал мод»
06:30 Репортер
06:45 Х/ф «Везунчик»
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Спорт із Гуфі»
09:35 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:00 Х/ф «Елвін і
бурундуки»
11:55 Х/ф «Золотий
компас»
14:05 Файна Юкрайна
15:10 Т/с «Татусеві дочки»
16:10 Х/ф «Історія
Попелюшки»
18:10 Х/ф «Місія
нездійсненна»
20:25 Х/ф «Місія
нездійсненна-2»
23:05 Х/ф «Поліцейська
академія 7»
00:50 Спортрепортер
00:55 Х/ф «Фантоми»
02:25 Зона ночі Культура
02:30 Швидкоплинний сон

07:50 «Бізнес-час»
08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:25 «Своїми очима»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Автопілот-тест»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
17:30 «Феєрія мандрів»
18:10 «Народний
контроль»
18:35 «Київський час»
19:25 «Час інтерв’ю»
20:25 «Українська
незалежність»
21:20 «Машина часу»
21:40 «Бізнес-час»
21:50 «Тема тижня»
22:00 «Територія закону»

09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:40 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
16:10 Королі професії
16:20 Життя серед життя
16:55 Скромна чарівність
сучасних технологій
17:30 Няньки дикої
природи
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Жива енциклопедія
19:35 Третя планета
20:00 24 години Бізнес
20:20 24 години Світ
20:50 Дитинство у дикій
природі
21:50 Х/ф «Червоні
кросівки»
00:00 Таємниці долі

05:35 Т/с «Котовський»
07:05 «Городок»
08:20 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:25 М/с «Вінкс»
09:05 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:45 «Жити - це модно»
11:25 «Позаочі»
12:20 Т/с «Загальна
терапія 2»
17:05 «Юрмалина 2010»»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Бенефіс»
О. Розенбаума.
22:50 «Розбір польотів»
23:50 Х/ф «Помста мистецтво»
01:35 «Подробиці»
02:05 Х/ф «Помутніння
розуму»
03:35 «Формула любові»
04:20 «Позаочі

06:00 Срібний апельсин
07:10 Події
07:30 Х/ф «Вілла розбрату,
або Танець сонячного
затемнення»
09:10 Т/с «Успіх за будьяку ціну»
12:00 Оголена красуня
13:00 Т/с «Чиста проба»
15:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
17:00 Нова Хвиля в Юрмалі
- 2010. Краще
19:00 Події
19:20 Т/с «Чиста проба»
21:20 Т/с «Військова
розвідка»
23:30 Т/с «Бомж»
01:25 Х/ф «Руд і Сем»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події
03:50 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
05:15 Срібний апельсин

05:05 Т/с «Спецгрупа».
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні.
07:20 «Золотий ключ».
07:45 «Медичні таємниці».
08:20 «Увага: розшук!».
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 Кулінарний двобій.
11:00 Квартирне питання.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 «Розлучення поросійськи».
15:05 Слідство вели...
16:05 Очна ставка.
17:00, 18:20 Т/с «УГРО».
19:20 «Найгучніші
Російські сенсації:
Квадратні метри влади.
Мерія безсмертна.
Квадратні метри».
22:00 Ти не повіриш!
22:40 «Подружжя Піночетів».
23:20 Х/ф «Легіонер».
01:15 Х/ф «Чорне світло».
03:05 «Один день. Нова
версія».

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Шведський
сірник»
07:05 Х/ф «Сповідь
утриманки»
08:50 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Романови. Остання
глава»
12:15 Т/с «Спадщина»
16:20 Суботній «Єралаш»
16:40 «Слідами великих
російських мандрівників.
Миклухо-Маклай»
17:40 «Група щастя». Т/с
19:50 «Битви спадкоємців»
21:00 «Час»
21:15 «Хвилина слави».
Фінал. Нагородження
переможців
23:40 «КВК». Прем’єр-ліга
01:05 Х/ф «Ми із джазу»
02:35 Х/ф «Портрет
дружини художника»

06:00 М/с «Черепашки
ніндзя»
07:15 Т/с «Міс Марпл»
09:25 Х/ф «Подарунки по
телефону»
11:30 «Речовий доказ».
Народжений убивати
12:00 «Внутрішні війська.
Зупинити натовп»
12:25 Х/ф «Сто днів до
наказу...»
13:55 Х/ф «Загін
особливого призначення»
15:25 Х/ф «Людина в
зеленому кімоно»
16:50 Т/с «МУР є МУР - 2»
19:00 Т/с «Ліговка»
23:20 Х/ф «Кров і
шоколад»
01:20 Х/ф «Нострадамус»
03:00 «Речовий доказ»
04:10 «Агенти впливу»
04:40 «Правда життя»

07:10 «Малята-твійнята»
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 «Хто у домі
господар»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Дім-2»
15:40 «Comedy Woman»
16:40 «Єралаш»
16:55 Художній фільм
«Стрибок угору»
18:30 «Королева балу»
19:25 «Моя прекрасна
няня»
20:50 «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Одна за всіх»
23:45 «Дурнєв +1»

06:25 Т/с «Кулагін та
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08:50 Корисні поради
Перший Національний
09:00 Погода
09:05 Наша пісня
09:40 Золотий гусак
10:10 Погода
10:15 Крок до зірок.
Євробачення
11:05 Шеф-кухар країни
11:55 Погода
12:05 Чемпіонат світу
з водних видів спорту.
Стрибки у воду
13:35 Х/ф «Визволення»
17:25 В гостях у Д.
Гордона
19:10 «Золота десятка»
М. Поплавського
19:50 Діловий світ.
Тиждень
20:25 Ближче до народу
21:00 Підсумки тижня
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:05 Мультфільм «Барток
пречудовий»
08:20 «Ну, постривай!»
09:05 «Лото-забава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
11:25 «Велика різниця»
11:55 «Міняю жінку»
13:00 «Тиждень без жінок»
14:10 «Доярка з
Хацапетівки-2»
19:30 «Телевізійна служба
новин»
20:00 «Голос країни»
22:00 «Інтерни»
22:25 «Голос країни результати голосування»
22:50 «Світське життя»
23:50 «Телевізійна служба
новин»
00:30 «Tkachenko.Ua»
01:10 «Сірі вовки»
03:05 «Голубка»
04:45 «Особиста справа»
05:35 «Ремонт +»

05:55 «Пригоди майстра
кунг-фу».
06:15 Квартирне питання
07:05 Анекдоти поукраїнськи
07:25 «Рюрики».
Комедія
08:00 Бондіана: «Живеш
тільки двічі».
10:35 Ти не повіриш!
11:35 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:30 Стоп-10
13:30 «Парк юрського
періоду-2: Загублений
світ».
16:35 Велика різниця
17:30 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:45 «Парк юрського
періоду-3».
21:45 «Дочка генерала».
00:00 Голі та смішні
01:25 Бондіана: «Живеш
тільки двічі».

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.40 У гостях у Д. Гордона
9.30 Навчайся з нами
9.50 Контрольна робота
10.25 Король професій
10.35 Віра. Надія. Любов
11.30 Актуальна тема
11.45, 14.35, 5.00
Мультляндія
12.00, 2.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
16.15 Золота десятка М.
Поплавського
17.05 Х/ф «Карусель»
18.50 Х/ф «Жили три
холостяка»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорі.
Тижневик
21.25 «Світ бізнесу».
Підсумки
22.00 Х/ф «Сюжет для
невеликої розповіді»

05:40 «Наші улюблені
мультфільми: Чиполіно,
Пригоди домовика»
07:10 Х/ф «Золоті роги»
08:50 «Їмо вдома»
09:55 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Гітлер - ворог №1.
Історія всеросійського
обману»
14:00 «Російські сенсації.
Зірки із пластику»
14:55 «Російські сенсації.
Прокляті зірки»
15:55 «Зіркове життя.
Зіркові татусі - 2»
16:55 «Моя правда. Фаїна
Раневська»
17:55 «Паралельний світ»
18:55 «Битва екстрасенсів»
21:00 Х/ф «Лєра»
23:10 «Неймовірні історії
кохання»
00:10 Т/с «Лікар Хаус»

04:30 Т/с «Ранетки»
06:05 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Даєш молодь
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Спорт із Гуфі»
09:35 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:00 Х/ф «Місія
нездійсненна»
12:15 Даєш молодь
12:50 Шоуманія
13:40 Ексклюзив
14:35 Аналіз крові
15:00 Info-шок
16:00 Новий погляд
17:00 Т/с «Вороніни»
17:25 Х/ф «Якось у Вегасі»
19:25 Х/ф «Лара Крофт розкрадачка гробниць»
22:00 Хочу на Фабрику!
23:10 Скеч-шоу «Красуні»
23:50 Спортрепортер
23:55 Х/ф «Займемося
коханням»

06:01 «Вікно в Америку»
06:35 «Київський час»
06:40 «Технопарк»
07:20 «Клуб 700»
07:50 «Бізнес-час»
08:25 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
09:50 «Досягти мети»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:30 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Палата»
17:30 «Не перший погляд»
18:20 «Машина часу»
19:20 «Час інтерв’ю»
21:00 «Час: підсумки»
21:45 «Бізнес-час»
22:00 «Велика політика»

08:00 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
08:30 Третя планета
09:00 Створи себе
09:10 М/ф
10:15 Жива енциклопедія
10:40 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:20 Х/ф «Червоні
кросівки»
18:30 Таємниці
світобудови
19:00 Третя планета
19:30 Няньки дикої
природи
20:00 Зелена варта
20:35 Жива енциклопедія
21:00 Х/ф «Час понад усе»
23:00 Дитинство у дикій
природі
00:05 Таємниці долі
02:30 Твій хіт

05:05 Т/с «Котовський»
06:35 Х/ф «Розбірливий
наречений»
08:30 М/с «Маша та
Ведмідь»
08:35 М/с «Вінкс»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
10:30 Х/ф «Спортлото - 82»
12:25 Д/ф «Михайло
Пуговкін. Житіє моє...»
13:35 «Бенефіс».
О. Розенбаума
15:50 Прем’єра. Т/с
«Стріляючі гори»
20:00 «Подробиці тижня»
20:55 Х/ф «Шахта.
Підірване кохання»
23:00 Х/ф «Кандагар»
00:55 «Подробиці тижня»
01:40 «Формула любові»
02:25 «Позаочі»
03:10 Х/ф «Помутніння
розуму»

06:00 Х/ф «Дон Сезар де
Базан»
06:50 Події
07:10 Х/ф «Дон Сезар де
Базан»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Т/с «Успіх за будьяку ціну»
11:00 Х/ф «Руд і Сем»
13:00 Прем’єра! Т/с
«Чиста проба»
15:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
16:55 Х/ф «Так не буває»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чиста проба»
21:30 Щиросерде зізнання
22:20 Футбольний вікенд
23:30 Т/с «Бомж»
01:30 Х/ф «Цькування»
03:10 Щиросерде зізнання
03:40 Події
04:00 Т/с «Злочин буде
розкрито - 2»
05:25 Срібний апельсин

07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні.
07:15 «Російське лото».
07:45 Їхні вдачі.
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 «Полум’яний мотор
країни» Д/Ф «Власна
гордість».
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Знаки долі».
14:05 «Розлучення поросійськи».
15:05 Слідство вели...
16:05 І знову здрастуйте!
17:00, 18:20 Т/с «УГРО».
19:20 Щиросерде
зізнання.
21:00 Х/ф «Моє останнє
перше кохання».
22:45 «Гра».

09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Поки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Дорога алергія»
13:30 «Єралаш»
13:55 Т/с «Пропоновані
обставини»
16:00 «Валентина
Толкунова. «Буду любити я
вас завжди...»
17:05 «Поспішайте робити
добрі справи». Валентина
Толкунова
18:45 Т/с «Судовий
стовпчик»
21:00 «Час»
21:20 «Велика різниця»
22:25 «Yesterday lіve»
23:25 Х/ф «Сірі вовки»

06:00 М/с «Черепашки
ніндзя»
07:15 Т/с «Міс Марпл»
09:20 Т/с «МУР є МУР - 2»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Бактеріологія
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
14:45 Т/с «Ліговка»
19:00 Х/ф «Поліцейські»
21:10 Х/ф «Нострадамус»
23:00 Х/ф «Пожирач
кісток»
00:50 Х/ф «Сни Акіри
Куросави»
02:50 «Речовий доказ»
03:35 «Агенти впливу»
04:30 «Правда життя»

08:35 «Малята-твійнята»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 «Хто у домі
господар»
11:00 «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:05 «Королева балу»
14:00 «Дім-2»
15:00 «Стрибок угору»
16:40 «Чотири весілля та
один похорон»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
20:25 «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Чотири весілля та
один похорон»
00:55 «Дім-2». Спецвипуск

Для роботи в таксі
потрібні
диспетчери
Тел: (093) 981-52-64

Продам Авео. 2010 р.
в розстрочку
від 990 грн/міс.
Тел: (095) 734-20-00.

СДАЕМ в
АРЕНДУ
ул. Межигорского Спаса 6

- под магазин
- под салон
- под склад
- под офис
- под кафе
м. (050) 462-11-43

СТО потрібні:
-автоелектрик
-спеціаліст з ремонту
ходової частини авто
-спеціаліст з розвалсходження
(067) 366-4117
-автомаляр
-рихтувальник
-майстер-приймальник
(098) 304-68-72
- автомийник

Метало-

Для роботи в таксі
пластикові
потрібні
вікна,
двері
водії зі своїм авто
Тел: (050) 947-91-10,
Тел: (093) 981-52-64 46-805 ,(093) 966-26-76.

Загублений документ Державний акт на землі
загального користування І-КВ № 000168, виданий Хотянівською сільською радою 18 серпня
1998 р. садівницькому товариству «Беріг»,
вважати недійсним.

Безкоштовні оголошення
П Р О Д А М
кухонний куточок у гарному стані.
«Жигулі-2001» на ходу.
Тел: (04596) 56-179
Тел: (04596) 5-34-55
дитячий візок «Джоббі»
(тростинка). 350 грн.
Тел: (050) 558-99-02. Оля

1-кімнатну квартиру 45,8 м2, ремонт, бойлер 7/9 ет. Тел: 52-145,
(067) 319-77-40
гараж, 4х7, кооператив «Екран». Ціна
дитяче ліжко (2-8 років).
Недорого. Тел: (097) 818-99-48 договірна. Тел: (067) 151-30-63.
гараж к-тив «Автомобіліст», підвал,
«Ніссан-Атлас» 1990 р., дизель,
погріб, приватизований.
W кабіна, об’єм 2,3 л.
Тел: (063) 856-40-64
Тел: (063) 599-03-35
гараж, 1500 м2, трирівневий, кооператив «Лісовий». 1 8000 у. о.
Тел: (066) 550-68-83, (098) 711-85-75

Потрібен ПРОДАВЕЦЬ
в магазин «Чай. Кава»
у супермаркеті «Перекресток».
Тел: (067) 811-71-40 (Роман Геннадійович)

Вул. Межигірського Спаса, 6

Підприємству в м. Вишгород
терміново потрібні:
На постійну роботу в КПЖ і КГ
— оператор термовакуумної установки.
Вишгородської міської ради потрібні:
Проводимо навчання. З/п від 3 000 грн.
— пічник — оклад 1 438 грн
— тесля — оклад 2 100 грн
— Оператор ламінаційної лінії. Проводимо
— столяр — оклад 1 438 грн
— покрівельник — оклад 2 110 грн
За довідками звертатися в відділ кадрів за адресою: м. навчання. З/п від 3 500 грн.
Тел: (067) 548-03-77
Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а, тел: (04596) 54-885.
Тел: (044) 392-82-72

Здаємо в оренду офісні
та виробничі приміщення
за адресою:
м. Вишгород, вул. Н. Шолуденка,

19 (промисловий майданчик «Карат».
Тел: (044) 585-27-09, (093) 149-32-73
ПРОПОНУЮ СТАБІЛЬНУ РОБОТУ:
— техніка з обслуговування картриджів (чоловіки 20-35 років, навчаємо);
— пакувальника (жінки 25-35 років);
— водія-експедитора (чоловіки 25-40 років);
— кур’єра (робота в м. Києві).
Довідки за телефоном:
(04596) 23-329 (з 9.00 до 17.00)
Світлана Миколаївна
— Ворожить за зірковою книгою, по
руці, по фото, картах Таро.
— Знімає порчу, вінок безшлюбності,
родове прокляття.
— Поверне кохання.
— Обереги на вдачу.
Дітям до 16 років та інвалідам діагностика та інформація безкоштовно.
Тел: (098) 207-13-91, (093) 558-00-25
Ліцензія № 20-04 від 17.07.2007 р.

Зварювальні, сантехнічні роботи, переК У П Л Ю
З Д А М
тяжка, встановлення дверей.
І
газову плиту, ліжко-місце,
Тел: (067) 945-06-40
Н Шпалени, відкоси, електрика, ламінат,
недорого.
парк
лінолеум, вагонка, безпіщанка.
Нову чи б/в. «Берізки» 2-А Ш
Тел: (093) 451-63-04
Е
Тел: 52-145,
Тел: (067)
Встановлення дерев’яних дверей, МДФ,
гіпсокартон, ламінат та ін.
(067) 319-77-40 455-06-40

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до
рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5),
«Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне
найменування. Все, що понад 7 слів, — оплачується за існуючими роз-

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26

P.S.

З анфасу усі чепурні, але,
коли подивитись ззаду, — усі
обвішані кізяками життя…

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

9.07.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

Безкоштовні оголошення

Це інформаційний банк взаємодопомоги для громади
міста й району: короткі безкоштовні оголошення в рубриках Продам , Куплю , Обміняю (3), Подарую (4), Найму (5), Здам

(6), Знайомство (7), Інше (8).

Назва і номер рубрики до тексту оголошення не входить.
Тож ви сміливо можете приносити особисто чи надсилати до
редакції поштою заповнений друкованими літерами талон безкоштовного оголошення із семи слів (в т. ч. номер телефону). Одне безкоштовне оголошення друкуватиметься один раз і
лише на одне найменування.
Газету «Вишгород» ви можете придбати в одному з кіосків
«Укрпреси» міста Вишгорода, у поштових відділеннях населених
пунктів району чи передплатити. Пункт передплати у Вишгороді:
пл. Т. Шевченка, 2.
Роздрібна ціна одного номера газети «Вишгород» становить 1 грн.
Не баріться передплатити газету із серпня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Тема

Вишгород

9 липня

2011 року
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Про «золоту» землю у
місті думки розійшлися

Шоста сесія міськради

Під час роботи сесії
(Початок на стор. 1)
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
Марія КУЗЬМЕНКО, «Вишгород»

Голова бюджетної комісії міськради
Дмитро Корнійчук не погодився з проектом рішення, вимагаючи додаткових
документів, і за дві години до початку
сесії подав меру письмові пропозиції.
Йшлося про це і на засіданні бюджетної
комісії, що відбулося напередодні сесії.
Позицію голови комісії міський голова зрозумів, але не підтримав і пояснив чому. Адже залучення до видачі необхідних документів працівників
фінансово-бухгалтерського
відділу
— справа не одного дня, і чи потрібно
це, коли, цитуємо Віктора Решетняка,
«ми працюємо відкрито, турбуючись
насамперед про наповнення місцевого бюджету». Те, що його у першому
кварталі перевиконано на 10 відсотків,
— заслуга апарату міськради і депутатського корпусу, за що мер подякував
обранцям міської громади.
Підтримуючи голову міськради, депутати проголосували за внесення змін
до зазначених вище рішень.
Також вони затвердили новий статут Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал»;
передали на баланс об’єднанню співвласників багатоповерхових будинків
житловий комплекс по проспекту Т.
Шевченка, 7-а і такому ж об’єднанню
співвласників – багатоповерховий будинок 2-г «Ольжин Град»; затвердили
новий склад адміністративної комісії
при міськвиконкомі; створили постійно
діючу комісію із розв’язання житлових
проблем мешканців гуртожитків, головна з яких полягає у приватизації кому-

нального житла. «В Україні немає прикладів такої приватизації, — зазначив
заступник міського голови Олександр
Ростовцев, — а тому ухвалення відповідного рішення вимагає юридичного
обґрунтування».
Юристів згадували не раз, і час від
часу начальник юридичного відділу
виконавчого комітету міськради Юрій
Матлушинський роз’яснював законність прийняття того чи іншого рішення.
Бурхливу дискусію викликало обговорення нової редакції статуту комунального підприємства міської ради
«Вишегір», якому передбачається виділити 30 гектарів землі в районі Ольжиної гори.
Поправку свободівця Юрія Городиського, який наполягав на тому,
що «кожен сантиметр вишгородської
землі на вагу золота, а тому виділятися земля має тільки за рішенням
депутатів, а не виконкому», міські депутати відхилили і не підтримали його
пропозицію щодо поіменного голосування. З уточненням та змінами
прийняли поправку по пункту 5.3.5,
внесену фракцією «Фронту змін»: «за
рішенням власника» (власник — міська рада. Ред.)
Втім, кожне питання порядку денного попередньо обговорювалось на
комісіях, тобто ретельно вивчалося, а
тому депутати працювали продуктивно, підтримуючи все, що сприятиме
розвитку міста.
Так, Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської
міської ради ініціювало створення
юнацького клубу з вітрильного спорту
біля бази відпочинку «Гористе», і депутати надали згоду на розробку технічної документації щодо користування

Міські питання завжди під
прицілом місцевих фото- і телеоб’єктивів
земельною ділянкою площею 2,7314 га на
правах оренди.
Із метою упорядкування території міста
та розвитку інфраструктури затверджені
проекти із землеустрою ПП «ФарватерТрейд» — земельна ділянка площею
2,2749 га в оренду на 5 років (оптовий
ринок по вулиці Н. Шолуденка, 19 ), ТОВ
«Авто-Лайн» — земельна ділянка по вулиці
М. Ватутіна площею 0,6095 га в оренду на
10 років; КПЖ і КГ Вишгородської міської
ради — земельні ділянки площею 0,1687
та 0,1521 га для скверу та автостоянки по
вулиці Київській.
Але землю треба не тільки документально оформити. На сесію запросили
керівників підприємств, які заборгували
міському бюджету за оренду землі і яким
загрожувало розірвання договору оренди
міськрадою в односторонньому порядку.
Директор ДП «Вишгородтранс» Ігор Білько, підприємство якого заборгувало 100
тис. грн, надав документи про часткову
сплату боргу й пообіцяв найближчим часом розрахуватися. Питання про припинення договору оренди з іншими, зокрема
«Дніпрожилбудом», перенесли на наступну сесію.
Неординарна ситуація виникла під час
обговорення виділення земельної ділянки
обслуговуючому кооперативу «Горизонт
Сервіс» для житлового будівництва на вулиці Київській. Депутат цього округу Ольга Мельник розповіла про занедбаність
спортмайданчика, захаращеність території, прилеглої до житлового будинку № 8,
і неспроможність упорядкувати її силами
мешканців.

Міський голова поділився досвідом співпраці

Розпочинали із найпростішого –
організації гуманітарної допомоги
незахищеним верствам населення. Як кажуть: «Справжнє пізнається в біді!». І ось результат — понад
10 років плідної співпраці та побратимства. Як підтвердження цьому
– регулярні візити, зустрічі, що залишають відбиток не тільки на папері, а й надовго закарбовуються
у пам’яті обох сторін приємними
спогадами.
Вікторія ШМИГОРА

30 червня Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк взяв участь у
робочій зустрічі представників українських міст та семінарі на тему децентралізованого співробітництва, який

відбувся в Посольстві Франції у Києві за ініціативи Асоціації «Україна–
Франція».
Робочу зустріч відкрили посол Франції в Україні Жак Фор та
віце-президент Асоціації «Україна–
Франція» Павло Ротар. На семінарі з
доповідями виступили: начальник відділу соціально-економічного співробітництва та регіонального розвитку
Хосе Роман Леон Лор («Європейське
законодавство та інструментарій децентралізованого співробітництва»);
представник
Міністерства
регіонального розвитку («Як забезпечити
всебічний розвиток територій за допомогою децентралізованого співробітництва»).
Віктор Решетняк ознайомив французького посла Жака Фора й присутніх
з історією дружніх відносин Вишгорода та Санса, які розпочалися іще
в 1997 році, а закріпилися Хартією
дружби і співробітництва між містами

у 1999-му. Віктор Олександрович наголосив на важливості цієї співпраці: «Не потрібно чекати, коли Україна
вступить в ЄС. Ми самі у своїх населених пунктах можемо закладати європейські стандарти життя. Роблю все
можливе, щоб Вишгород набув такого
вигляду.
Побувавши у Сансі – а це місто
квітів – зрозумів, що потрібно співпрацювати в цьому напрямку. Ми і надалі розвиватимемо нашу співпрацю з
французькими побратимами в галузі
медицини, культури, освіти, спорту».
Також міський голова подякував послу
Франції за всебічну підтримку дружніх
відносин між Сансом і Вишгородом.
Семінар дав можливість близько
сорока представникам українських
територіальних громад, які мають
партнерські відносини з комунами
Франції, обговорити стан нинішніх
зв’язків та подальші перспективи співробітництва.

У важкий час призупинення будівництва (практично по всій країні через економічну кризу) знайшовся інвестор, згодний
не тільки збудувати житло і прокласти нові
інженерні мережі, а й облаштувати прилеглу територію (збудувати сучасний спортивний і дитячий майданчики) й іще 4 %
від вартості будівництва перерахувати на
розвиток інфраструкутри міста. Та група
мешканців будинку № 8, що були у залі, не
захотіли це почути. Підігріті власними емоціями, вони вчинили галас і разом із опозицією (фракція «Свободи» — два депутати із 36) демонстративно залишили залу.
Під репліку представника однієї з громадських організацій: «... Мені соромно за цей
депутатський корпус». (А редакції соромно за свою віру в порядність колишнього
депутата, адже ця людина й досі не розрахувалася з нами за свою передвиборчу програму, «забалакавши» кілька тисяч
гривень довжелезними невиконаними
обіцянками-цяцянками.)
Втім, переміг здоровий глузд — депутат від «Сильної України» Олексій Поліщук
запропонував внести до рішення пункт про
відновлення забудовником спортмайданчика і передачу його у власність міста, мер
Віктор Решетняк переконав у доцільності
відведення земельної ділянки — і депутати
за це проголосували.
На сесії були розглянуті всі питання
порядку денного, крім перенесених на
наступне засідання. Прийняті відповідні
рішення. Деякі з них будуть оприлюднені
в газеті «Вишгород», інше — див. на офіційній Інтернет-сторінці Вишгородської
міської ради.
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9 липня

Календар

Цей день в історії
9 липня
1972 — перший ядерний
вибух на території України
в промислових цілях (2 км
від селища Хрестище, Харківська область)
Іменини: Давид, Іван,
Тихон
10 липня — День рибалки
1547 — у Франції пройшла остання офіційно дозволена королем дуель
1878 — в Англії вперше
футбольний арбітр використав свисток (до цього
судді кричали)
1918 — прийнята перша
радянська конституція
Іменини: Георгій, Іван,
Мартин
11 липня — День шоколаду
1576 — англійська експедиція Мартина Фробішера
відкрила Ґренландію
1890 — відбулися перші
в історії Японії політичні вибори
1905 — створена Міжнародна асоціація спортивних кеглів
Іменини: Герман, Іван,
Павло, Сергій
12 липня — День апостолів Петра і Павла, День
фотографа
1776 — з Плімута вирушив у останню експедицію
Джеймс Кук
1889 — у Російській імперії введено посаду земського начальника
1960 — СРСР запустив
супутник з двома собаками
на борту
Іменини: Павло, Петро
13 липня
1882 — у Москві і Петербурзі відкрито перші в Росії
телефонні станції
1897 — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо
1920 — створено Товариство Червоного Хреста
України
Іменини: Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Симон, Фадей, Пилип
14 липня
1789 — повсталі парижани взяли штурмом королівську укріплену в’язницю
Бастилію.
Національне
свято Франції
Іменини: Ангеліна, Арсен, Василь, Дем’ян, Кузьма, Петро, Тихон
15 липня
1776 — відкрився театр
«Ла Скала»
1869 — у Парижі Іполіт
Мега-Мур’є запатентував
новий харчовий продукт
для потреб моряків французького флоту — маргарин
Іменини: Фотій

Дата

2011 року

РУНВіра сьогодні

Наша історія
Купайла в рунвірістів України
(так званих язичників) — празник із
незапам’ятних часів (допотопних, дольодовикових) — відбувається в період
земного сонцестояння, коли максимальна довгота дня — 19-22 червня.
Купайло — Бог літнього Сонця (в найширшому ж значенні, сонячний Бог)
— це Дажбог, йому раніше поклонявся
весь слов’янський світ.
Анатолій МИСЬКО
ФОТО автора

І. Нечуй-Левицький пояснює назву Купайла так: „Ясні літні небесні сили, сонце,
блискавка й грім спільними силами ніби
купають землю, даруючи їй найбільшу в
час празника Купайла родючу силу (тепер
це явище глибоко досліджене й означене
як фотосинтез), а може, й од того, що на
Купайла люди купались у воді, вірячи в її
чудодійну силу». Правильно!
Але повернімося, як кажуть, до наших
баранів. РУНВіра — найдавніша українська народна віра (язичництво: від слова
язик — народ) християнством знищена і
заглушена як відстала, дика, надумана. А з
погляду рунвірів — то це не вигадка чи гра
фантазії, спрямована в минуле, а найбільш
яскрава сторінка не тільки нашого минулого, а й майбутнього, це — саме життя, його
справжня й істинна дійсність. Такий підхід
дає можливість з’ясувати сутність язичництва як духовно-культурного феномена.
Рідновіри-українці — це релігійна група
переважно інтелектуального, патріотичного спрямування, яка вивчає етнокультурні
духовні традиції свого народу, його походження та історичну долю, пов’язуючи в
причинно-наслідковий ланцюг історичну
втрату власних релігійних цінностей з втратою державності. Рідновіри не становлять
загрози ні для інших етносів, ні для інших
конфесій. А своє завдання в незалежній
Україні вбачають у поверненні природовідповідних духовних систем у середовище
свого народу з метою захисту, утвердження незалежності і розвитку рідної нації.
Чия релігія — того і влада... Освіченій
частині стає все очевидніше, що християнська парадигма духовного розвитку вже
вичерпала себе і лише гальмує становлення нового світогляду та нових державотворчих процесів.
Тенденція до етнізації релігії, крім України, спостерігається і в інших країнах світу.
Досвід етнорелігійного ренесансу за кордоном все впевненіше спирається на нові
праві сили, які нині стають активнішими і
впливовішими в світі.

Цікавинки

Вишгород

Рідна Українська Національна Віра (РУНВіра) — українське національне монотеїстичне вчення. (Ім’я бога — Дажбог. Прабатьками українців є не Адам і Єва,
а Мама Лель і Тато Орь). Головним символом РУНВіри є зображення трисуття
(тризуба), що означає світ видимий (Яв), духовний (Нав), закони природи, звичаї (Прав).
Як релігійна організація, РУНВіра зареєстрована в уряді України (свідоцтво
про реєстрацію № 237 від 28 травня 1992 року). В Україні діє понад тридцять
громад рідновірівців, у Запоріжжі виходить журнал «Світло Оріяни».
Особливо послідовники цього вчення шанують трьох видатних українців: Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесю Українку.
Літочислення ведеться від часів Мізинської культури, пам’ятки якої знайдено
біля села Мізин на Чернігівщині на глибині 8 метрів на березі річки Десни. Датою
початку літочислення (першим роком) вважають 9 000 рік до н. е. Наприклад,
2008 рік — це 11007 рік, згідно з літочисленням рідновірівців.
(Вікіпедія)
У нових дослідженнях з питань філософії культури та релігієзнавства нині спостерігається повернення до неупередженого природного обгрунтування етнічної
культури не як «надбудови» над базисом
(буттям), а як самого способу людського
буття у світі.
Сучасна церква, якій менше 2000 років,
засуджує язичництво як непрощений гріх.
Який же гріх вчинив народ, що із своєю
природною вірою успішно створив і тримав на плаву слов’янську цивілізацію багато тисяч років до пришестя Месії? Принижувати предків негоже.
Тепер, у період становлення української державності,
утвердження
національної самосвідомості ідея повернення до
етнічної (язичницької) релігійності частиною люду
сприймається як ідея відродження
національної
духовності та національної
ідентичності.
У християнській релігійності українців настільки багато етнічно рідних
(автохтонних) елементів,
що цілком правомірно
було б говорити про українізацію
християнства.
Взяти хоча б, для прикладу, свято Купайла — тепер воно часто іменується
святом Івана Купала — на
нього накладено день
різдва Івана Предтечі,
Христового побратима, незважаючи на те,
що блудний гебрей Іоанн Предтеча ніякої
ролі в житті українців ніколи не відігравав.
А тепер поглянемо на український епос
— народні пісні: «Стоїть явір», «Червоная
калинонька», «Ой, на горі вогонь горить»,
«Ой, чи чуєш ти, дубе?», «Ой, дубе, дубе

кучерявий», «Ой, дуб зелененький на яр похилився», «А ще сонце не заходило», «Ой,
чи чуєш ти, дубе», «Ой, і зійди, зійди ти,
зіронько вечірняя», «Ой, піду ж я собі у ліс
дубовий», «На вгороді верба рясна», «Зелений дубочок», «Сонце сходить — я журюся»,
«Під дубом, дубом», «Ой, вербо, вербо»,
«Ой, гаю, гаю, зелен розмаю», «Ой, не світи,
місяченьку», «Калино-малино», «Сонце низенько», «Ой, розвивайся, старий дубе» — у
кожній цій і в ще багатьох і багатьох піснях
присутні об’єкти рідновірської атрибутики
— вони живі і живуть тисячоліття. Поки природа жива, будуть у ній жити люди, бо енер-

гетичним субстанціям у вигляді вугілля або
газу — скоро прийде край. Життя людей
знову базуватиметься на скрижалях рідновірів — природа понад усе!
Осередки РУНВіри існують не тільки в
Києві, а й в інших містах і селах України:
Львові, Черкасах, Медведівці , Гребінках...

Усе буде «в шоколаді»!

Він додає натхнення, допомагає
створити святкову атмосферу, піднімає настрій і при цьому ще й корисний. Ви, мабуть, здогадалися про що
я, звісно, – це шоколад. Чорний, білий, молочний, з лісовими горішками,
родзинками, карамеллю… Хочеться
скуштувати все і відразу!
Підготувала Вікторія ШМИГОРА

11 липня любителі солодкого відзначають Всесвітній день шоколаду, започаткований французами 1995 року.
Вважають, що першими навчилися робити шоколад ацтеки. Вони називали його
«їжею богів». Іспанські конкістадори, які
привезли його до Європи, охрестили ласощі «чорним золотом» і використовували
для зміцнення фізичних сил і витривалості.
Дещо пізніше вживання шоколаду в
Європі обмежувалося аристократичними колами. І лише на початку ХХ століття
з появою промислового виробництва усі
охочі змогли насолодититися цими неперевершеними солодощами.

Дещо про шоколад:
1. Вчені стверджують, що в шоколаді є
мікроелементи, які сприяють відпочинку
організму і психологічному відновленню.
Темні сорти шоколаду стимулюють викид
ендорфінів – гормонів щастя, які поліпшують настрій і підтримують тонус організму.
2. Вживання шоколаду не завжди
призводить
до
надлишкової ваги. Шоколад – справді висококалорійний продукт, але основні
джерела калорій – молоко і глюкоза.
Шоколадні вуглеводи відносяться до категорії легкодоступних, вони швидко розщеплюються і настільки ж швидко витрачаються.
3. Шоколад збуджує.
Шоколад стимулює серцево-судинну
і нервову системи і створює в організмі
людини легкий ефект бадьорості, оскільки містить кофеїн і теобромін.
4. Шоколад корисний для серця і судин. Кардіологами підтверджено, що
шоколад позитивно впливає на серцевосудинну систему. Він сприяє ефективнішому кровотоку, зменшуючи тим самим
навантаження на серце.

5. Шоколад нешкідливий для зубів і не
призводить до захворювання карієсом.
На відміну від інших солодких ласощів
саме шоколад найбільш безпечний: какао
перешкоджає руйнуванню зубної емалі.
Масло какао, що міститься в шоколаді,
огортає зуби захисною плівкою й оберігає
їх від руйнування.
6. Шоколад не викликає залежності,
схожої з наркотичною. Кофеїну в шоколаді досить мало. Теоброміну, який, вірогідно, може викликати залежність, також
настільки мало, що реальна залежність
може виникнути лише в того, хто певний
час протягом дня з`їдає не менше 400-500
грамів шоколаду. Щодо виявлених у шоколаді каннабіноїдів – речовин, що діють
мовби як маріхуана, то для досягнення
хоча б якогось помітного ефекту необхідно з’їсти не менше 55 плиток.
7. Існує також гіпотеза, що шоколад
має «протираковий» ефект і здатний уповільнювати процеси старіння.
Отож, прихильники солоденького, насолоджуйтеся на здоров’я улюбленим
продуктом, головне, як і з усім іншим –
знайте міру. Живіть шоколадно. Смачного!

Вишгород
Відпочинок

КОЛО жінки

9 липня

Солов’ї, Десна… здоров’я

Кожний з нас мріє відпочити
влітку. Хто поспішає у далекий вояж
за кордон – на Середземне, Червоне, Егейське моря похлюпатися у
кришталево-чистій солоній воді чужих водойм.
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Світла пам’ять

Квіти печалі
Світлій пам’яті Людмили Богачової
Ольга ДЯЧЕНКО
Квіти, квіти. Оберемки квітів.
Чи було їх стільки за життя?
Обірвала в сонячному літі
Ниточку скорботного буття.

Марія КУЗЬМЕНКО

Дехто віддає перевагу нашій Десні
– річці, багатій на йод та інші мінерали
й солі. Їхню корисність випробував на
собі й мешканець Вишгорода – голова міської організації Спілки офіцерів
Радянської армії Анатолій Сергійович
Козак.
Ось уже два роки три літні місяці
він із дружиною Зінаїдою Михайлівною
проводить на березі красуні Десни, неподалік Новосілок. Ніколи б не відкрив
він для себе цілющі властивості деснянської води, якби не біда – два роки
тому зламав ногу. Перелом був настільки серйозний, що лікарі попередили про довготривале лікування, яке
займе не менше семи місяців.
Але деснянська водиця скоротила
цей термін вдвічі. Технологія лікування
проста: у поліетиленовому пакеті мул
із дна деснянської стариці прикладав
до рани. Тримав його доти, доки не починало пекти. Крім того, щодня купався у стариці. Свіже повітря, солов’їний
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спів, «спілкування» з представниками
дикої природи – їжаками, вужами і навіть гадюками зробили свою корисну
справу.
Тепер кращого місця відпочинку,
ніж узбережжя Десни, Анатолій Сергійович й не шукає. І не тільки він. Поряд
іще кілька десятків наметів «дикунів».
Раз на тиждень автобусом Анатолій
Сергійович вирушає до Вишгорода по
продукти.
До речі, зелень вирощує біля намету. Викопав 5 канавок, кожна завдовжки 10 метрів, посіяв кріп, петрушку,
сельдерей, різноманітні салати, навіть
кукурудзу і соняшники. Грунт приніс із
лісу, змішав з піском та прілим листям,
посіяв городину, поливає деснянською

водою. Щоправда, останнім часом
роль поливальника виконують дощі.
Все росте, як на дріжджах. У Новосілках купує молоко і молочні продукти.
Від дощів рятується під навісом
розміром 6 х 5 метрів. Тут же облаштована кухня з переносною газовою
плиткою та невеличкою пічкою.
Із плазунами познайомився ближче
– подружжя відвідують два вужі, а ще
— сім’я їжаків. Люди та представники
дикої фауни мирно співіснують і отримують від цього велике задоволення.
Наш «дикун» запрошував до себе
в гості — є два вільних місця. Ми
обов’язково навідаємось і тоді докладніше розповімо про відпочинок на Десні.

На портреті — всміхнена, весела —
Відболіли серце і душа.
Доля їй небесну стежку стеле,
Свою пісню рідним залиша.
Голос зачаровував красою,
Музика звучала неземна.
Назавжди залишилась дзвінкою
Золотого голосу струна.
Квіти, квіти і вінки печалі…
Десь вона співає в небесах,
А пісням її лунати далі,
Пам’ять в кожній ноті воскреса.

Маршрут вихідного дня
Третій рік поспіль профком КПЖ
і КГ Вишгородської міської ради, зокрема голова профорганізації — бухгалтер Ірина Олійник, організовує
автобусні поїздки вихідного дня до
Чорного моря. Охочих завжди вистачає.
Володимир САЮК,
інженер з техніки безпеки
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради

Ось і нещодавно 55 працівників нашої організації та членів їхніх родин побували на базі відпочинку «Расейка»,
що під Одесою. Путівка на 4 дні разом
із дорогою туди та звідти коштувала 360
грн. Решту (540 грн) доплатив профком.
Щоправда, на нас чекали несподіванки. Із чотирьох днів лише два були
сонячними і теплими. Ми спостерігали
буйство стихії – шторм на морі, буревій
на суші, коли вітер виривав із землі де-

рева з корінням.
Але це минулося — і настали чудові дні справжнього відпочинку. Море,
звісно, — це така благодать, що навіть
один день біля нього вартий багатьох
удома. Солона цілюща вода, напоєне
йодом від водоростей повітря, повно-

Усміхніться

Подарунок для тещі
(Початок див. у №№ 25-27’2011)
7. Мрійниця. Теща — представник творчої професії чи уявляє
себе такою. Улюблене дозвілля: «втікати» на концерт або на виставку. Має коло таких, як сама, знайомих і приятельок. Із презирством
відгукується про «натовп», але потай читає Бушкова і Мариніну. Декларує перевагу духовного життя над матеріальним. Зазвичай розлучена.
Найкращі подарунки: модний фірмовий одяг, подарункове видання Далі, Ніцше або Шопенгауера (байдуже кого — теща ніколи
не зізнається, що не прочитала ані сторінки, а ви підтвердите свою
репутацію «культурної людини»), контрамарка все одно куди (аби
престижно), екзотичний сувенір із далекої країни.
Найкращий комплімент: «Ви навдивовижу витончена людина».
8. Навернена. Через життєві випробування або з іншої причини
теща (у минулому атеїстка, як більшість) щиро повірила в Бога. Усе
на світі вимірює рамками своєї конфесії. Прагне охрестити онуків і
залучити їх до церковного життя. Проповідує з будь-якої нагоди і без
неї.
Найкращі подарунки: гроші на паломництво до святих місць, вервиця, гарна хустка неяскравого забарвлення, «Житія святих», ікона.
Найкращі побажання: намагайтеся обійтися без них, поки не
мине «синдром неофітки», тому що абсолютно все може бути витлумачено не на вашу користь.

цінне харчування, фрукти,
овочі досхочу плюс дунайський оселедець, яким
можна поласувати тільки у
цих місцях, — що іще треба? А в негоду особисто я,
наприклад, читав і відкривав для себе нові імена та
історичні події.
Жалкую, що не вдалось
через негоду організувати
поїздку до Вилкова (місця
незвичайного, про що торік писала у газеті «Вишгород» головний редактор
Марина Кочелісова) — зібралося лише 10 охочих, а
треба було 15. Але іншим разом, сподіваюся, нам пощастить.
Принаймні, чотириденна поїздка до
Чорного моря залишила незабутні враження. Між іншим, це, як і обіцяла реклама, справді доступний відпочинок.

Ліра
Анатолій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ
Старезний камінь, весь порослий мохом,
Якби і знав щось, то давно б забув.
Він ще з доісторичної епохи…
Землі ще не було, а він вже був.
Йому однаково: чи холод там, чи спека.
Йому не відомі ні радість, ні тривога
Він камінь.
І йому до нас далеко.
Як нам — до Бога.
***
Я не робив нічого напівсили,
І проторованих я не шукав шляхів.
В житті мені на друзів пощастило,
Хоча не менше «повезло» й на ворогів.

Квітнева ніч
Втомившись від буяння вишень
І від шаленості весни,
Село поринуло у тишу
Зимові додивлятись сни.
Куняли понад ставом верби,
Дрімали клени вздовж доріг…
Лиш місяця тоненький серпик
Вечірню зіроньку стеріг.

Голосом чарує небеса
Кажуть, коли помирає людина
– на небі спалахує зірка. Її зірка,
мабуть, одна з найяскравіших.
На 72-му році життя зупинилося
серце Людмили Богачової, яка
все своє життя присвятила служінню прекрасному мистецтву –
музиці.
Добра, ніжна, оптимістична, завжди усміхнена… Такою вона залишиться у пам’яті рідних, знайомих та
учнів, у яких вкладала всю свою натхненну душу.
Вона мріяла вступити до консерваторії — талант до співу мала вроджений — не судилося. Але від долі,
як кажуть, не втечеш.
Усе життя працювала музичним
керівником. Із теплотою в серці її
згадують учні та колеги вишгородських шкіл № 1 і № 2, сумують і у
ДНЗ «Золотий ключик». Останніх три
роки Людмила Богачова вплітала
свій чарівний голос у хор «Ветеран»
під керівництвом своєї доньки Анни
Покровської, якій любов до музики
передалася із молоком матері.
Людмила Антонівна – одна з тих
жінок, які залишають після себе
світлий слід. Своєю харизматичністю притягувала до себе, як магніт.
Діти Анна й Кирило, внуки Дмитрик, Богданчик, Томаш і Максим, чоловік Петро Кирилович
сумують та не можуть змиритися
із тяжкою втратою дорогої людини.
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Спосіб життя

Вишгород

Вишгородські пурпурові вітрила чекають на тебе
ного, друге місце – екіпажу двох сестричок, Юлії та Ксенії Желудік, на чолі
із тренером Павлом Колобовим.
Контролював хід змагань директор
КП «УФКС» Василь Колобов.
Суперники на воді, а на суші – друзі-однодумці – майбутні чемпіони та
чемпіонки яхтингу. Їхні очі світяться
радістю, адже вода – їхня стихія. Вони
закохані у цей вид спорту. Кожен упевнено стверджує: «Це не просто захоплення. Вітрила – це назавжди».
А організатори змагань дуже вдячні
Асоціації роботодавців Вишгородщини
(голова Юрій Колодзян) за надані призи

та медалі.
Якщо ваша дитина прихильна саме
до цього виду спорту, ласкаво просимо:
двері вітрильної школи широко відкриті
для всіх охочих підкорити водні простори. Відповідальні тренери-професіонали Павло Колобов та Роман Романів
радо поділяться досвідом та навчать
усім тонкощам цього нелегкого і захоплюючого виду спорту. І можливо, саме
ваша дитина в майбутньому підкорить
Олімп під вітрилами легкокрилої яхти.
Довідки за телефоном:
(067)882-37-33
(Василь Васильович Колобов).

Стартували за сигналом
Злагоджено готуються до «запливу»
Якщо ви любите воду, яхти і свіже повітря – вітрильний спорт саме
для вас. Єднання з власним судном
забезпечить не тільки гарний настрій, а й додасть здоров’я. Підхопивши «вітрильну хворобу», ви вже
не в змозі їй протистояти. Любов до
цього виду спорту – невиліковна. Це
можуть підтвердити юні, але, безперечно, талановиті і перспективні
вишгородці, які, як говорять їхні тренери: «Схоплюють усе на льоту».
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – автора

Спортивне свято з нагоди Міжнародного дня молоді – це не просто змагання у буквальному сенсі цього слова, це
насамперед взірець змістовного культурного відпочинку, здорового спосо-

бу життя. Гармонійно поєднуючи силу,
мужність, витримку, жагу до перемоги,
при цьому не зраджуючи принципам
спортивної етики, вихованці вітрильної
школи при КП «УФКС» демонстрували
свої здібності в керуванні юнацькими
яхтами. До речі, цей вид спорту з кожним роком набуває популярності (майже колишньої) серед вишгородців.
Змагалися на яхтах у двох класах:
«Оптиміст» та «Кадети». У наполегливій
боротьбі перемогу на оптимістах виборов Олександр Школьний, друге почесне місце з невеликим відставанням
посів Олександр Павлюк, почесне третє
– тендітна, проте впевнена у собі Валерія Павлюк. Кадетівці продемонстрували справжній командний дух і показали
не гірші результати. Так, першість – у
злагодженої команди Олександра Павлюка (керманич) та Олександра Школьl

ПРОФорієнтація

Вишгород
День фотографа традиційно відзначаємо 12 липня — це день святої
Вероніки, яка вважається покровителькою фотографії. Нині не фотографує тільки лінивий — і часто не розбереш, чиї світлини кращі: невідомого
аматора чи маститого майстра. Чому
люди беруться за фотоапарат? Хто ж
краще за фотокореспондента газети
«Вишгород» Андрія Максімова відповість на це запитання!
Розмовляла Анна ОВАКІМЯН
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

9 липня

2011 року

15

Хімічна передісторія фотографії починається в далекій давнині. Люди завжди знали, що від сонячних променів темніє людська
шкіра, іскряться опали і аметисти, псується смак пива.
Оптична історія фотографії нараховує приблизно тисячу років.
Найпершу камеру-обськуру можна назвати «кімнатою, частина
якої освітлена сонцем». Користувалися камерою-обськурою на
природі, і для цієї мети в XVII столітті модифікували закриті крісла
і тенти. Розміри камери-обськури незабаром стали два фути завдовжки і менше фута заввишки, лінза встановлювалася з одного
боку, а у підставки іншої — дзеркало.
Француз Нісефор Ньєпс — перша людина, яка отримала зображення за допомогою сонця. У 1827 році він запропонував свою доповідь Королівському суспільству в Лондоні, коли відвідав в Англії
свого брата Клода. Оскільки Ньєпс не видавав свій секрет, відмовився описати його в доповіді, Королівське суспільство йому відмовило. До доповіді він додав кілька фотографій на металі й склі.
Тогочасні фотопластини нагадували гравюри.
Першу фотографію Жозеф Нісефор Ньєпс зробив у 1839 році.
Тоді ж Іполит Байар продемонстрував у Парижі позитивні відбитки, а Джон Гершель прочитав у Королівському суспільстві (Академія наук в Англії) свою доповідь про винайдений ним спосіб фіксації фотографій за допомогою гіпосульфіту соди.

— Що вплинуло на тебе, коли ти
обирав цю професію? Це були батьки
чи, може, просто дитячі мрії?
— Я з дитинства захоплювався фотографією, але з часом мрії бути фотографом поблякли. Став я фотокореспондентом завдяки непередбачуваному збігу
обставин: фотограф, який працював у
газеті «Вишгород», через певні причини хронологічному контексті розвитку позалишив цю посаду — і мені запропо- дій.
По-друге, об’єктивність — ситуація
нували зайняти його місце. І я, звісно ж,
передбачає, що фотографії будуть правпогодився!
— Із чого ти починав свою кар’єру? дивими і достовірно відображатимуть
події, що відбулися.
Десь навчався?
У жанрі фотожурналістики мені подо— Спеціальної освіти я не маю. Набається
саме те, що зроблені мною знімвчався самотужки за допомогою книжок,
Віктор Решетняк: уважний, рішучий, справедливий

Вероніка — означає «Істинний Образ» (грецьколатин.). Вероніка витерла
покрите потом і кров’ю
Обличчя Ісуса Христа,
коли Він ніс хрест на Голгофу, і на тканині залишилися відбитки крові. Ця
жінка втратила двох синів
під час побиття Вифлеємських дітей і знала, Кому
витирає Обличчя. Вона це
зробила, незважаючи на
небезпеку.
бити, а не одразу думати про
великі гроші. І не обирати спеціальність за принципом «аби
вивчитись», адже 5 років буде
втрачено даремно. А головне
— не соромитись «непрестижних» професій, не лінуватись і
мати бажання вчитись. Адже,
як кажуть: «Оберіть собі роботу до душі — і вам не доведеться працювати жодного дня в
своєму житті».

Андрій МАКСІМОВ

Молодіжний квартал
У сучасних фотографів є чимало можливостей для саморозвитку. У ХХІ столітті науково-технічний прогрес, вибір апаратури
і конструкцій значно різноманітніший, ніж
на початку зародження фотографії. Сьогодні цифрові технології змінили уявлення про
мистецтво зйомки настільки, що можна безкінечно експериментувати і сягати нових висот
у професійному опануванні цього ремесла.
Саме постійне вдосконалення технік фотографування свідчить про те, що фотографія
об’єднує в собі науку, мистецтво і прагнення
людської душі до досконалості. Світлина наших днів — це галузь науки про неї і розділ техніки, один з методів дослідження та документалізації певних епізодів, художнє покликання
людей, різновид прикладної діяльності.

ОБРАЗ Вероніки
професійних статей, Інтернету та, звичайно ж, вчився на власних помилках;
поєднував це із заочним навчанням в
університеті. Взагалі, я вважаю, що для
удосконалення власного вміння фотографувати необхідно практикуватися.
Жодна книжка не навчить фотографувати так, як це зробить власний досвід.
— Це для тебе лише робота чи й
хобі?
— Звичайно ж, я люблю свою справу, тому лише на роботі не зациклююсь.
Мені подобається фотографувати друзів, знайомих, природу. Також я люблю
куховарити й потім фотографувати приготовлені страви. Щодо жанрів, то моїм
улюбленим є фоторепортаж. Чому саме
він? Тому що, на мою думку, він унікальний. Фоторепортаж суттєво відрізняється від інших жанрів.
По-перше, знімки мають значення в

ки — в єдиному екземплярі, а
події, які я фіксую, більше не
повторяться.
— Хто із всесвітньо відомих фотографів є для тебе
взірцем для наслідування?
Є такі?
— Так, звичайно. Піт Соуза — американський фотожурналіст й нинішній головний
фотограф президента США
Барака Обами. В минулому він
працював офіційним фотографом Рональда Рейгана (із 1983
р. до його смерті).
— Що ти порадив би людям, які тільки визначаються із майбутньою професією?
— Передусім знайти те, що
їм справді подобається ро-

Світанок життя (на березі Київського моря)

Пиріг «Плетений»
Рецепт
ФОТО автора, Андрія МАКСІМОВА

картоплю порізати кубиками. Одну
велику чи дві середні цибулини почистити, помити і дрібно (чи крупно — на ваш смак) посікти.

500 г листкового тіста (слойоне, дріжджове), 200 г філе курки
(риби), 400 г картоплі, 150 г цибулі, сіль, перець, інші спеції та зелень за смаком

Все перемішати, додати солі,
перцю, інших спецій, зелені за
смаком і викласти на лист тіста посередині. Краї порізати полосами
до місця, де починається начинка.
Полоси переплести між собою.

Філе курки (чи риби) посікти.
Порізати шматочками чи перекрутити через м’ясорубку. Обчищену

Випікати у гарячій духовці (до
200 градусів), доки підрум’яниться
(приблизно 40 хвилин).
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Вітаємо

Тетяну Григорівну ПРИСЯЖНЮК з ювілеєм!
Ваш ювілей – не тільки ваше свято,
Радіють ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
А весни будуть світлі, легкокрилі,
Не буде втоми лагідним рукам.
Нехай здійсниться те, що не збулося,
І добре серце не підкориться рокам.

З повагою колектив реанімаційного відділення Вишгородської ЦРЛ

Співчуття
Колектив ЦТ «Джерело»
висловлює глибокі співчуття
керівнику хору «Ветеран»
та дитячого співочого колективу «Спадкоємці переможців»
Анні Покровській
у зв’язку з тяжкою втратою –
смертю матері Людмили Антонівни БОГАЧОВОЇ
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