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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Подія

« Формула–1 Н 2 О »
стартувала з нової дороги
Програма змагань

а-Фішка

29 липня
11:15 – 12:50 — тестові заїзди команд у класі F1 і F4;
12:00 — презентація програми інвестиційної привабливості Київської області (на набережній)
13:00 – 13:20 — кваліфікація команд у класі F4;
17:00 – 17:20 — перший день змагань у класі F4;
18:00 – 19:00 — кваліфікація команд у класі F1;
19:00 – 19:30 — прес-конференція учасників змагань за результатами першого дня
30 липня
17:00 – 17:10 — зустріч Президента зУкраїни
17:10 – 18:00 — спортивно-художнє свято
18:00 – 18:45 — перегони;
18:45 – 19:00 — нагородження переможців змагань
31 липня
8:00 – 10:15 — попередні заїзди команд, жеребкування заїздів та учасників;
10:15 – 10:30 — урочисте відкриття перегонів на Кубок Президента України;
10:30 – 11:00 — парад учасників (в акваторії Київського моря)
11:00 – 12:00 — перегони;
12:00 – 12:15 — нагородження переможців;
12:30 – 14:30 — концерт

День Вишгорода
29 липня
10:00 — 11:00 — на Поляні казок у сквері по вул. Шкільній — казкові ігри для дітей
і дорослих
30 липня
08:30 — 10:00 — оркестр-студія «Водограй» — на пл. Т. Шевченка, 1
10:00 — 10:45 — відкриття пам’ятника
свв. Борису і Глібу
10:45 — 11:15 — весільна церемонія
11:15 — 14:30 — фестиваль народної
творчості Вишгородського району
15:00 — 16:00 — урочиста хода із центру міста (по просп. І. Мазепи, вул. Н. Шолуденка та Набережній) до місця проведення змагань
19:00 — 22:30 — концерт
22:30 — феєрверк

Рух транспорту обмежено
29 липня – від стели «Чайка» на алеї С. Поташника в напрямку до ГАЕС з 11:00 до 19:00
30 липня
– пл. Т. Г. Шевченка, просп. Т. Шевченка до перехрестя
з вул. Шкільною, по пр. І. Мазепи до перехрестя з вул. Дніпровською з 8:30 до 18:00
– на час святкової ходи пл. Т. Шевченка – пр. І. Мазепи
– вул. Шолуденка – вул. Набережна – алея С. Поташника з
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15:00 до 16:00
– від стели «Чайка» на алеї С. Поташника до ГАЕС з 16:00
до 22:30
31 липня – від стели «Чайка» на алеї С. Поташника до
ГАЕС з 8:00 до 13:30
Ці три дні дизель-потяг за маршрутом «Вишгород —
Київ» курсуватиме щодвігодини.
* У програмі можливі зміни

>2
Вітання

Із Днем
народження міста
Дорогі вишгородчани!
Древній і сучасний Вишгород може
пишатися тим, що в ньому народжуються і зростають покоління талановитих і
працелюбних людей, які змінюють його
обличчя на краще. Разом ми розвиваємося, покращуємо благоустрій, набуваємо європейського вигляду. Разом
ми єдина і велика родина, яка прагне
створити зручні й комфортні умови для
життя.
Усі досягнення, якими багате місто,
складаються із щоденної праці, знань і
талантів його мешканців. У такі свята,
як день народження міста, кожен відчуває себе частиною великої родини. Ми
маємо об’єднатися у любові до нашого
міста, працювати і жити для його добра,
допомагати тим, хто цього потребує.
Від щирого серця вітаю всіх вас
з Днем міста! Бажаю усім добра,
здоров’я, родинного затишку. Нехай
у кожній домівці панують мир і спокій,
збуваються всі заповітні мрії. Зичу всім
жителям міста Божого благословення,
здоров’я, щастя, благополуччя!
Нових вам перемог і творчих злетів!
З повагою
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Вишгород

Вишгород: від народження до сьогодення

Вишгород — гарне, неповторне,
Богом дароване людям місто, колишній форпост Київської Русі, резиденція київських князів і великої
княгині Ольги — «град Вользин».
За часів Ярослава Мудрого — духовний центр Русі. У 1020 р. тут перебували останки перших святих мучеників
— князів Бориса і Гліба, на честь яких
пізніше було зведено храм. 1115 року у
Вишгороді збудований найбільший на
той час на Русі кам’яний собор-мавзолей. У цьому ж році великий київський
князь Володимир Мономах побудував
під Вишгородом перший міст через Дніпро.
На початку ХІІ ст. місто стає економічним центром Середньої Наддніпрянщини. Тут розвиваються гончарне, залізообробне та ювелірне виробництва.
Зруйнований татаро-монголами у
1482 р., потім захоплений литовцями,
Вишгород на кілька десятиліть залишається звичайним українським селом
на 47 хат. Але вже через півстоліття тут
мешкало 700 людей, а у 1900 р. — 1500.

Подія
Жителі Вишгорода можуть зітхнути з полегшенням. Нарешті
подія, на яку вони з нетерпінням
чекали близько трьох місяців, відбулася. Біля пам’ятного знака на
в’їзді у Вишгород гостей зустрічали
майстрині Спілки майстрів народної
вишивки з вишитим п’ятиметровим
рушником – символом міста, натягнута блакитна стрічка і святкова атмосфера.
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

25 липня об 11.00 там відбулося
урочисте відкриття, либонь, найзавантаженішої рухом транспорту автодороги «Київ—Вишгород». Завдяки повній і
всебічній підтримці керівництва держави й області за мінімальний термін відрізок завдовжки 6 км реконструйовано
у чотирисмугову магістраль, облаштовано три перехрестя із пішохідними переходами, світлофорами та сучасними
контролерами з пристроями.
Благословив відкриття дороги о. Димитрій Денисенко, протоієрей церкви
свв. Бориса і Гліба.
Стрічку урочисто перерізав голова
Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк разом із головою Київської обласної ради Олександром
Качним та начальником служби автомобільних доріг Київської області Леонідом Хлопйоновим.
Він зазначив, що будівництво дороги та реконструкція греблі на Київській

У ХХ ст. Вишгород переживає буремні роки революції, громадянської війни, репресій, криваву оборону у 1941му та фашистську окупацію, а у 1943
році стає плацдармом для визволення
столиці України.
У повоєнну пору Вишгород звівся на
ноги завдяки спорудженню тут велетня
гідроенергетики — Київської ГЕС, однієї
з найбільших гідростанцій Європи.
1968-го Вишгород отримав статус
міста, цього ж року його включено до
Списку стародавніх міст, селищ і сіл
України. 12 квітня 1973 року створено Вишгородський район із центром у
Вишгороді.
У 1994 році Указом Президента
України та Постановою Кабінету Міністрів у Вишгороді засновано історико-культурний заповідник. У 2001 році
місто включено до Списку історичних
населених міст України.

Ландшафт
та населення
Місто розташоване на 4 968 гекта-

рах, оточене лісами та водоймами. У
самому місті 9га зелених насаджень,
зокрема 5га загального користування
— 3га парків і скверів, набережна Київського водосховища.
Активно будується житло. Вже до
2025 року населення міста зросте до 90
тисяч людей.
У Вишгороді — два кладовища, з них
одне – діюче. Складують тверді побутові відходи на полігоні районного комунального підприємства «Комунальник».
Розвивається транспортне сполучення міста з районом і столицею.
Минулого року місто та Київ з’єднала
залізнична
магістраль:
дизель-потяг прямує до Петрівки чотири рази на
добу. Врегульовується питання сполучення міста з Києвом водним шляхом:
Дніпро — річковий вокзал.
Природно-ландшафтні ресурси міста використовуються у туристично-рекреаційному потенціалі – розвиваються
водні (водосховище) та зимові види
спорту (гора).
Вишгород стає відомим місцем проведення вітрильних регат та інших змагань на воді. А нині на Київському морі
триває чемпіонат світу з «Формули-1».
Проблема міста – в енергозабезпеченні. Розв’язанням її займається Київобленерго.

Дітей то більшає,
то меншає
Станом на 1.01.2011 р. у місті мешкають 27 000 людей, з них 5021 — дітей.
Фактично проживає 40 000 — частина
мешканців міста зареєстрована у Києві і навколишніх селах, а то й у інших
регіонах України. У зв’язку із суттєвим
збільшенням в Україні матеріального
заохочення батьків характерне зростання народжуваності. Якщо у 2005 році
народилося 349 дітей, то у 2007-му —
414; минулого року – 313 (різке зменшення народжуваності спостерігається
не лише у Вишгороді).

Чия земля?
Землею в місті володіють 10 000
юридичних та фізичних осіб. Основний
землекористувач — Каскад київських
ГЕС і ГАЕС – 481,3 га. 50 промислових
підприємств мають у власності та користуванні 200 га землі, найбільше –
ЗАТ «Укр-Пак», ТОВ «САНДОРА», ТОВ
«Хенкель Баутехнік Україна», ДП «Вишгородрибсільгосп», ТОВ «Папірленд
Плюс», ТОВ «Підприємство «Пластик
Карта», ТОВ «Карат –Ліфткомплект».

Промисловість,
транспорт, ЖКГ, зв’язок
Вишгород – високорозвинений
промисловий комплекс, основу якого
складають понад 200 великих та середніх підприємств, які забезпечують 76 %
надходжень до бюджетів усіх рівнів. Підприємствами міста реалізовано продукції та надано послуг на 5 мільярдів
грн.
Проблемами залишаються: вихід із
економічної кризи без суттєвих втрат,
енергоємність окремих видів продукції,
стрімке зростання цін на сировину та
матеріали, що негативно позначається
на собівартості та конкурентоспроможності продукції, нестача обігових коштів
у зв’язку із зменшенням кредитування
банків, залучення інвестицій, впровадження енергозберігаючих технологій.
Із залученням приватних перевізників стабілізовано ситуацію з перевезенням пасажирів. У місті працюють дві
юридичні особи (ДП «Вишгородтранс»
та ТОВ «Авто Лайн»).
Послуги зв’язку надає Вишгородська філія «Укртелекому». У місті 20 000
абонентів.
У 84 будинках, які перебувають у
комунальній власності територіальної
громади Вишгорода, мешкають 18 556
осіб. Дві третини житлового фонду введені в експлуатацію до 1981 року. Ка-

« Фо
Ф о рм ул
ула
а – 1 Н 2О »
ГЕС здійснювались у рамках підготовки
області до проведення Гран-прі України
чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1» (29-30
липня) та до перегонів на Кубок Президента України Віктора Януковича.
«Усі, хто перетинав цей відрізок дороги, годинами стояли у «заторах», особливо при переїзді греблі Київського
моря. Сьогодні – визначна подія не тільки для Вишгорода, а в цілому для Київщини. Ми ввели в експлуатацію відрізок
автодороги Київ–Вишгород–Десна», –
сказав Анатолій Присяжнюк.
Губернатор наголосив, що на будівництво дороги витратили 39 млн грн (ці
кошти виділив «Укравтодор», який і є її
власником. На реконструкцію греблі
виділено близько 40 млн грн з коштів
власника цієї споруди ПАТ «Укргідроенерго».
За його словами, всі роботи щодо
реконструкції з підготовки до змагань
проведені винятково за кошти меценатів. «Ні в одну копійку бюджету області
це не обійшлося», – підкреслив Анатолій Присяжнюк.
Також голова КОДА подякував людям, які допомогли втілити задумане в
життя, насамперед – шляховим робітникам і механізаторам, які в яскравих
жилетах стояли поруч. А також своєму
заступнику Ярославу Москаленку, голові Вишгородської РДА Олександру
Приходьку, міському голові Віктору
Решетняку, начальнику служби автомобільних доріг Київської області Леоніду Хлопйонову, директору ТОВ «Дор-
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Вишгород: від народження до сьогодення
пітального ремонту потребують дахи,
міжпанельні стики, будинкові мережі теплопостачання, каналізації, сантехнічне
обладнання, електрообладнання, ліфти
та під’їзди.
Складне фінансово-економічне становище – результат обмеженого бюджетного фінансування галузі, відсутність конкуренції на ринку послуг щодо
управління й утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, брак
інвестицій, нових проектів, зношеність
основних фондів, незадовільний стан
інженерного господарства.
Із метою усунення монополії ЖКГ
триває робота із створення об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків.

Зелений шлях — малому,
середньому бізнесу
У місті створено сприятливі умови
для розвитку підприємництва – вдоско-

налюються регуляторні процеси, усуваються перешкоди на шляху виходу на
ринок нових суб’єктів підприємницької
діяльності.
У місті працюють 18 продовольчих,
63 непродовольчих магазини, 17 підприємств ресторанного типу, 12 аптек.

Освіта, культура,
спорт
У місті — шість загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо-юнацька
спортивна та музична школи, футбольний та хокейний клуби, стадіон, гірськолижна траса, тенісна школа, палац культури, кінотеатр, дві бібліотеки — для
дітей та дорослих, лікарня та поліклініка, стоматологічна поліклініка.
У чотирьох міських дошкільних навчальних закладах перебувають 1036
дітей. Вишгородський міський Центр
художньо-естетичної творчості «Джерело» відвідують 400 вихованців. На базі
Центру працює 15 гуртків різних на-

прямків. Навчальним музичним закладом став оркестр-студія «Водограй»,
який на фольклорно-етнографічному
фестивалі у французькому місті-побратимі Сансі виборов перше місце, а
у німецькому місті-побратимі Льорраху
став улюбленцем господарів.
Розвивається спорт. Створене з
цією метою Управління (рішення Вишгородської міської ради №13/3 від 29
листопада 2007 р.) залучило до занять
фізкультурою та спортом 350 дітей міста, які вдосконалюють спортивну майстерність молоді з футболу, настільного тенісу, жіночого футболу, вітрильного
спорту, кікбоксингу, хокею з шайбою.

Фінанси
і перспективи
Міський бюджет на 2011 рік прийнятий у сумі 25 180 500 грн загального фонду та 4 360 100 грн спеціального
фонду.
Передбачено вилучити до районного бюджету 6 964 900 грн.
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транс» Олександру Жукову, директору
підприємства ТОВ «Київземшляхбуд»
Анатолію Гальчуку (голові Громадської
ради при Вишгородській РДА), директору ТОВ «Навігаторспецбуд» Василю
Закревському, голові правління ЗАТ
«Київбуделектротранс» Петру Степанченку, директору ТОВ «Бліц Буд Сервіс»
Олександру Буніну та всім іншим. Загалом у переліку набагато більше, і їх
обов’язково відзначать трохи згодом.
Голова КОДА повідомив, що вже
запропонував підготувати проект кіноконцертного залу чи амфітеатру, аби в
майбутньому проводити фестивалі на
оновленій набережній Київського моря.
Хтозна, можливо, через кілька років
саме наше місто зустрічатиме знамениті фести на кшталт «Юрмали»…
Відкриватиме чемпіонат «Ф–1 Н2О»
театралізований карнавал за участю
понад тисячі юних талантів, спортсменів, художніх колективів, оркестрів. Над
Київським водосховищем майорітиме
100-метровий прапор України.
За словами Анатолія Присяжнюка,
відкриття буде – із розмахом, як перед
Олімпійськими іграми у Москві. Київщину завдяки перегонам відвідають гості
з Польщі, Болгарії, Хорватії, Росії, Білорусі.
Очікують близько 60-70 тис. гостей.
На трибунах передбачено 15 тисяч сидячих місць, ще приблизно стільки ж
стоячих. Усі квитки між містами області
розподілять безкоштовно. Тисячу квитків продадуть на благодійному аукціоні.
Отримані кошти підуть на дитячі будин-

ки. Стартова ціна квитка
– 250 грн.
Для зручності гостей
кожних дві години (доки
працюватиме
метро)
з Києва до Вишгорода
ходитиме дизель-потяг.
Також з Києва до Вишгорода курсуватимуть
спеціальні автобуси: з
центру столиці і з річкового вокзалу.
Всюдисущі журналісти після відкриття
попрямували до набережної
Київського
водосховища, де відбулися
імпровізовані
прес-конференції
віце-губернатора й мера
Вишгорода.
Перший заступник
голови
Київоблдержадміністрації Ярослав
Москаленко,
патріот
рідного краю, який зізнався у любові до Вишгорода, пообіцяв зробити все від нього залежне, щоб до кінця
наступного року кінотеатр «Мир» було
повністю реконструйовано та на набережній зведено льодовий палац.
А Вишгородський міський голова Віктор Решетняк подякував за допомогу
та підтримку всіх гілок влади області та
району: «Вишгородська громада вдячна
губернатору КОДА Анатолію Присяжнюку, першому його заступнику Ярославу

У разі зміни статусу міста міський
бюджет збільшиться на 30 мільйонів
грн, що дасть можливість фінансувати
роботу місцевих шкіл, закладів культури, удосконалювати медичне обслуговування мешканців.
Штат апарату виконавчого комітету
міської ради — 30 осіб. Із зміною статусу він зросте до 90 за рахунок перерозподілу штатів районних відділів і у відповідності до кількості населення.
Пріоритетні напрямки розвитку
міста – нарощування темпів приросту
інвестицій, формування привабливого інвестиційного клімату, розбудова
промислового сектору, впровадження
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, сталий розвиток малого бізнесу,
запровадження системи планування
використання земельних ділянок відповідно до генеральної схеми розвитку
територій, ефективне використання земельних ресурсів. Все це дасть можливість задовольнити матеріальні та духовні потреби мешканців міста.

Подія

3

Москаленку, голові Вишгородської РДА
Олександру Приходьку, голові районної
ради Олександру Носалю за такий подарунок до Дня міста. В будь-якому випадку, проблему з цією ділянкою дороги
треба було розв’язати. Але, наголошую,
не за такий короткий час, по-перше. І не
так якісно. І ми б, мабуть, не так збирали
кошти на цю дорогу. На цьому, звісно,
не зупинимося, адже у планах реконструкція всіх доріг Вишгорода».

НА ФОТО:
1 — Щоб стелилася дорога рушниками щастя
2 — Рух на вул. Набережній відновлено
3 — Є про що поговорити з головним
редактором газети «Вишгород» першому заступнику голови КОДА Ярославу
Москаленку, Вишгородському міському
голові Віктору Решетняку, голові Київоблради Олександру Качному, голові
райради Олександру Носалю
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Новини з Македонії

Делчево

Георгій Николов Делчев (Гоце
Делчев, 4 лютого 1872, Кілкіс — 4
травня 1903, село Баніца, Османська імперія) — національний герой
Болгарії і Македонії.
Один із засновників (і фактичний
керівник) таємної Внутрішньої Македоно-одринської революційної організації
для звільнення Македонії й Едирне шляхом озброєного повстання. Професійний революціонер, ініціатор організації
партизанських загонів (пар).
Згадується в гімні Республіки Македонії. Його ім’ям названі міста (Гоце
Делчев, колишній Неврокоп — у Болгарії, Делчево — в Македонії), села (Делчево й Ново-Делчево в Болгарії), хребет
Делчев і пік Делчев (на острові Лівінгстон, Антарктида), Гоцев-Врх (найвищий пік гори Слов’янка).

Громада Делчево (22 населених пункти) входить до Східного регіону Республіки Македонія. Межує з Болгарією (на сході й півночі) та македонськими
општинами (громадами): на заході — Вініца, на південному заході — Берово,
на північному заході — Македонська-Каменіца, на південному сході — Пехчево.
Адміністративний центр — місто Делчево (градоначальник Горан Малешевський): населення — 17505 осіб (дані 2002 року), площа — 422,38 кв. км.
Міста-побратими: Симитли (Болгарія), Жирардов (Польща), Борнова
(Туреччина), Ягодина (Сербія), Вишгород (Україна).
Підготувала Катерина ЗУРМА
ФОТО з офіційного сайту
општини Делчево

Головна сторінка офіційного сайту
делчевської громади delcevo.gov.mk
перекладається на різні мови, зокрема
й українську. Дещо з останніх делчевських новин.
* Муніципалітет Делчево у співпраці
з міністерством праці та соціальної політики провів триденний тренінг «Разом до ефективного виконання закону з попередження дискримінації»
для представників місцевих установ,
неурядових організацій та посадовців.
* Збережи воду. Муніципальний проект «Фонтан»: повна реконструкція ста-

красили фольклорні виступи студентів
Академії музики. Один із організаторів
— професор Олександр Атанасовський
з Університету свв. Кирила і Мефодія
(Скоп’є).
* На території делчевської громади
завершився перший етап проекту «Гарний початок» за фінансової підтримки
Європейського Союзу та Фонду освіти
рома (Будапешт). Мета — охопити дошкільною освітою якомога більше дітей (віком до шести років) з місцевої
циганської громади. Заходи муніципалітету спрямовані на налагодження
партнерських відносин між батьками
дітей та місцевими органами влади,
установами освіти та громадськими організаціями й триватимуть до 30 червня

бліканської програми сприяння якісній
освіті та відмінним успіхам школярів.
Делчевські випускники побували в Римі,
відвідали визначні місця Вічного міста.
* Під егідою мера міста відбувся семінар «Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями в сфері державного управління».
Розглядалося також прикордонне співробітництво між Македонією та Болгарією.

* У щорічному фестивалі народної
пісні та гри на народних інстументах
«Пеце Атанасовське» взяли участь
делчевські вокалісти й інструментальні
ансамблі, зокрема «Копачка», «Дічовська квітка», тріо «Джерело», барабанний квартет і Християн Николовський,
яких відзначили заохочувальними призами.
рої водопровідної мережі і введення в
експлуатацію водоводів до кожного будинку всіх населених пунктів громади.
Асбестні труби за десиліття зносилися і
нині — в критичному стані. Мешканцям
запропоновано надіслати електронною
поштою чи принести особисто в мерію
фотографії та пропозиції щодо реконструкції джерел водопостачання.
130 м нових ПХВ-труб діаметром 63
мм уже встановлено уздовж вулиці Піту
Гулі. Підрядник будівельних робіт JPKD
«Bregalnica» (Делчево).
* 18 червня до пам’ятника борцю
за незалежність Македонії Гоце Делчеву поклали квіти представники місцевої
влади та політичних партій. На симпозіумі йшлося про історичну спадщину,
культурну і мистецьку програму Гоцевських днів-2011 18 і 19 червня при-

Вишгород

* Шостого липня муніципалітет
провів громадський форум «ЄС: фінансові можливості та проблеми
місцевого розвитку». Координатор
цього проекту — Інститут демократії
в Скоп’є. Проект реалізується під патронатом Європейського Союзу, на
засадах стимулів для співпраці громадянського суспільства з органами місцевого самоврядування, формування
сучасного муніципалітету та подальшого вступу до ЄС. У громадському обговоренні, яке триватиме півроку, вже
взяло участь чимало молоді.
* Сьомого липня у поліцейському
відділку міста йшлося про лібералізацію
та зловживання візовим режимом, який
Республіка Македонія отримала в грудні 2009 року (відтоді македонці можуть
вільно подорожувати європейськими
країнами). Семінар відбувся у рамках
проекту «Співпраця між поліцією і
місцевим населенням», здійснюваного Місією ОБСЄ в Скоп’є. Організатор
— департамент по співпраці з поліцією
і місцевим населенням.
* Восьмого липня засідання чергової 23 сесії Ради муніципалітету
Делчево розпочалось о 15:00 (присутні усі 15 членів Ради). Розглянули
дев’ять пунктів порядку денного, зокрема затвердили протокол попере-

наступного року.
* Учениця делчевської школи «ММ
Бріко» Моніка Miцевська (викладач
Сребран Георгіївський) посіла перше
місце й отримала головний приз у
республіканському конкурсі з географії серед учнів початкової та середньої школи.
У школі, якій виповнилося 50 років,
створені всі умови для сучасного навчання, зокрема навчальний процес
комп’ютеризовано (кожному учневі —
комп’ютер), найуспішнішим школярам
— стипендії, побудовано спортмайданчик і новий спортзал на 400 місць.
* Найкращих випускників 2011
року делчевської школи «ММ Бріко» нагородили поїздкою до однієї
з європейських столиць. Рішення муніципалітету ухвалено в рамках респу-

ФОТОмить

Останні акорди
ФОТО – Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»,
Андрій МАКСІМОВ, Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Міський голова Віктор Решетняк і голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько під час монтування пам’ятника

28 липня голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк прийняв готовність Вишгорода до
проведення етапу чемпіонату світу «Формули–1 на воді».
На площі біля адмінбудинку вітав вишгородчан духовий оркестр-студія «Водограй». Після святкової програми до вишгородчан звернувся губернатор Київщини. Далі Вишгород оповила справжня феєрія свята: безліч ілюмінації, романтична
атмосфера, і, звичайно ж, – феєрверки.

Виступає Анатолій Присяжнюк

Вишгород
Новини з Македонії

дньої, 22-ї сесії Ради муніципалітету
Делчево, внесли зміни у назві рішення про створення детального проекту
плану місцевості «Центральна площа
міста», звільнили члена ради початкової школи «Ванко ПРКЕ» та призначили
нового, прийняли рішення про передачу службового автомобіля, а також
ухвалили заяву про відповідність з умовами кредиту з Європейським інвестиційним банком (кредитний договір у
рамках проекту «Водопостачання і стічні води»), згідно з яким муніципалітету
Делчево після надання заявки і проекту призначать кошти в розмірі 700 000
євро на будівництво очисних споруд
(каналізація в селі).
*
Безкоштовний
ортопедичний огляд (частина проекту охорони
здоров’я) провели у приміщенні «швидкої допомоги» в суботу, дев’ятого липня. Зареєструватися можна було за
телефоном, зазначеним на офіційному
сайті міської громади.
* З ініціативи Лобі македонських
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Делчево

жінок парламенту, у співпраці з муніципалітетом Делчево 11 липня в конференц-залі місцевого самоврядування відбулася перша нарада у рамках
проекту «Знання про гендерну рівність та участь жінок у політиці», який
реалізується у восьми пілотних районах, зокрема у Делчево. Після прийняття закону про рівні можливості вперше
неурядові організації та громадськість
беруть участь у суспільній дискусії про

муніципалітету, представники міської
організації Червоного Хреста та Молодіжного парламенту, Комісії з рівних
можливостей в Муніципальній Раді Делчево, гості із Скоп’є.
* Вечір народної музики пройшов
14 липня у готелі «Македонія». Органі-

визначення пріоритетів у роботі місцевої влади. Заходи, передбачені у рамках проекту, відбудуться з липня по грудень 2012 р.
У нараді взяли участь Даніела Димітрієвська — виконавчий директор Лобі
македонських жінок, посадові особи

затор — делчевський культурний центр
«Никола Войков Вапцаров». Учасники,
зокрема, жіночі вокальні групи «Гурга»,
«Распеані-Кривопаланчані» «Распеані»
з Радовиш, «Серенада» з Вініци, пройшли в народному одязі і виступили у
центрі міста біля пам’ятника полеглим.

«Вишгород запалює вогні» – набережна Київського моря напередодні змагань

* Триває реконструкція міського
парку, дорожніх покриттів і тротуарів вулиць. Кошти на це передбачені
міською програмою з бюджету 2011
року.
* Приріст населення — менше 2% (за
даними минулого року) — це серйозна
демографічна проблема. За ініціативою
градоначальника — із першого січня
минулого року у делчевській громаді
видається одноразова матеріальна
допомога (від 3 тис. фунтів стерлінгів) родинам на кожного новонародженого.
* На вул. Віра Йоцик виникла реальна потреба в установці нових каналізаційних труб. Оскільки тут зводять нові
будівлі. Фактично йдеться про модернізацію існуючої мережі каналізації: 40 м
труб діаметром 200 мм. Підрядник робіт
— JPKD «Bregalnica» (Делчево).
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Цілющі рослини
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Підготував Борис РУДЕНКО

Для цього включають в
раціон мигдаль, кукурудзу, яблука, овес, гречку,
ячмінь, квасолю, гарбузи,
капусту, неочищені рис і
картоплю, моркву, редьку,
буряк, відвар чорносливу,
червоне натуральне вино.
Послаблюють усмоктування токсинів горіхи, гранати,
чорна смородина, часник,
петрушка і морська капуста.
Щоранку корисна бурякова закуска. У каструлю
(на дно) наливають трішки
олії, додають до неї почищений і натертий на тертушці
буряк, тушкують на вогні 1520 хвилин. Три-п’ять нарізаних цибулин підсмажують
на сковороді теж з олією,
додають 2-3 ст. ложки томату. Змішують усе у каструлі з
буряком і тушкують ще 5-10
хвилин. З’їдають 2-3 ст.
ложки тушкованого буряка.
Очищувальний чай. Чайну ложку подрібненої суміші
(10 г кореня солодки голої,
20 г квітів і листків реп’яшка,
5 г трави хвоща польового,
20 г кореня кульбаби) заливають літром окропу, заварюють як чай. Випивають
очищувальний чай впродовж дня.
Березовий настій. Суміш (1 ст. ложка порошку
березового гриба й пучка
соди) заливають склянкою
окропу, настоюють 30 хвилин, проціджують. Випивають настій за три прийоми
впродовж дня в перервах
між їжею.
Пшеничні висівки. Третину трилітрової банки очищених пшеничних висівок
заливають на 2 години настоєм шипшини, проціджують і п’ють в необмеженій кількості.
Молоді подрібнені пагони сосни заливають в банці
медом на добу. Суміш приймають по столовій ложці
3-4 рази на день.
Склянку подрібненої глиці (хвої сосни) заливають
2 л окропу, нагрівають на
водяній бані 10-15 хвилин і
проціджують. П’ють відвар
як чай.
Склянку сім’я льону заливають 3 л окропу, варять
2 години, проціджують, охолоджують до 40 градусів.
Випивають по 1-1,5 л відвару за день упродовж 2-3-х
тижнів.

Вишгород

! Зміна цільового призначення земельної ділянки.

Очищення
організму
Цілющі рослини з грубою клітковиною виводять з організму радіонукліди, важкі метали,
токсичні
речовини
із
шлунка і кишківника, а
також лікують щитовидну
залозу. Клітковина утворює з токсинами хімічні
сполуки, які легко виводяться з організму.

Земельні питання

Чи треба погоджувати містобудівну документацію
Велика кількість документів, які регулюють земельні питання, часом вимагає від власників земельних ділянок
серйозного вивчення законодавчих та
інших нормативних актів. Втім, і за найдобросовіснішого ставлення до цього
процесу відповідь на поставлені запитання самотужки знайти вдається не
завжди.
«У мене виникла необхідність зміни
цільового призначення земельної ділянки
з ОСГ (особисте селянське господарство)
на ІЖБ (індивідуальне житлове будівництво). Законом «Про регулювання містобудівної діяльності» забороняється зміна
цільового призначення за відсутності ДПТ
(детального плану території) та плану зонування територій. Водночас прикінцеві
та перехідні положення цього закону дозволяють проводити таку зміну цільового
призначення до 2012 року.
У відділі містобудування та архітектури
мені вказали на те, що, оскільки містобудівне обгрунтування згідно з новим законом не розробляється, то змінити цільове
призначення земельної ділянки можна,
попередньо розробивши та погодивши
детальний план території. Однак Постанова КМУ «Про порядок зміни цільового
призначення...» взагалі не передбачала
обов’язкового розроблення ні містобудівного обгрунтування, ні ДПТ».
На запитання власника землі відпо-

відає начальник відділу правового забезпечення Юридичного департаменту
Держкомзему Андрій ХАРЧЕНКО.
Документ, який регулює порядок зміни цільового призначення земель, що
перебувають у власності громадян або
юридичних осіб, це Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р.
№ 502 «Про затвердження Порядку зміни
цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб». Відповідно до вимог Земельного
кодексу, зміна цільового призначення земель здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок у порядку, визначеному цією Постановою.
Містобудівна документація чи проект
землеустрою. Ця Постанова не забороняє (і не містить обмежень) відповідним
органам виконавчої влади чи місцевого
самоврядування приймати рішення про
зміну цільового призначення, якщо власник ділянки не подав містобудівного обґрунтування, плану зонування або детального плану забудови території чи іншої
містобудівної документації. Тобто і без цих
документів рішення може бути прийняте.
Однак є одне «але»: проект землеустрою
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки обов’язково погоджується
із органом містобудування і архітектури.
А цей орган, погоджуючи документацію із
землеустрою, керується містобудівною

Все про землю
Проект започатковано 2004 року за
підтримки Світового банку. Це допоможе
українським землевласникам, передусім
селянам, зорієнтуватися в сучасних умовах становлення вітчизняного ринку землі, дізнатися:
як отримати державний акт на право
власності на земельну ділянку;
які права та обов’язки у власників земельних ділянок;
які економічні перспективи відкрива-

ДТП

документацією. Якщо місце розташування
того чи іншого об’єкта нерухомого майна
їй не відповідає, він може відмовити у погодженні такого проекту.
Це підтверджується прийнятим Законом
«Про регулювання містобудівної діяльності». Стаття 24 цього закону підтверджує,
що зміну цільового призначення земельної
ділянки, яка не відповідає плану зонування
території та детальному плану території,
заборонено Земельним кодексом України.
Відповідно до правових норм Земельного кодексу, розроблення проекту землеустрою не дозволено, якщо місце розташування земельної ділянки не відповідає
генеральному плану населеного пункту, іншій містобудівній документації, схемі землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань, використання та охорони земель
адміністративно-територіальних утворень,
проектам землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
Тож розробляти і подавати містобудівне
обґрунтування чи детальний план території до органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, який приймає рішення про зміну цільового призначення,
не потрібно. Щоб отримати дозвіл органу
містобудування і архітектури, розроблена
землевпорядна документація не повинна
суперечити вже існуючій містобудівній документації.

Інформаційна кампанія в рамках проекту
“Видача державних актів на право власності на землю
в сільській місцевості та розвиток системи кадастру”

ються перед власниками землі;
що нового у земельному законодавстві;
як відбуватиметься земельна реформа
та про чимало іншого, зокрема — реальні історії землевласників, а також поради у проблемних ситуаціях.
Всі матеріали інформаційної кампанії ви можете знайти на сайті
www.zemreforma.info.
Дивіть-

ся
та
слухайте
програму
«МОЯ
ЗЕМЛЯ — МОЯ ВЛАСНІСТЬ» щонеділі
о 8.40 на телеканалі «Ера» та щопонеділка о 7:20 на «Ера-Радіо» на УР-1.
Розкажіть нам про свої здобутки, проблеми, поставте свої запитання, запропонуйте свою тематику. Наші контакти:
а/с 109, Київ, 01010, (044) 490-69-90,
e-mail: zemlya@cure.org.ua,
zemlya@internews.ua
Український освітній центр реформ

Спека… Не ловіть «Ланосів» на дорозі

Ваше життя – у ваших руках, точніше сказати – ногах, а ще точніше –
залежить від вашої уваги. І це цілком
серйозно. Тому що транспорту все
більшає, а нас, пішоходів, дисциплінованих та ще й з відмінною реакцією,
– меншає. Плюс до всього – спека розслабляє.

підтверджує, що охолодився двома пляшками пива) і пе-ре-бігав автотрасу на переході, тобто водій не помітив, як той різко
«вискочив» на проїжджу частину. Власник
автівки і пасажир із кореспондентом газети «Вишгород» не спілкувалися, бо, за
словами працівника міліції, «водій у стресовому стані…».

Вікторія ШМИГОРА, Катерина ЗУРМА
ФОТО — Вікторія ШМИГОРА, «Вишгород»

Цей тиждень вишгородцям приніс чимало неприємностей. Мабуть, даються
взнаки різкі перепади температури.
Наприкінці робочого дня 26 липня пасажири маршруток спостерігали дорожньо-транспортну пригоду на зупинці «Чайка», навпроти магазину «Дім і сад»: автівка
«Деу-Ланос» збила пішохода, заробітчанина з Хмельниччини – Сергія К., 1984 року
народження.
За його словами, це сталося на пішохідному переході з вул. Київської на вул. Набережну: він із товаришем йшов купатися
на Дніпро, розмовляв по мобільному. Одна
автомашина пропустила їх, а от інша… Потерпілий зараз перебуває в хірургічному
відділенні Вишгородської ЦРЛ із травмами середньої тяжкості. Натякнув: учасники
ДТП з «Ланоса» серйозно попередили, що
знайдуть, мовляв, будь-де, бо вся Хмельниччина їм знайома. «Я що, схожий на самовбивцю?! У мене нещодавно дружина
народила…» – емоційно додав молодик.
За інформацією працівників міліції,
чоловік під час ДТП був під градусом (він

Сергій К.
має травми середньої тяжкості
У міліцію і до лікарні наші кореспонденти зателефонували одразу ж і другого дня
відвідали особисто. Номера автівки правоохоронці не озвучили, послалися на те, що
триває слідство, але зазначили, що швидкість «Ланоса» не перевищувала 60 км/год.
«Зараз у місті нанесли нову розмітку.
Звісно, на переходах перевага надається пішоходам, але треба дотримуватися
елементарних правил переходу проїжджої
частини та бути уважним. Пішоходи мають
ходити тротуарами чи пішохідними доріжками, дотримуючись правого боку, а за їх
відсутності – велосипедними доріжками
або назустріч транспортним засобам. На
дорогах, що мають розмежувальну смугу,
а також на дорогах поза населеними пунктами можна рухатися по зовнішньому краю

проїжджої частини назустріч транспорту.
Переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом за наявності роздільної
смуги на дорозі забороняється. Дорослі
зобов’язані переводити дітей дошкільного віку через проїжджу частину дороги,
тримаючи їх за руку. Пішоходи не повинні
затримуватися і зупинятися на проїжджій
частині; якщо перехід вулиці регулюється
світлофором, йти можна тільки на зелене
світло або за вказівкою регулювальника,
що дозволяє рух», – зауважує капітан міліції Віталій Супрун.
Того ж дня на вул. Київській,18 з даху,
встановлюючи антену, зірвався чоловік.
А 27 липня на розі вул. Н. Шолуденка і Набережної збили велосипедиста. Світлофор
на перехрестях вул. Набережної працював
недовго. Фірма, що відповідає за його введення в дію, погоджує це з відповідними
службами. Та, безумовно, все має бути зроблено до початку змагань «Формули–1».
Ми сподіваємося, що у ДТП правоохоронці компетентно розберуться. А нам
усім, вишгородцям і гостям міста, необхідно згадати: вул. Набережна – вже не пішохідна зона, як це було останніх три місяці, а
ЧОТИРИсмугова автотраса із вельми жвавим рухом. Тож будьте уважні, не користуйтеся мобілкою на трасі під час переходу, не завантажуйтесь важкими сумками,
що сповільнюють ходу, міцно тримайте за
руку дітей і, навіть перетинаючи трасу на
переході, уважно роздивляйтесь навколо.
Краще перечекати якусь хвилину, ніж потрапити на лобове скло автівки. Навряд чи
вам це додасть снаги.
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Телепрограма

30 липня

07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Т/с «Роксолана»
«Настуня»
10:25 Місяць без жінок
11:10 М/с «Сандокан»
11:40 У гостях у Д. Гордона
12:35 Хай щастить
12:55 Темний силует
13:05 Х/ф «Безвісти
зниклий»
14:25 Погода
14:30 Х/ф «Майор Вихор»
15:50 К/ст. ім. О.Довженка
представляє. Х/ф «Важко
бути Богом»
18:20 Новини
19:15 Х/ф «Ракети не
повинні злетіти!»
20:40 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:40 Слов’янський базар
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 «Тільки кохання»
07:00 «Тисяча і одна ніч»
08:35 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:30 «Майстер і
Маргарита»
10:25 «Сімейні драми»
11:20 «Не бреши мені»
12:20 «Ілюзія безпеки.
Легенди про оживлення
мертвих»
13:20 «Тисяча і одна ніч»
14:50 «Сищик Самоваров»
15:45 «Від пацанки до
панянки»
17:00 «Зняти все»
17:35 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:10 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
21:00 «Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Гроші»
00:00 ТСН

07:40 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний».
Детективний
12:05 «Останній
бронепоїзд».
Пригодницький фільм
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Останній
бронепоїзд».
Пригодницький фільм
14:35 «Морські дияволи».
Пригодницький
16:40 «Літєйний».
Детективний
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Морські дияволи».
Пригодницький . Фінал
22:30 Факти. Підсумок дня

4.00, 7.00, 1.00 СТН
Тижневик
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
9.34, 19.30 Столиця
10.15 Як це?
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 16.50, 19.20,23.20
Міська варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
15.10, 21.25, 0.30 У гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

08:50 «Чужі помилки. Гріхи
матерів»
09:50 Х/ф «Тато напрокат»
11:55 Х/ф «Прилетить
раптом чарівник»
13:55 «Очна ставка.
Янголятка більше немає»
15:00 «Давай одружимося»
17:00 «У пошуках істини.
Особисті таємниці
Адольфа Гітлера»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:55 «Правила життя.
Нетрадиційна медицина»
20:55 «Правила життя.
Краса вимагає жертв»
22:00 «Вікна-Новини»

07:00 Створи себе
07:05 Третя планета
07:50 Природні дива
Європи
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 «Вільгельм
Тель»
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Природні дива
Європи
23:00 Світські хроніки
23:20 «Життя»
23:30 Сильні світу сього
00:00 Таємниці долі

06:30 «З новим ранком»
09:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:00 Т/с Навігатор»
12:05 «Знак якості»
12:45 Т/с «Спальний
район»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
17:00 Д/ф «Ф. Мкртчян.
Історія самотності»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:05 Т/с «Обручка» 674 с.
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Єдиний чоловік»
23:25 Д/ф «Ангелиохоронці»
00:30 Х/ф «Мальтійський
хрест»
02:15 «Подробиці»
02:40 Телевізійна служба
розшуку дітей
02:45 Д/ф «Ф. Мкртчян.
Історія самотності»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки - 2»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Трагедія на
Волзі»
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»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Т/с «Слід» (детектив)
01:00 Т/с «Звір»
01:45 Х/ф «Рембо - 4»
03:10 Т/с «Безмовний
свідок»
03:40 Події
04:00 Критична точка

05:00 «Сьогодні зранку».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Устинова. Оборона
понад усе».
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 «Глухар.
Продовження».
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних».
23:35 «Битва за Північ.
Кольський півострів.
Містика та реальність».
00:35 Кулінарний двобій.
01:35 «Один день. Нова
версія».

07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
Перший Національний
09:00 Підсумки дня
09:25 Т/с «Роксолана» Ф.1
«Настуня»
10:25 Місяць без жінок
11:10 М/с «Сандокан»
11:40 У гостях у Д. Гордона
12:35 Хай щастить
12:55 Темний силует
13:05 Х/ф «Безвісти
зниклий»
14:30 Х/ф «Майор Вихор»
15:50 К/ст. ім. О.Довженка
представляє. Х/ф «Важко
бути Богом»
19:15 Х/ф «Ракети не
повинні злетіти!»
20:40 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:25 Світ спорту
21:40 Слов’янський базар
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:00 «Тисяча і одна ніч»
08:35 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:30 «Майстер і
Маргарита»
10:25 «Сімейні драми»
11:20 «Не бреши мені»
12:20 «Ілюзія безпеки.
Легенди про оживлення
мертвих»
13:20 «Тисяча і одна ніч»
14:50 «Сищик Самоваров»
15:45 «Від пацанки до
панянки»
17:00 «Зняти все»
17:35 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:10 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
21:00 «Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Гроші»
00:00 ТСН: «Телевізійна
служба новин»

07:15 12 найкращих
аферистів України
07:40 Під прицілом
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний»
12:05 «Останній
бронепоїзд»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Останній
бронепоїзд»
14:35 «Морські дияволи»
16:40 «Літєйний»
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 «Останній
бронепоїзд»
00:40 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 Створи себе
07:05 Третя планета
07:50 Природні дива
Європи
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 «Вільгельм
Тель»
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Природні дива
Європи
23:00 Світські хроніки
23:20 «Життя»

06:30 «З новим ранком»
09:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:00 Т/с Навігатор»
12:05 «Знак якості»
12:45 Т/с «Спальний
район»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
17:00 Д/ф «Ф. Мкртчян.
Історія самотності»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Єдиний чоловік»
23:25 Д/ф «Ангелиохоронці»
00:30 Х/ф «Мальтійський
хрест»
02:15 «Подробиці»
02:40 Телевізійна служба
розшуку дітей
02:45 Д/ф «Ф. Мкртчян.
Історія самотності»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки - 2»
13:00 «Нехай говорять.
Трагедія на Волзі»
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»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Т/с «Слід»
01:00 Т/с «Звір»
01:45 Х/ф «Рембо - 4»
03:10 Т/с «Безмовний
свідок»
03:40 Події
04:00 Критична точка
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06:50 Kіds» Tіme
06:55 Т/с «Вероніка Марс»
07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Маленький
Манхеттен»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
12:15 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:45 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Танго і Кеш»
00:40 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Автопілот-тест»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Народний
контроль»
22:30 «Час-Тайм»

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 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Остання
зустріч». Т/с
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Свідки»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:25 Т/с «Жорстокий
бізнес»
15:25 Х/ф «Тіні зникають
опівдні» 2 с.
16:55 Х/ф «Звіробій» 2 с.
18:30 «Речовий доказ». У
ліжку з матусею
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»

06:10 «Інститут шляхетних
панянок» 122 с.
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано любов»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
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 «Клієнт завжди
мертвий»

06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:50 «Чужі помилки. Про
що мовчало село»
23.00 СТН
08:50 «Чужі помилки. Гріхи
6.30, 16.10 У центрі уваги матерів»
09:50 Х/ф «Тато напрокат»
7.25, 3.00 Муз. програма
11:55 Х/ф «Прилетить
9.30, 19.30 Столиця
раптом чарівник»
10.15 Повнота радості
13:55 «Очна ставка.
Янголятка більше немає»
життя
15:00 «Давай одружимося»
11.15, 1.30, 5.00
17:00 «У пошуках істини.
Мультляндія
Особисті таємниці
Адольфа Гітлера»
13.20, 23.30 Громадська
18:00 «Вікна-Новини»
приймальня
18:10 «Неймовірна правда
14.50, 16.50, 19.20, 23.20 про зірок»
19:55 «Правила життя.
Міська варта
Нетрадиційна медицина»
15.10, 21.25, 0.30 У гостях 20:55 «Правила життя.
у Д. Гордона
Краса вимагає жертв»
22:00 «Вікна-Новини»
17.10, 22.25 Дзеркало
22:25 «Очна ставка. Хто
історії
нас вчить?»
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор 23:25 «У пошуках істини.
Окультний Гітлер»
Деррік»

06:50 Kіds» Tіme
06:55 Т/с «Вероніка Марс»
07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Маленький
Манхеттен»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
12:15 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:45 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Танго і Кеш»
00:40 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Автопілот-тест»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Народний
контроль»
22:30 «Час-Тайм»

05:00 «Сьогодні зранку».
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Устинова. Оборона
понад усе».
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 «Глухар.
Продовження».
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних».
23:35 «Битва за Північ.
Кольський півострів.
Містика та реальність».
00:35 Кулінарний двобій.
01:35 «Один день. Нова
версія»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:25 Т/с «Жорстокий
бізнес»
15:25 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
16:55 Х/ф «Звіробій»
18:30 «Речовий доказ». У
ліжку з матусею
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»

06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано любов»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
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 «Клієнт завжди
мертвий»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

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 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Остання
зустріч». Т/с
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Свідки»
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Вишгород

08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Т/с «Роксолана» Ф.1
«Настуня»
10:30 Місяць без жінок
11:30 У гостях у Д. Гордона
12:30 Країна якості
12:55 Х/ф «Ракети не
повинні злетіти!»
14:30 Х/ф «Майор Вихор»
3 серія, заключна
15:50 Погода
15:55 К/ст. ім. О.Довженка
представляє. Х/ф
«Бумбараш»
18:20 Новини
18:45 Euronews
19:25 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»
20:40 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:40 Досвід
22:40 Мегалот
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено

06:05 «Тільки кохання»
07:00 «Тисяча і одна ніч»
08:45 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:40 «Майстер і
Маргарита»
10:35 «Сімейні драми»
11:30 «Не бреши мені»
12:30 «Ілюзія безпеки.
Легенди про оживлення
мертвих»
13:30 «Тисяча і одна ніч»
14:55 «Сищик Самоваров»
15:50 «Від пацанки до
панянки»
17:05 «Зняти все»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:10 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
21:00 «Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Особиста справа»

06:40 Чудо-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний».
12:10 «Останній
бронепоїзд»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Останній
бронепоїзд»
14:35 «Морські дияволи».
Фінал
16:40 «Літєйний».
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Братани».
22:30 Факти. Підсумок
22:45 «Останній
бронепоїзд»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

05:55 «Документальний
детектив. Театр Карабаса»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
23.00 СТН
08:05 «Чужі помилки.
6.30, 16.10 У центрі уваги Хрещений батько»
09:05 «Чужі помилки.
7.25, 3.00 Муз. програма
Янгол знімає крила»
9.30, 19.30 Столиця
10:05 Х/ф «Міф про
10.15 Повнота радості
ідеального чоловіка»
12:55 «Правила життя.
життя
Нетрадиційна медицина»
11.15, 1.30, 5.00
13:55 Очна ставка. Хто нас
Мультляндія
вчить?
15:00 «Давай одружимося»
13.20, 23.30 Громадська
17:00 «У пошуках істини.
приймальня
Окультний Гітлер»
14.50, 16.50, 19.20, 23.20 18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
Міська варта
про зірок»
15.10, 21.25, 0.30 У гостях 19:15 «Зіркове життя.
у Д. Гордона
Втрачені за рік»
21:00 «Російські сенсації.
17.10, 22.25 Дзеркало
Страшні новорічні казки»
історії
22:00 «Вікна-Новини»
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор 22:25 «Очна ставка. Ставка
більше, ніж життя»
Деррік»

06:45 Kіds» Tіme
06:50 Т/с «Вероніка Марс»
07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Танго і Кеш»
11:25 Т/с «Щасливі разом»
12:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:20 Т/с «Татусеві дочки»
21:20 Т/с «Вороніни»
22:25 Х/ф «Арлетт»
00:40 Спортрепортер
00:45 Погода

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Драйв»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
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»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Акцент»
22:30 «Час-Тайм»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 Створи себе
07:05 М/ф
07:50 Природні дива
Європи
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 Живе багатство
України
16:55 Х/ф «Снігова
Королева»
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Природні дива
Європи
22:55 Третя планета
23:20 «Життя»

04:50 Т/с «Каменська»
06:30 «З новим ранком»
09:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:00 Т/с Навігатор»
12:05 «Знак якості»
12:45 Т/с «Спальний
район»
13:50 «Сімейний суд»
14:50 Т/с «Каменська»
17:00 Д/ф «Леонід
Бронєвой. Під ковпаком у
Мюллера»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Єдиний чоловік»
23:25 Д/ф «Територія
непізнаного»
00:30 Х/ф «Танець
горностая»
02:40 «Подробиці»
03:05 Телевізійна служба
розшуку дітей

07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки - 2»
13:00 «Нехай говорять»
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
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Т/с «Слід»
01:00 Т/с «Звір»
01:45 Х/ф «Мертва тиша»
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 Ток-шоу «Нехай
говорять»
05:15 Т/с «Любов та інші
дурниці»

05:00 «Сьогодні зранку»
07:30 «Кремлівські діти»
«Світлана Тухачевська
Дочка червоного
Бонапарта»
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 «Утікач»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних»
23:35 «Битва за Північ.
Арктичний шельф»
00:35 Квартирне питання
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:05 Т/с «Проклятий рай»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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 «Жорстокий
бізнес»
15:25 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
16:50 Х/ф «Циклон»
почнеться вночі»
18:30 «Правда життя».
Убивці в законі
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння - 2»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано любов»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
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 «Клієнт завжди
мертвий»

07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:25 Т/с «Роксолана» Ф.1
«Настуня» 4 серія
10:50 М/с «Сандокан» 29
серія
11:20 Здоров’я
12:15 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:50 Крок до зірок.
Євробачення
13:30 Х/ф «Чекайте на
зв’язкового»
14:45 Х/ф «Безсмертний
гарнізон»
16:25 К/ст. ім. О.Довженка
представляє. Х/ф
«Циганка Аза»
19:25 Х/ф «Далеко від
Батьківщини»
21:00 Підсумки дня
21:40 Слов’янський базар
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 «Тільки кохання»
07:00 «Тисяча і одна ніч»
08:35 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:30 «Майстер і
Маргарита»
10:30 «Шість кадрів»
10:50 «Сімейні драми»
11:40 «Не бреши мені»
12:40 «Ілюзія безпеки.
Легенди про оживлення
мертвих»
13:40 «Тисяча і одна ніч»
15:00 «Сищик Самоваров»
15:55 «Від пацанки до
панянки»
17:00 «Зняти все»
17:35 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:10 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
21:00 «Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Теорія брехні»

06:15 «Пригоди майстра
кунг-фу».
06:45 Чудо-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний».
Детективний
12:10 «Останній
бронепоїзд»
12:45 Факти
13:00 «Останній
бронепоїзд»
14:40 «Братани»
16:40 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Братани»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 «Майор Вєтров»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

05:55 «Документальний
детектив. Ціна відмови»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
23.00 СТН
08:05 «Чужі помилки.
6.30, 16.10 У центрі уваги Вибухова хвиля»
09:05 «Чужі помилки
7.25, 3.00 Муз. програма
«Мовчазний свідок»
9.30, 19.30 Столиця
10:05 Х/ф «Міф про
10.15 Повнота радості
ідеального чоловіка»
12:55 «Правила життя.
життя
Краса вимагає жертв»
11.15, 1.30, 5.00
13:55 Очна ставка. Ставка
Мультляндія
більше, ніж життя
15:00 «Давай одружимося»
13.20, 23.30 Громадська
17:00 «У пошуках істини.
приймальня
Подвійне життя Йосипа
14.50, 16.50, 19.20, 23.20 Сталіна»
18:00 «Вікна-Новини»
Міська варта
15.10, 21.25, 0.30 У гостях 18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
у Д. Гордона
18:55 «Моя правда. Йосип
17.10, 22.25 Дзеркало
Кобзон!»
19:55 Х/ф «Блеф»
історії
22:00 «Вікна-Новини»
17.45, 20.00 Т/с «Інспектор 22:25 «Очна ставка. Свята
Деррік»
Мотрона Московська»

06:50 Kіds» Tіme
06:55 Т/с «Вероніка Марс»
07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Майкл»
11:25 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:50 Т/с «Татусеві дочки»
14:50 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:30 Т/с «Щасливі разом»
19:50 Т/с «Татусеві дочки»
20:55 Т/с «Вороніни»
22:00 Золотий грамофон
00:40 Спортрепортер
00:45 Погода

07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Технопарк»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
10:55 «Погода у світі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:00 «Час новин»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:00 «Час новин»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Хроніка дня»
22:30 «Час-Тайм»
23:00 «Київський час»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 Створи себе
07:05 Третя планета
07:50 Природні дива
Європи
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 Живе багатство
України
16:55 Х/ф «Снігова
Королева»
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Природні дива
Європи
22:55 Третя планета
23:20 «Життя»

04:50 Т/с «Каменська»
06:30 «З новим ранком»
09:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:00 Т/с Навігатор»
12:05 «Знак якості»
12:45 Т/с «Спальний
район»
13:50 «Сімейний суд»
14:50 Т/с «Каменська»
17:00 Д/ф «Олена
Майорова. Остання весна»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Єдиний чоловік»
23:25 Д/ф «Мессінг. Ванга.
Кейсі. Провісники»
00:25 Х/ф «Відьма»
02:25 «Подробиці»
02:50 Телевізійна служба
розшуку дітей
02:55 Д/ф «Олена
Майорова. Остання весна»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки - 2»
13:00 «Нехай говорять.
Історія кримської красуні»
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»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Т/с «Слід»
01:00 Т/с «Звір»
01:45 Х/ф «Тюремний
учитель»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»

05:00 «Сьогодні зранку»
07:30 «Кремлівські діти».
«Діти Фрунзе. Зарізані
надії»
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 «Утікач»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних»
23:35 «Радянські біографії.
Володимир Ленін»
00:35 Дачна відповідь.
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:05 Т/с «Проклятий рай»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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 - 2»
13:25 Т/с «Жорстокий
бізнес»
15:25 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
16:55 Х/ф «Добре
сидимо!»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння - 2»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

05:45 «Твою маму!»
06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано любов»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
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 «Клієнт завжди
мертвий»

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:20 «Модний
вирок»
13:20 «Детективи»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Остання
зустріч». Т/с
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Їсти продане»
23:45 «Втеча». Т/с
«Міські піжони»

15.00, 17.00, 19.00, 21.00,

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «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 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Остання
зустріч». Т/с
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»
23:45 «Втеча». Т/с
«Міські піжони»

Телепрограма

СУБОТА 6 СЕРПНЯ 2011 РОКУ
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07:45 Мультфільм
08:15 Огляд преси
08:40 Корисні поради
Перший Національний
09:00 Підсумки дня
09:35 Т/с «Роксолана» Ф.1
«Настуня»
10:35 М/с «Сандокан»
11:05 Ток-шоу «Віра.
Надія. Любов»
11:55 Погода
12:00 Наша пісня
12:40 «Надвечір’я»
з Т. Щербатюк
13:10 Околиця
13:35 Х/ф «Далеко від
Батьківщини»
15:10 Погода
15:15 «Про що кіно?». Х/ф
«Як упізнати своїх святих»
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
ТРК «Ера»
00:00 Підсумки

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Тільки кохання»
07:00 «Тисяча і одна ніч»
08:35 «Доярка з
Хацапетівки - 3»
09:30 «Майстер і
Маргарита»
10:30 «Шість кадрів»
10:50 «Сімейні драми»
11:45 «Не бреши мені»
12:45 «Ілюзія безпеки.
Легенди про оживлення
мертвих»
13:45 «Тисяча і одна ніч»
15:05 «Сищик Самоваров»
15:55 «Шість кадрів»
17:05 «Зняти все»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 «Майстер і
Маргарита»
19:30 ТСН
20:00 «Вуличний боєць»
21:50 «Шлях воїна»
23:40 «Дикий схід»
01:25 «Ласий шматочок»

06:30 Погода
06:35 Спорт
06:40 Чудо-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:00 Спорт
09:05 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:05 «Літєйний».
12:10 «Майор Вєтров»
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 «Майор Вєтров»
14:40 «Братани»
16:45 «Літєйний»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Братани»
22:30 «Майор Вєтров»
00:35 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
01:25 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, 3.00 Муз. програма
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30, 5.00
Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 16.50, 19.20, 23.20
Міська варта
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:10 «Документальний
детектив. Чорний день»
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
08:35 «Чужі помилки.
Полювання на білявку»
09:35 Х/ф «Повернення в
Едем»
15:40 «Моя правда. Ігор
Сорін»
16:40 «Моя правда.
Щаслива зірка Юрія
Ніколаєва»
17:40 «Вікна-Новини»
17:50 «Моя правда.
Дебошир Баширов»
18:50 «Моя правда. Маша
Малиновська»
19:50 «Зіркове життя.
Зіркові розлучення»
21:00 «Зіркове життя.
Зірковий «ліміт»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Зіркове життя.
Зірки під скальпелем»
23:25 «Як вийти заміж з
Анфісою Чеховою»

06:45 Kіds» Tіme
06:50 Т/с «Вероніка Марс»
07:50 Репортер
08:00 Погода
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Погода
09:10 Х/ф «Апартаменти
Джо»
11:05 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Здрастуйте, я - ваша
мама!
13:45 Т/с «Татусеві дочки»
14:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
15:50 Teen Tіme
15:55 Т/с «Друзі»
16:50 Т/с «Татусеві дочки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:10 Спортрепортер
19:15 Погода
19:35 Здрастуйте, я - ваша
мама!
21:35 Т/с «Вороніни»
22:00 Золотий Грамофон
00:40 Спортрепортер

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Час:важливо»
07:05 «Бізнес-час»
07:25 «Час:важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
08:25 «Огляд преси»
08:30 «Київський час»
08:40 «Трансмісія»
09:05 «Бізнес-час»
09:25 «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»
18:00 «Час новин»
(російською мовою)
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00 «Час»
22:00 «Вільна гавань»
22:30 «Час-Тайм»

07:00 Створи себе
07:05 Третя планета
07:50 Природні дива
Європи
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 М/ф
16:45 Живе багатство
України
17:05 Х/ф «Весела хроніка
небезпечної мандрівки»
18:50 «Життя»
19:00 Бойовий план
20:15 Сильні світу сього
20:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:55 Природні дива
Європи
23:00 Полігон
00:00 Таємниці долі
02:25 Твій хіт

04:55 Т/с «Каменська»
06:30 «З новим ранком»
09:00 Т/с «Повернення
Мухтара-2»
11:00 Т/с Навігатор»
12:05 «Знак якості»
12:50 Т/с «Спальний
район»
13:55 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
17:05 Д/ф «Анатолій
Папанов. Незакінчена
війна»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
22:30 «Леонід Кучма. 70
років - політ нормальний»
01:45 Х/ф «Дістатися
місяця»
03:10 «Подробиці»
03:35 Х/ф «Торпедоносці»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки - 2»
13:00 Ток-шоу «Нехай
говорять. Наїзд»
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»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Х/ф «Чортове
колесо»
01:10 Х/ф «Щось
новеньке»
02:45 Т/с «Безмовний
свідок»
03:30 Події
03:50 Критична точка

05:00 «Сьогодні зранку».
07:30 «Кремлівські діти».
«Наталя Єжова. Прийомна
дочка ката».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 «У 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 «Утікач»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 «Пісня для вашого
столика»
23:35 «Подружжя Піночетів»
00:15 Х/ф «Чистильник»
02:05 Т/с «Проклятий рай»
03:00 Т/с «Господиня
тайги»

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»
15:20, 05:25 «Хочу знати»
15:55 «Остання зустріч».
Т/с
16:55 «Чекай мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Фабрика зірок.
Повернення». Краще
23:20 Х/ф «Жерсть»

06:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
07:05 М/с «Черепашки
ніндзя»
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 - 2»
13:25 Т/с «Жорстокий
бізнес»
15:25 Х/ф «Ходіння по
муках»
17:25 Х/ф «Стріли Робін
Гуда»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння - 2»
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»

06:10 «Інститут шляхетних
панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 «Ранетки»
10:00 «Нано кохання»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Звана вечеря»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Гола правда»
16:00 «Дім-2»
17:00 «Універ»
18:25 «Ранетки»
19:20 «Моя прекрасна
няня»
20:45 «Універ»
22:05 «Теорія зради»
23:00 «Клієнт завжди
мертвий»

06:20 Світ православ’я
06:55 Ера здоров’я
07:30 Корисні поради
07:45 На олімпійський
Лондон
Перший Національний
08:00 Шустер-Lіve
12:30 Танці з зірками
14:20 Погода
14:25 Країна якості
14:50 Наша пісня
15:35 В гостях у Д.
Гордона
17:20 Зелений коридор
17:30 Х/ф «Немає
невідомих солдат»
19:05 Майстер-клас
19:25 Золотий гусак
19:55 «Наші в Кремлі».
Концерт Софії Ротару 1ч.
21:00 Підсумки дня
21:25 «Наші у Кремлі».
Концерт Софії Ротару 2ч.
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:10 Мультфільм
«Смурфи»
07:05 «Справжні лікарі»
08:05 «Світське життя»
09:05 Квартирна лотерея
«Хто там?»
10:00 «Венді ву: королева
воїнів»
11:40 «Командир
ескадрильї»
13:25 «Шість кадрів»
13:55 «Голос країни»
17:25 «Криве дзеркало»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:00 «Школа проживання»
23:35 «Вуличний боєць»
01:15 «Шлях воїна»
02:45 «Гарем»
04:20 «Дикий схід»
05:55 «Справжні лікарі»

04:50 Погода
04:55 Факти
05:15 Погода
05:20 «Останні дні планети
Земля»
06:45 Козирне життя
07:20 Бондіана: «Шпигун,
який кохав мене»
09:55 Велика різниця
10:45 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:10 Квартирне питання
12:10 «Зіткнення з
безоднею»
14:50 Ти не повіриш!
15:40 Під прицілом
16:40 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти. Підсумок дня
18:55 Спорт
19:00 Наша Russіa
20:15 Бондіана: «І цілого
світу замало»
23:00 «Глибоке синє море»
01:05 Бондіана: «Шпигун,
який кохав мене»

6.00, 7.00 СТН

04:35 Т/с «Ранетки»
06:15 Т/с «Журнал мод»
07:15 Репортер
07:30 Х/ф «Апартаменти
Джо»
09:00 Клуб Dіsney: м/с
«Вітаю у клубі Міккі Мауса»
09:40 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:00 М/ф «Принц Єгипту»
12:00 Х/ф «Аматори собак»
14:05 Файна Юкрайна
15:15 Даєш молодь
16:20 Т/с «Татусеві дочки»
17:20 Х/ф «Кохання на
острові»
19:10 Х/ф «Наймані
вбивці»
22:00 Золотий грамофон
00:30 Спортрепортер
00:35 Х/ф
«Румпельштильцхен»
02:25 Т/с «Одна ніч
кохання»
04:00 Розпачливі
домогосподарки кліп-шоу

08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Інтелект.ua»
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»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу з
Тетяною Рамус»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний
контроль»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Час інтерв’ю»
20:05 «Час інтерв’ю»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
21:30 «Українська
незалежність»
22:00 «Машина часу»

08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 СвітОгляд
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія:
Виховання домашніх
тварин
11:15 Дитинство у дикій
природі
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій хіт
16:10 М/ф
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
19:40 Третя планета
20:05 Дитинство у дикій
природі
21:40 Х/ф «Джанго»
23:35 Скромна чарівність
сучасних технологій

05:30 Т/с «Смерть ВазирМухтара»
07:00 «Городок 2011»
07:30 М/с «Маша та
Ведмідь»
07:35 М/с «Вінкс»
08:20 «Городок 2011»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Жити - це модно»
11:20 Т/с «На шляху до
серця»
17:05 «Гумористичний
фестиваль «Юрмалина
2010»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Бенефіс. Я
залишаюсь, щоб жити»
23:30 Х/ф «Апельсиновий
сік»
01:30 Х/ф «Русичі»
03:00 Д/ф «Сміливі люди»
03:55 «Подробиці»
04:20 «Формула любові»

06:00 Срібний апельсин

05:05 Х/ф «Кримінальне
відео»
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні
07:20 Лотерея «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 «Гончі»
19:20 «Найгучніші
російські сенсації»
22:05 Ти не повіриш!
22:45 Х/ф «Справа честі»
00:35 Т/с «Проклятий рай»
03:30 «Один день. Нова
версія»
04:10 «Вівтар Перемоги.
Катюша»

06:40 Події
07:00 Х/ф «Чортове
колесо»
08:40 Т/с «Останній
кордон»
11:50 Оголена красуня
13:00 Т/с «Дитина навпіл»
15:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
18:00 Т/с «Дитина навпіл»
19:00 Події
19:20 Т/с «Дитина навпіл»
21:15 Т/с «Військова
розвідка»
01:45 Х/ф «Гра»
03:40 Події
04:00 Х/ф «Містер Крис»
05:30 Срібний апельсин

05:20 «Наші улюблені
мультфільми: Ну, почекай!»
06:20 Х/ф «Руслан і
7.25, 16.30 У гостях у Д.
Людмила»
Гордона
9.10 Хто в домі господар? 07:45 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
9.35, 11.30, 16.10, 0.30,
08:00 «Караоке на
5.00 Мультляндія
Майдані»
9.55 Т/с «Інспектор
09:00 «Їмо вдома»
Деррік»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11.00, 1.30 Як це?
11:10 М/ф «Пінгвіни
11.55, 2.00 Муз. програма Мадагаскару»
12.50 Повнота радості
12:10 Х/ф «Вам і не
життя
снилося»
13.25 Голос Перемоги
14:05 Х/ф «Блеф»
16:10 «Неймовірна правда
13.46 Час відповідей
про зірок»
19.10 Х/ф «Сибіріада»
20.30 Контрольна робота 19:10 Х/ф «Спортлото-82»
21.10, 0.01 СТМ. Тижневик 21:10 Х/ф «Ідеальна
дружина»
21.30 Х/ф «Нейлон 100%»
23:10 Х/ф «Ніщо не вічне»
23.00 Громадська
02:50 «Мобільна скринька»
приймальня
6.30 У центрі уваги

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Комедія «Наші
сусіди»
07:30 Х/ф «Дорога до
моря»
08:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Віра Васильєва.
Секрет її молодості»
12:15 Суботній «Єралаш»
12:40 «Середовище
проживання»
14:45 «Свідки»
15:45 «Вирок»
16:50 «Людина і закон»
17:50 «Повернися,
кохання!»
19:50 «М’ясоїди проти
травоїдних»
21:00 «Час»
21:15 «Які наші роки!»
22:45 «КВК». Прем’єр-ліга
00:30 Х/ф «Гринберг»
02:10 Х/ф «Жінка для всіх»

06:30 Мультфільм
06:45 «Телепузики»
07:10 «Малята-твійнята»
07:25 М/с «Черепашки
07:35 «Мультик з
Лунтіком»
ніндзя»
09:20 Т/с «Суто англійські 08:10 «Телепузики»
08:35 «Малята-твійнята»
вбивства»
09:00 «Мультик з
Лунтіком»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 Х/ф «Перехоплення» 09:35 «Їж та худни»
10:00 «Хто у домі
13:40 Х/ф «Фронт без
господар»
11:00 «Моя прекрасна
флангів»
17:00 Т/с «МУР є МУР - 3» няня»
12:40 «Одна за всіх»
19:00 Т/с «Мертвий.
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Comedy Woman»
Живий. Небезпечний»
15:40 «Універ»
23:30 Х/ф «Новий
17:00 «Брудні танці 2»
Франкенштейн»
18:30 «Королева балу»
19:25 «Моя прекрасна
01:20 Х/ф «Операція
няня»
«Смарагд»
20:50 «Універ»
02:55 «Речовий доказ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Одна за всіх»
03:55 «Правда життя»
23:40 «Дурнєв +1»
05:00 «Агенти впливу»
06:00 «Легенди

бандитського Києва»
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Вишгород

06:10 Квартирне питання
06:55 Анекдоти поукраїнськи
07:15 «Рюрики».
Комедійный
07:55 Бондіана: «Корабель
«Місячний гонщик»
10:40 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 Стоп-10
13:25 Бондіана: «І цілого
світу замало»
16:30 Велика різниця
17:30 Наша Russіa
18:45 Факти
18:55 Спорт
19:00 Бондіана: «Помри,
але не зараз»
21:45 «Корабель-привид»
23:40 Голі та смішні
01:05 Бондіана: «Корабель
«Місячний гонщик»
03:15 Інтерактив.
Тижневик

6.00, 7.00, 23.05 СТН.
Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.40 У гостях у Д. Гордона
9.30 Контрольна робота
10.05 Віра. Надія. Любов
11.00, 15.55, 1.35, 5.00
Мультляндія
12.00, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
14.35 Голос Перемоги
16.25 Світ моєї любові
17.35 Х/ф «Нейлон 100%»
19.10 Х/ф «Сибіріада»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Х/ф «Поворот»
23.35 Громадська
приймальня
0.35 Х/ф «Сибіріада»

07:00 Х/ф «Руслан і
Людмила»
08:35 «Сіданок з Юлією
Висоцькою»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Наукове
середовище. Гени проти
нас»
13:10 «Наукове
середовище. «Формула
кохання»
14:25 «Російські сенсації.
Страшні новорічні казки»
15:20 «Зіркове життя.
Втрачені за 2010 рік»
17:05 «Моя правда. Йосип
Кобзон»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва екстрасенсів»
21:05 Х/ф «Нерозумна
зірка»
23:10 «Неймовірні історії
кохання»

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
«Вітаю у клубі Міккі Мауса»
09:35 Клуб Dіsney: м/с
«Дональд Дак»
10:00 М/ф «Мураха Антц»
11:30 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 «Марлі і я»
20:00 Х/ф «Новий хлопець
моєї мами»
21:55 Хочу на Фабрику!
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф «Ніхто не знає
про секс-2»
02:00 Т/с «Одна ніч
кохання»

06:00 Срібний апельсин
06:50 Події
07:10 Х/ф «Петрівка, 38»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Т/с «Останній
кордон»
11:00 Х/ф «Улітку я віддаю
перевагу...»
13:00 Т/с «Дитина навпіл»
15:00 Т/с «Злочин буде
розкрито»
18:00 Т/с «Дитина навпіл»
19:00 Події
На постійну роботу в КПЖ і КГ
19:20 Т/с «Дитина навпіл»
Вишгородської міської ради потрібні:
21:15 Щиросерде зізнання
1. Слюсар-сантехнік — 1 700 грн.
2. Столяр — 1 500 грн.
22:20 Футбольний вікенд
3. Тесляр — 1 500 грн.
23:30 Т/с «Опергрупа»
4. Покрівельник — 1 920 грн.
01:25 Х/ф «Страж»
5. Робітники комплексного прибирання — 1 550 грн.
03:00 Щиросерде зізнання
6. Прибиральник вулиць — 1 750 грн.
7. Водій спецавтомобіля — 2 100 грн.
03:30 Події
8. Пічник — 1440 грн.
03:50 Х/ф «Петрівка, 38»
За довідками звертатись у відділ кадрів за адресою:
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85 05:20 Срібний апельсин

07:45 Їхні вдачі.
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 «Космічна держава»
Д/ц «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 «Гончі».
19:20 Щиросерде
зізнання.
22:40 «Гра».
23:45 Футбольна ніч.
00:20 Х/ф «Мертва тиша».
02:05 Х/ф «Сойлент Грін».

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Острів помилок».
М/ф
06:35 Х/ф «Хід у відповідь»
08:00 «Смак»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Поки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Пісні нашого кіно»
13:20 Х/ф «Карнавал»
16:10 «Чудеса зцілення»
17:05 Т/с «Судова
колонка»
19:10 «Легенди Ретро FM»
21:00 «Час»
21:20 «Велика різниця».
Краще
22:30 «Yesterday lіve»
23:25 Х/ф «Любов
французька і російська»
00:50 Х/ф «Хід конем»
02:10 Х/ф «Любов до
ближнього»
03:25 «Нехай говорять»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:20 Т/с «Міс Марпл»
09:25 Т/с «МУР є МУР - 3»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Банда артистів
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
14:25 Т/с «Мертвий.
Живий. Небезпечний»
19:00 Х/ф «Мумія: принц
Єгипту»
21:30 Х/ф «Війна»
23:45 Х/ф «Перевертень»
01:50 Х/ф «Мумія: принц
Єгипту»
03:55 «Речовий доказ»
04:25 «Агенти впливу»
05:30 «Правда життя»

08:20 Укравтоконтинент
08:40 Моя земля - моя
власність
08:50 Корисні поради
09:05 Як це?
09:30 Золотий гусак
09:55 Крок до зірок.
Євробачення
10:35 Шеф-кухар країни
11:30 Танці з зірками
12:35 «Пісні моєї мами»
13:55 Х/ф «Вони йшли на
Схід»
16:35 «Наші у Кремлі».
18:50 Погода
18:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) «Кривбас» (Кривий Ріг)
19:50 У ПЕРЕРВІ: Погода
21:00 Підсумки тижня
21:15 Головний аргумент
21:30 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

10:20 Жива енциклопедія
10:45 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:20 М/ф
16:40 Х/ф «Джанго»
18:30 Таємниці
світобудови
19:00 Третя планета
20:00 Зелена варта
20:35 Смертельна кухня
21:00 Сутність звіра
22:05 Х/ф «Великі пригоди
Зорро»

СТО потрібні:
-автоелектрик
-спеціаліст з ремонту
ходової частини авто
-спеціаліст з розвалсходження
(067) 366-4117
-автомаляр
-рихтувальник
-майстер-приймальник
(098) 304-68-72
- автомийник
Вул. Межигірського Спаса, 6

Тел: (044) 392-82-72

06:40 «Всесвітній потоп»
08:35 «Повернення
блудного папуги»
09:05 «Лото-забава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
11:25 «Шість кадрів»
11:35 «Криве дзеркало»
13:40 «Одружений за
власним бажанням»
14:50 «Тиждень без жінок»
16:00 «Школа проживання»
19:30 «Телевізійна служба
новин»
20:00 «Голос країни»
22:05 «Інтерни»
22:30 «Голос країни результати голосування»
23:00 «Світське життя»
00:00 «Телевізійна служба
новин»
00:35 «Командир
ескадрильї»
02:15 «Одружений за
власним бажанням»
03:15 «Тиждень без жінок»

08:05 М/с «Вінкс»
09:05 М/с «Маша та
Ведмідь»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 Х/ф «Там, де живе
любов»
11:50 Х/ф «Гріх»
13:50 Х/ф «Замовлення»
15:30 Х/ф «Дівчинка»
18:05 Т/с «Білий налив»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Білий налив»
22:25 Х/ф «Підсадний»

СДАЕМ в
АРЕНДУ
ул. Межигорского Спаса 6

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

Компанії «Гротто Груп» на постійну роботу
(за трудовою книжкою) потрібні:
— робітники (чоловіки). На заливку цементного
розчину в форми. Оплата від виробітку 2 500 4 500 грн/місяць. Дзвоніть за тел: (044) 592-80-52.
— Водій категорії С. Оплата 3 000 грн/місяць.
Дзвоніть за тел: (093) 751-14-17.
Робота в м. Вишгороді, вул. Київська, 10.

Підприємству в м. Вишгород терміново потрібний:
— маляр із порошкового фарбування металевих
виробів. Досвід роботи. З/п від 4 500 грн.
Тел: (067) 659-54-57

Продуктова мережа супермаркетів
запрошує на роботу за адресою:
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1.
— Завідуючих відділами — з ДР, З/П договірна.
— Касирів — можна без ДР, З/П від 2 170 грн.
— Продавців — можна без ДР, З/П від 1 800-2 010 грн.
— Охоронців — можна без ДР, З/П 2 010 грн.
— Старших продавців — з ДР, З/П від 2 460 грн.
— Оператор 1С — з ДР, З/П 2 210 грн.
Конт. тел: (067) 434-55-15, 393-94-08(07),
(093) 012-24-85. Тетяна

Здам в оренду приміщення 8 кв. м.
(пр-т І. Мазепи).
Тел: (067) 740-93-30

Продам автомобілі
KIA, ВАЗ, ЗАЗ, Chery,
Opel від 25 грн за день
в розстрочку.
Тел: (095) 006-00-96,
(099) 798-96-99

На постійну роботу в магазин потрібні:
— продавець
— прибиральниця.
Тел: 54-104, (067) 509-07-77

Здам в оренду торгову площу
15 кв. м на розміщення торгівлі
непродовольчими товарами.
Тел: 54-104, (067) 509-07-77

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»
13:05 «Королева балу»
14:00 «Єралаш»
14:30 «Універ»
15:30 Фільм «Зірка сцени»
17:10 Фільм «Чоловік у
червоному черевику»
18:55 «Моя прекрасна
няня»
20:25 «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 Фільм «Чоловік у
червоному черевику»
00:25 «Дім-2»
01:20 «Дім-2».
Спецвипуск
Тел: (050) 947-91-10,
46-805 ,(093) 966-26-76. 01:45 Музична програма

Металопластикові
вікна, двері

Прошу
відгукнутися
свідків ДТП, яка сталася
19.07.2011р. о 21.40 на виїзді з м. Вишгорода на 20
км траси Київ—Овруч навпроти заправки «Авакс»
за участю автомобіля «Таврія» (червоного кольору),
який рухався у напрямку м.
Києва. Просимо телефонувати: (096) 766-87-95.

Безкоштовні оголошення
гараж, 1500 м2, трирівневий, кооператив «Лісовий».
18000 у. о. Тел: (066) 550-68-83, (098) 711-85-75
розлогі, великі оленячі роги. 1-кімнатну квартиру 45,8 м2, ремонт, бойлер, 7/9 п.
Тел: (067) 319-77-40
Тел: (098) 555-85-83

ПРОДАМ

ІНШЕ
Ремонт, встановлення,
перетяжка дверей, шпалери,
відкоси. Тел: (093) 451-63-04

ЗДАМ

Віддам в хороші руки чорних кошенят.
Тел: (098) 414-78-64

Зварювальні, сантехнічні роботи, електрика,
ламінат, відкоси. Тел: (067) 945-06-40
ліжко-місце. Тел: (067) 455-97-94

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.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

30.07.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується
не більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:15 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Податки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Хроніка тижня»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
22:00 «Територія закону»
22:30 «Час-Тайм»

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

P.S.

ВІТАЄМО з ювілеєм
Лідію Олексіївну РОЮК!
Хай щастям,
веселістю повниться хата,
Хай буде сім’я вся здорова, багата!
Хай радісні й довгі пливуть у Вас роки
І горнуться рідні від року до року!
Здоров’я і щедрість
у серці хай квітне,
Поки ювілей не настане столітній!
Діти, онуки, правнуки

Що стало смішним, не
може бути небезпечним

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 вересня до кінця року.
Передплату здійснюють усі поштові відділення району

Вишгород

Земельні питання

30 липня

? Якими будуть нові межові знаки
Уже два десятки років в Україні
розпайовують землю. Законодавство передбачає, що «кордони» ділянок закріплюються межовими знаками, але досі за ці знаки були кілочки.
Які – час від часу – переносилися
дбайливою рукою на кілька сантиметрів углиб сусідської території.
Зареєстрована інструкція Держкомзему «Про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок
в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками» визначила, нарешті, офіційну форму межових знаків. Хто має їх замовляти і чи
обов’язково це робити тим, хто вже
оформив державний акт на право
власності на землю? Якими вони будуть, хто їх встановлюватиме і коли
розпочнеться цей процес? Про це
розповідає директор Департаменту
землеустрою Держкомзему України
Олександр Краснолуцький.
Чи потрібні взагалі ці межові знаки. Коли ви купуєте квартиру – то бачите, де в ній стіни. Коли купуєте або
отримуєте у власність ділянку – вам у
кращому випадку покажуть забиті кілочки, а то й просто запропонують зорієн-

вважаються легітимними.
А от нові земельні ділянки, які відводитимуться, вже позначатимуть на
місцевості винятково новими межовими
знаками.
Скільки доведеться додатково
платити? Досі з громадян брали кошти
за винесення меж в натурі на місцевості та, відповідно, за встановлення межових знаків. Приймаючи роботу землевпорядних організацій, власник ділянки
підписувався, що йому ці знаки встановили і він прийняв їх на зберігання. Хоча
кошти брали, але здебільшого цих послуг не надавали.
Нині роботи суттєво не подорожчають – лише на вартість самих межових
знаків. Орієнтовно один знак може коштувати приблизно 50 гривень. Ми намагалися зробити його таким, щоб це не
надто вдарило по кишені людей.
Основні ознаки нового межового
знака. Виготовлений з пластика (термо- та вологостійкого), круглої форми,
білого кольору. На знаку — герб України,
а також серія і номер. Кожен знак матиме свій унікальний номер — один на всю
територію України — й унікальний ідентифікаційний штрих-код. Тобто його не-

Все про землю

Людина сама купити цей знак і
встановити не може. Це можуть робити лише землевпорядні організації —
спираючись на дані державного акта та
землевпорядної документації, каталогу
координат, вони знаходять поворотні
точки і закріплюють їх межовими знаками. Найкраще, якщо це робить та землевпорядна організація, яка вела роботи
на вашій ділянці, бо вона вже має всі вихідні дані про ділянку, і їй не треба нічого
перемірювати. А це зменшить вартість.
Межовий знак — це не тільки право власника знати чіткі кордони своєї
ділянки, а й відповідальність. Адміністративна відповідальність за знищення межових знаків діє з 2007 року — це
штраф у сумі, якщо не помиляюся, 500
неоподатковуваних мінімумів. Тобто
знаків ще не було, а відповідальність
уже діяла.
На відміну від кілочка, цей знак переставити буде неможливо — він хоч і
пластиковий, але знизу закріплюватиметься в бетон. Звісно, знищити все
можна, але це буде непросто.
Коли з’являться перші нові межові знаки? Вірогідно, що вже наприкінці
літа – на початку осені вони надійдуть до

Інформаційна кампанія в рамках проекту
“Видача державних актів на право власності на землю
в сільській місцевості та розвиток системи кадастру”

Проект започатковано 2004 року за
підтримки Світового банку. Це допоможе
українським землевласникам, передусім
селянам, зорієнтуватися в сучасних умовах становлення вітчизняного ринку землі, дізнатися:
як отримати державний акт на право
власності на земельну ділянку;
які права та обов’язки у власників земельних ділянок;
які економічні перспективи відкрива-

ються перед власниками землі;
що нового у земельному законодавстві;
як відбуватиметься земельна реформа
та про чимало іншого, зокрема — реальні історії землевласників, а також поради у проблемних ситуаціях.
Всі матеріали інформаційної кампанії ви можете знайти на сайті
www.zemreforma.info.
Дивіть-

ся
та
слухайте
програму
«МОЯ
ЗЕМЛЯ — МОЯ ВЛАСНІСТЬ» щонеділі
о 8.40 на телеканалі «Ера» та щопонеділка о 7:20 на «Ера-Радіо» на УР-1.
Розкажіть нам про свої здобутки, проблеми, поставте свої запитання, запропонуйте свою тематику. Наші контакти:
а/с 109, Київ, 01010, (044) 490-69-90,
e-mail: zemlya@cure.org.ua,
zemlya@internews.ua
Український освітній центр реформ

туватися «від отого дерева до того пагорба». Були непоодинокі випадки, коли
до нас зверталися громади, які купили
ділянку, починали будуватися, а тут приходить сусід і каже: а це моя ділянка.
Справді, на дворі вже ХХІ століття,
але ж більшість людей не має сучасних
геодезичних приладів, аби перевірити,
чи це та площа, за яку вони платять, і чи
ті межі ділянки їм показують, що відображені в державному акті. Тому саме
межові знаки дозволять людині побачити чіткі межі ділянки, яку вона купує чи
успадковує.
Встановлюватися межові знаки
будуть і на присадибних ділянках, і
на землях сільгосппризначення. Законодавство передбачає, що виділення
земельних ділянок здійснюється після
обов’язкового закріплення їх меж у натурі на місцевості певним видом межового знака.
Позначення окремих ділянок на
полі, що складається з паїв, які обробляються спільно. Якщо паї використовуються спільно чи передаються
в оренду, масив закріплюватиметься
лише по зовнішньому контуру, на так
званих «поворотних точках». Тобто, щоб
не створювати перешкод при обробітку
поля, кожна окрема ділянка виділятися знаками не буде. Сам же знак буде
невеликий, тобто, закопуватиметься в
землю, щоб не заважати обробітку землі. Але якщо громадянин хоче самостійно обробляти свою ділянку – він може її
виокремити.
Закріплення межовими знаками
встановленого зразка (тобто новими)
здійснюється тільки за добровільної
згоди власника. Інструкція визначила
чітко: там, де раніше межі були закріплені (кілочками чи якось інакше), вони

можливо підробити і важко — знищити.
На бетонних та асфальтних поверхнях, де це може заважати рухові транспорту чи пішоходів, встановлюватимемо тільки марку, яка шурупами кріпиться
до поверхні.
Вартість знака — одна для всієї території України. Але це не стосується
установки: вартість кадастрових робіт і
послуг, які надавалися досі і надаються
зараз, — різна; її визначали і визначають
землевпорядні організації.
Якщо ділянка прямокутна – знадобиться чотири знаки, а якщо неправильної форми – і того більше. А це
вже відчутна сума. Кожному власнику встановлювати знаки на всіх «поворотних точках» своєї ділянки не
обов’язково. Сусіди можуть оплатити
вартість знаків на спільній межі разом,
а співвласники ділянки – за згодою – не
розмежовувати свою землю, а тільки визначити її зовнішні контури.
Якщо кордони збігаються з природними та штучними спорудами і рубежами, межові знаки теж можна не встановлювати. Так, наприклад, інструкція
передбачає, що знаки не встановлюються там, де межа закріплена бетоном
(скажімо, є огорожа або стовп електропередач); тоді на них наноситься позначка фарбою. Це для того, щоб здешевити громадянам процес встановлення
межових знаків.
Хто має право виготовляти межові
знаки і хто – встановлювати. Постачальником межових знаків є держпідприємство «Центр Державного земельного кадастру». Вони знаходитимуться
в територіальних органах Держкомзему,
де їх отримуватимуть землевпорядні організації, які й установлюватимуть їх на
місцевості.

територіальних органів Держкомзему,
які й передаватимуть їх ліцензованим
землевпорядним організаціям (перед
тим, як видавати державний акт, вони
зобов’язані закріпляти межовими знаками межі ділянки, винесені в натурі).
Що робити власнику, якщо землевпорядна організація помилково
встановить межовий знак не там, де
треба? Найперше, перевірити правильність визначення параметрів відведеної
ділянки ще до встановлення межового
знака. Якщо поворотні точки визначені
правильно, але не там поставили межовий знак (наприклад, не через 10 метрів, як зазначено в акті, а через 9), то
можна одразу вказати на це і на місці виправити.
Тож коли ви приймаєте знак на зберігання (підписуєте акт його встановлення), перевірте, чи співпадає конфігурація ділянки на місцевості та її розміри із
тими, що зазначені в державному акті.
А якщо знак встановили, ви підписали
документи, а помилку виявили пізніше,
то виправити її можна тільки в судовому
порядку.
Встановлення знака треба погоджувати з сусідами. У великих містах
не завжди відомо, хто ваш сусід, тому
інструкцією передбачено, що в таких випадках дається оголошення в місцевій
пресі (в газеті, на радіо чи на телебаченні) про адресу, дату і час встановлення межових знаків, і якщо через місяць
ніхто не відгукнувся, то дія відбувається
без сусідів.
Якщо між сусідами є спірні питання. Стаття 158 Земельного кодексу
передбачає, що межові спори в межах
населених пунктів розв’язують органи
місцевого самоврядування, а поза межами — органи Держкомзему.
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Дачні секрети

Смородина
й аґрус
БЕЗ
лишайників
Останнім часом до
Державної інспекції захисту рослин (ДІЗР)
часто звертаються садівники із запитанням:
«Що робити, якщо гілки
і штамби гілок і кущів у
саду стають сірого чи
зеленого кольору?»
Тамара ФАУСТОВА,
начальник ДІЗР
Вишгородського району

Це — лишайники, які
добувають їжу з повітря,
розмножуються спорами.
Якщо сад доглядають неналежним чином, він дуже
запущений, то літнє тепло,
дощі і серпневі роси сприяють розвитку лишайників
на штамбах і гілках дерев,
на кущах агрусу і смородини, які перестали давати
сильні однорідні прирости.
Науковцями
встановлено: кислоти, що виділяють лишайники, гальмують ріст вищих за
розвитком рослин, затримують проростання насіння і розвиток паростків
— як трав’янистих, так і
деревних порід. Водночас
лишайники є сховищем
для різних шкідників.
Із цим підступним ворогом рослин можна і
треба боротися.
Вчасно обрізати крони
дерев, зачищати і білити
штамби і скелетні гілки
перед настанням зими
розчином (1 л води, 2-3
кг вапна, 1 кг глини, 300 г
коров’яка, 100 г мідного
купоросу).
Під час обрізки кущів
найперше видаляють гілки, повністю вкриті лишайниками та непродуктивні.
Навесні у фазі сплячих
бруньок обприскують рослини розчином купоросу
(10 л води, 300-500 г залізного купоросу).
Однак найкраще лікування — це профілактика.
Рослини у саду треба розміщувати так, щоб повітря
не застоювалось. Важливо
вчасно проріджувати крони дерев, не загороджувати ділянку високим суцільним парканом.
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Дата

Вишгород

Кубок княгині Ольги

Вітрильництво

Ольга — володарка Вишгорода, перша і остання літописна вітчизняна
княгиня-мореплавка. Видатна державна і політична діячка Київського князівства.
Похована, за літописами, на Аскольдовій могилі. (Від будівлі Верховної Ради і до урочища Аскольдова могила до 1935 року було тисячолітнє
п’ятишарове кладовище, де впродовж віків ховали померлих. У 1935-1937
рр. на місці цього кладовища спланували паркову зону).
Коли збудували Десятинну церкву, прах кн. Ольги перенесли туди. Татаро-монгольські дикуни зруйнували цю церкву і поховання великої жінки
України-Руси кн. Ольги. А нині на руїнах Десятинної церкви відбуваються
сходини різних угруповань (нерідко — й рукопашні) за право домінувати над
цим матеріальним залишком середньовічної епохи.
До 1121-ї річниці з дня народження рівноапостольної Ольги, Великої
княгині Київської, 23-24 липня ц. р.
у нашому місті відбувся 11-й — і з
огляду на минуле, зразковий — вітрильницький спортивно-духовний
фестиваль-дефіліада «Кубок княгині Ольги». Організаторські зусилля об’єднали Благодійний фонд св.
Ольги та громадська спортивна організація флотилія «Вільні вітрила».
Анатолій МИСЬКО,
командор флотилії «Вільні вітрила»,
контр-адмірал, голова оргкомітету
ФОТО — Оксана ХОМИЦЬКА,
спеціально для «Вишгорода»

В акваторії Київського водоймища,

прилеглій до вишгородського берега
(місце давнього городища, де стояв
красний терем Ольги), розгорнули свої
вітрила екіпажі яхт вишгородських яхтклубів «Енергетик», «Водник», флотилії
«Вільні вітрила» та київської «Оболоні».
Чудова сонячна погода, вітер 4-5 балів,
хвилювання моря до 3-х балів, температура повітря 24-26 градусів за Цельсієм
— визначальні складові успішного здійснення святкового вітрилення.
Технічні результати:
* стартова група «мікротоннери» — 1
місце посіла яхта «Веста» (капітан Лідія
Мельникова),
* стартова група «Оріяна-21» — переміг екіпаж яхти «Nike» (капітан Сергій
Черепанцев),
* у групі класу Т-2 найкращою була

Відзначення дня різдва кн. Ольги та всіх присутніх благословив на успіх настоятель церкви св. Володимира о. Богдан Николин. А президент Благодійного
фонду св. Ольги Володимир Малишев склав подяку Лідії Косяк, виконавиці ролі
княгині Ольги. Водночас із своїми статутними завданнями фонд не забуває і про
підтримку заходів, спрямованих на увічнення пам’яті про нашу велику землячку.
Свята Ольга — не тільки символ, це поклик до благодійництва, громадської діяльності заради ідей людяності і любові до ближнього. Так, надана фондом практична допомога транспортом і на поточні витрати сприяли групі андеграундових
ентузіастів здійснити істинно духопідйомну акцію крайового і республіканського
значення.
Метою фестивалю було відновлення пам’яті про морський похід Ольги до Константинополя (957 р.), куди вона прямувала, щоб охреститись та укласти державні угоди з Візантією; наснага громадян патріотичними засадами для укріплення
державності та відданості Україні; популяризація вітрильництва; розвиток та зміцнення спортивних і дружніх зв’язків яхтсменів, клубів і флотилій; подальше закріплення іміджу Вишгорода як столиці вітрильницького судноплавства Київщини та
й усієї України; вшанування жінок-яхтсменок.

Благодійність

яхта «Блюз» (капітан Наталія Савченко),
* стартова група «чвертьтонники»
винесла на перше місце яхту «Tomato»
(юний капітан Олександр Бойко) — володаря блакитної стрічки фестивалю,
* стартова група «maxi» — яхта «Аквамарин» (капітан Олександр Ковалевський).
У перезалік щодо учасників фестивалю, які 23 липня ц. р. брали участь у
регатах іншого рангу, зараховано екіпаж яхти «Оксамит України» (капітан
Василь Колобов) та яхти «Дельфін»
(капітан Володимир Каневський). Яхта
«Топаз», номінальна учасниця дефіліади, виконувала роль судна супроводу із
страхувальними функціями.
Відзначаємо високу активність жінок, нащадків славної мореплавиці Ольги. Екіпаж яхти «Блюз» складався винятково з жінок-яхтсменок, яхтою «Веста»
кермувала відома у вітрильницькому
спорті Лідія Мельникова, в екіпаж яхти
«Аквамарин» входила яхтсменка з Києва, нині — активістка яхт-клубу «Енергетик» Світлана Трельовська, а обов’язки
старпома на яхті «Nike» виконувала

Світлана Черепанцева.
Лауреати фестивалю нагороджені
грамотами, медалями та сувенірами.
Медалі та іншу нагородну атрибутику
надало КП «УФКС» (директор Василь
Колобов — самовідданий підтримувач
спортивних і громадських заходів).
Сухопутною частиною фестивалю
стали демонстраційні заїзди та святкові акції гурту «Гайдамаки» у Вишгороді та Києві. Так, у давньоукраїнському
вбранні ІХ-Х ст. ст. гурт побував на всіх
знакових місцях сучасного Вишгорода (у храмі св. Володимира, на пл. Т.
Шевченка, біля пам’ятника Тарасу поряд із БК «Енергетик», стели визволителям Вишгорода) і столиці (на Михайлівській площі поряд із пам’ятником
Ользі, у Михайлівському соборі, біля
пам’ятника гетьману Богдану Хмельницькому, на Аскольдовій могилі — де
настоятель каплиці радо зустрів і оголосив, що прибула із Вишгорода княгиня Ольга). На вишгородському ринку
гурт «Гайдамаки» дав імпровізований
народний концерт, дуже тепло сприйнятий людьми.

Серце до серця

В Україні щороку кількість дітей та
підлітків із цукровим діабетом збільшується — 8 тисяч із них щодня отримують інсулін, аби зберегти життя. Є
такі й у нашому районі.
Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО авторки

Десятирічний вишгородець Саша
Довгопят — товариський, ввічливий,
скромний хлопчина, якого виховують бабуся та дідусь — пенсіонери. Інсулін він
отримує від держави безкоштовно. На
голки для шприців, тести для вимірювання рівня цукру у крові, ланцети щомісяця
набігає до півтори тисячі гривень.
Чималі гроші потрібні й на спеціальні
продукти для діабетиків, що на порядок
дорожчі за звичайні. Звісно, сім’я зверталась до міської ради й отримала матеріальну допомогу, та на все грошей
явно бракує. Благодійний фонд святої
Ольги взяв Сашка під свою опіку — родину підтримали продуктовими наборами. Та необхідні іще кошти — ця думка ні
на мить не залишала президента фонду
Володимира Малишева. Ті, у кого вони є,
неохоче діляться. Як бути?..
Ідея народилась несподівано. І днями її було втілено в життя. 24 липня, у
день пам’яті рівноапостольної княгині
Ольги, Благодійний фонд її імені зібрав
у себе гостей. Священики храму Бориса та Гліба відслужили святкову літургію, окропивши присутніх святою водою.
Керівник апарату Вишгородської районної державної адміністрації Наталія

Клебан привітала всіх і вручила грамоти
активістам та помічникам фонду. Серед
них — майстрині центру «Джерело» Олені Кольвах, журналістці радіо «Голос Києва» Валентині Ковпак та ін. Святкової атмосфери додали дійству вокалісти Ганна
Покровська, Лідія Мартинова, Ірина Вовчук і юний Рома Серебряков.
Вшанування
духовної
матері
слов’янських народів, мудрої правительки, яку пам’ятає наша вишгородська
земля, було не єдиною метою заходу. І
хоча місцевій поетесі Ользі Андріївні Дяченко, як нікому, вдалося своїми поетичними рядками повернути нас до далеких
часів Київської Русі, до світлих постатей
Бориса та Гліба, Ярослава та Ольги, сьогодення повернуло до нагальних земних
справ.
Під час урочистого заходу провели
аукціон з продажу картин, подарованих
фонду майстром вишивки Валентиною
Котенок після її персональної виставки, та живописної роботи киянки Нінель
Костюк (доктора історичних наук, академіка). Роботи майстрів придбали голова
Асоціації роботодавців Вишгородщини Юрій Колодзян, голова Громадської
ради при Вишгородській РДА Анатолій
Гальчук та заступник голови районної
організації Партії регіонів Марина Мельниченко.
До цієї акції, що відбулася під патронатом голови райдержадміністрації
Олександра Приходька, долучилися також підприємці Анатолій Козачок і Микола Коваль. У підсумку — Сашкові разом
із спеціальним солодким подарунком

вручили п’ять
тисяч гривень.
Звісно,
сума
невелика, але
її
вистачить
на деякий час
для придбання
життєво необхідних препаратів.
Не взяла,
на жаль, участі в акції ціла
низка людей,
зокрема підприємців, яких
запросили
й
Тієї миті всі були щасливі: Володимир Малишев, Анатоякі з тих чи ін- лій Гальчук, Юрій Колодзян, ведуча заходу Галина Вовчук,
ших причин не Марина Мельниченко, розчулена бабуся Валентина Васизавітали на цей лівна і, звісно ж, сам Саша
захід. Але того
Марія Дем’янчук, надзвичайно важлидня оточували Сашка справжні його дру- вими сьогодні є духовність, милосердя,
зі. На цьому наголосив голова Громад- любов до ближнього.
ської ради Анатолій Гальчук, зазначивА духовність — це насамперед співши, що допомога дитині — свята справа і чуття, такий стан душі, коли людина дусам він надалі братиме у цьому посильну має не про щаблі власного успіху, а про
участь.
тих, кому необхідно допомогти. Тож
Загалом, як було відзначено виступа- хай благодійний аукціон, який пройшов
ючими, саме завдяки постійній підтрим- уперше, стане добрим початком милоці Анатолія Павловича та невичерпній сердя і благодійності для Сашка та інших
ініціативі Володимира Малишева фонд дітей, які потребують нашої, шановні
святої Ольги проводить значну благодій- друзі, допомоги.
ницьку роботу, що є складовою добрих
P. S. Кожен небайдужий, хто має
справ місцевої влади. Зроблено в районі змогу допомогти Сашкові, може
чимало, зокрема у Вишгороді, — у цьо- звернутися до Благодійного фонду
му ми переконуємось щодня. І все ж, як святої Ольги. Тел.: (044) 579-24-44,
зазначила, вітаючи присутніх зі святом, м. Вишгород, просп. Т. Шевченка,
радник голови райдержадміністрації 7-а, прим. 122.

КОЛО жінки

Вишгород

30 липня

Перемога — шлях на Олімпіаду

ФізкультУРА

Інна була кращою в одиночці на дистанціях 200 і 500 м — два перших місця.
Ольга Павлік (також представниця нашої школи) зайняла перші місця у складі
екіпажів байдарок — четвірки та двійки,
що гарантує ліцензію на Олімпійські ігри.
Спортсменки та їхні наставники, серед яких і заслужений тренер України
Маргарита Бобильова (співробітниця
ДЮСШ з водних видів спорту, вишгородчанка), пишаються своїми вихованцями і вірять у їхню перемогу на Олімпіаді. А для цього майже щодня тренуються
на воді.

У чемпіонаті Європи з веслування
на байдарках і каное, що відбувся у
м. Болград (Сербія), наша землячка
Інна Осипенко-Радомська на своїй
«коронній» дистанції 500 м зайняла ІІ
місце.
Ганна БОРТНІК,
директор Вишгородської районної
ДЮСШ з водних видів спорту

У Дніпропетровську на чемпіонаті
України спортсмени виборювали ліцензії на наступні Олімпійські ігри. І знову

інші таланти.
Час пролетів дуже
швидко, бо щодня нас
чекало щось нове. Я вважаю, що у таких таборах
мають відпочивати всі,
бо тут відбувається єднання з природою та духовний зв’язок із іншими
людьми. Кожен відкриває
в собі щось нове, збагачується життєвим досвідом.

Нещодавно учні недільної школи
УПЦ КП св. Володимира відвідали молодіжний табір, який організувало Київське православне братство свв. Бориса та Гліба.
Тетяна КЛИМЕНКО,
учениця 11 класу Технічного ліцею
ФОТО надане автором

Цього року ми відпочивали біля селища Діброва, неподалік Немішаєвого. Наметовий табір розташувався в лісі. Краса
неймовірна! На шість днів занурилися в
атмосферу взаєморозуміння та поваги.
Вже на другий день здавалося, що всі знають один одного дуже давно. У таборі були
люди різного віку з усіх куточків України.
Проте організаторам вдалося об’єднати і
зацікавити молодших і старших учасників
табору.
Відпочинок був дуже активним і змістовним. Ми купалися в озері, грали в
футбол та волейбол, бадмінтон, шахи.
Священики проводили духовні бесіди і відповідали на запитання. У таборі проходили
різноманітні майстер-класи: виживання
в природних умовах, глаголиці (древньої
слов’янської мови), виготовлення з тканини коників та розпису писанок. На завершення провели майстер-клас з народних
танців під керівництвом Тараса Компаніченка (учасник гурту «Хорея Козацька»).
А потім і «Хорея Козацька» (в неповному
складі) дала чудовий концерт, що викликав
овації всіх присутніх.
Не менш вражаючою виявилася гра
«Форт Буаяр», у якій взяли участь усі мешканці табору. Ми і стріляли з пневматичної
рушниці, і забивали голи, і відгадували загадки, і рахували монети, і ходили по колоді, і багато рухалися.
У неділю священики з кількох областей

Сусіди

України відправили святкову літургію під
відкритим небом.
Та найважливішими подіями в житті табору були вечірні ватри. Це ніби об’єднання
однодумців. Ми співали гарних пісень, читали вірші, показували сценки, грали на
музичних інструментах і демонстрували

Наше довкілля — це ми

Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять
Щоранку ходжу на роботу через
площу Т. Шевченка і бачу людей у
яскравих жилетках, які старанно
прибирають площу і прилеглу територію. Серед них виокремлюється
одна працівниця — Галина Петренко. Ніколи не бачив, щоб вона хоч на
мить присіла відпочити, як роблять
її напарниці. Мене це зацікавило, я
зупинився, розговорились.
Леонтій ЧАПСЬКИЙ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

І навіть тут Галина Вікторівна не
припиняє роботу: мете, гребе, складає
в мішки сміття. І хоч нарікає на неохайних вишгородців, та у спілкуванні — завжди привітна й усміхнена.
Вважаю, що Галина Вікторівна повністю відповідає приказці: «Не місце
прикрашає людину, а людина — місце». А коли з нею розмовляєш, просто
відчуваєш, що це добра, чуйна, поряд-

на, готова прийти на допомогу людина.
Доброта наче підсвічує її зсередини,
і ненароком думаєш: якби побільше
було таких людей, то й життя кожного із
нас було би краще.
Хочу, щоб цей допис до газети прочитав керівник ЖЕК і порадів за працівника цієї комунальної установи, адже
ми так іноді обділені увагою один до
одного.
Додам, що Галина Петренко ще й
дуже скромна людина, бо про себе ніяких високих слів чути не хоче. А я вважаю, що імідж такого працівника, як
двірник, заслуговує найвищої уваги.
І якби у нас ставили пам’ятники
двірникам, найстараннішому працівнику, то я б запропонував — без вагань —
поставити пам’ятник двірнику Галині
Петренко. Невеличкі пам’ятники людям різних професій є в різних містах
України (наприклад, в Одесі — слюсарю-сантехніку).
Треба пишатися такими працівни-
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Ситуація

Квартирантка
«Знімемо
квартиру,
можна з господарями» —
такі оголошення читаємо
на стовпах, біля під’їздів
будинків. Обтяжені проблемами
пенсіонери,
які тільки й думають про
те, як прожити на пенсію
без боргів за комунальні послуги, іноді не проти взяти квартирантів.
Але вони навіть у сні не
можуть передбачити наслідків, що може статися
з такої «авантюри».

Ватра духовного єднання

Молодіжний квартал

2011 року

ками, як Галина Вікторівна, ставити за
взірець іншим, заохочувати матеріально і морально.
Чим більше суспільство заохочуватиме наших комунальників, тим більше
у них буде наснаги, натхнення, внутрішнього запалу, здорової конкуренції між
працівниками. Це дуже важливий психологічний чинник у їхньому ставленні
до своєї роботи.
А від себе особисто хочу через газету щиро подякувати Галині Вікторівні за
її добросовісну працю. Гадаю, чимало
мешканців м. Вишгорода приєдналися
б до цієї подяки.
Тема чистоти — не нова. Від чистоти довкілля залежить і настрій кожного
мешканця міста, яке стає все більш і
більш привабливим. Справедливо було
би сказати велике спасибі нашому
славному меру— Віктору Олександровичу Решетняку. Ми можемо і повинні
пишатися тим, що наше місто очолює
такий Господарник з великої букви.

Марія КУЗЬМЕНКО

У моєї знайомої квартирантка прожила майже
рік. Так припала до серця,
що довіряла їй все. Жили,
як кажуть, душа в душу. З
однієї миски їли, ділилися
жіночими секретами, хоча
різниця у роках суттєва.
Здавалося, що знайома
все знає про симпатичну
ділову молодицю. А потім
молода жінка несподівано
зникла разом із грішми, які
назбирала моя знайома по
сотні-дві з пенсії на «чорний день».
Квартирантка давно примітила схованку, але не
поспішала. Моментом скористалася, коли знайома
відлучилась у справах на
тривалий час. Коли ж повернулася — не було ні
квартирантки, ні грошей.
Перша думка — звернутися до міліції — відпала,
бо, крім імені, знайома нічого не знала про співмешканку.
Від стресу, нервового
напруження жінка захворіла. І досі ще не видужала.
Іде вулицею і придивляється до облич — раптом зустріне те миле, знайоме до
дрібниць личко своєї квартирантки Оксани.
Як людина глибоко віруюча, пенсіонерка сподівається, що крадійка гроші
поверне, мовляв, совість її
замучить. Хотілось би в це
вірити. А ви вірите?
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Видаліть хвору
малину
Якщо врожай малини
знижується, а листя стає
плямистим і ламким, рослина перш за все вражена мозаїкою або одним із
численних вірусів.
Боротися з ними неможливо — краще викопати всі
кущі і спалити. На цьому
місці не треба саджати малину, оскільки у землі є залишки хворих коренів, які
можуть дати паростки.
***
Коли малина достигає
в суху погоду, поливайте
кущі щовечора. Так допоможете плодам наливатися. Краще за все класти у
міжряддя шланг з дрібними
боковими отворами, а після
поливу грунт замульчувати.
***
Аби
яблука
мали
рум’яні щічки, їх потрібно підживити залізом.
Два грами залізного купоросу розводять у літрі води
і купають в цьому розчині
яблука (просто на гілках).
Роблять це тричі під час
розвитку плодів. Відомо,
що після такого обробітку
яблука збільшуються втричі.

Часник лікує
Настав час збирати
часник. Голівки викопують у суху теплу погоду
і, звільнивши від землі,
залишають на грядці на
добу.
Досушують під навісом,
стебла біля голівки обрізають на 5-7 см. Зберігають часник у холодильнику
в полотняному мішечку.
Але можна і в льоху — в сухій тирсі, краще від дерев
хвойних порід.
Постійне вживання часнику лікує гіпертонію. Спочатку настоянку з часнику
треба приймати разом із
призначеними лікарем препаратами. Поступово дозу
знижують до повного припинення, а настоянку продовжують приймати. До
того ж, у такий спосіб позбавляються застуди.

Спиртова
настоянка
Зубками часнику набивають доверху літрову
банку, заливають медичним спиртом. Настоюють
два тижні при кімнатній
температурі в темному
місці.
Приймають натщесерце 1
ч. л. настоянки з одним розчавленим зубком часнику.
Через 20-30 хв. обов’язково
снідають. Можна приймати
настоянку і перед вечерею.

Часник
квашений
Очищені голівки часнику ретельно промивають і щільно укладають
в емальоване відро. Для
посилення бродіння додають 5-6 свіжих огірків і
склянку солі.
Все заливають трьома
літрами води, розмішують і щільно закривають
кришкою. Через два місяці часник готовий до вживання. Це — добра закуска
до м’ясних і картопляних
страв.

Спосіб життя

2011 року

Вишгород

А в районі – попереду «Полісся»
Україна жнивує. На півдні високі
врожаї зернових збирають хлібороби
Одещини та Миколаївщини, які вже намолотили по мільйону тонн зерна.
Власн. інф.

Радує хлібна нива й на Київщині. Середня урожайність зернових становить 25ц/
га, що на 2 ц більше, ніж минулого року. У
Вишгородському районі зернові скошені
і обмолочені на 40,7 % площ (понад 1000
га). Середня урожайність – 17,5ц/га. Най-

вища – в агропромисловому підприємстві
«Полісся» (Катюжанка), яке очолює Євген
Кравчук, – 25,5 ц. Тут треба зібрати урожай
з площі 300 га.
Минулого четверга відбулася колегія
райдержадміністрації, де проаналізували
хід збирання зернових, визначали шляхи
прискорення збиральних робіт. Йшлося й
про тактику та стратегію сільгоспвиробників.
Як завжди, у плани сільгоспвиробників втрутилась негода – спочатку спека,
потім – зливи, що негативно позначилось

Урожай-2011

на урожайності.
Як зазначив перший заступник голови
Київської облдержадміністрації Ярослав
Москаленко: «Влада Київської області порушує питання законодавчого збалансування посівів різних культур у межах одного
господарства, як практикується у розвинених країнах. Адже сьогодні більшість сільгоспформувань прагнуть вигоди, віддаючи
перевагу окремим культурам. А потім самі
ж страждають від неврожаю. Збалансованість посівів зменшує ризики самих виробників».

До 20-річчя Незалежності України: 2001-2002,
реконструйований майдан і скнилівська трагедія
Хронологія
24 серпня Україна відзначить 20-річчя незалежності
держави. Якими були ці роки
для громадян країни, які труднощі і радощі довелось пережити? Як себе зарекомендувала Україна на міжнародній
арені?
У 2001 році країна відзначає
перший ювілей. Їй – 10 років, її
визнано усім світом. Але сама
держава намагається визначити
свій шлях розвитку, який називається багатовекторністю.
Десяту річницю незалежності
Україна зустріла військовим парадом на головній площі країни.
Хрещатиком
проїхали бойові
машини, в небі пролетіли винищувачі. Але особливо пишатися
військовими досягненнями не
доводиться.
Другий рік поспіль наші військові потрапляють куди завгодно, тільки не в ціль. Під час навчань
ракета влучила у пасажирський
літак, що виконував рейс ТельАвів – Новосибірськ. Загинуло 78
людей. Президент Леонід Кучма
відправив у відставку міністра
оборони Анатолія Кузьмука. Втім,
крапку в цій історії не поставлено.
Слідство триває й досі.
У цьому ж році майже тиждень
увага всього світу була прикута
до України. І не через черговий

конфлікт. Нашу державу відвідав Папа Римський Іоанн Павло ІІ. Під час богослужіння на
Львівському іподромі зібралося близько півтора мільйона людей. Коли розпочався дощ,
Папа сказав українською мовою: «Дощ іде,
діти ростуть».
На кіностудії ім. О. Довженка знімається
чи не найскандальніший фільм «Молитва про
гетьмана Мазепу» Юрія Іллєнка. Гетьмана зіграв Богдан Ступка. На зйомки з держбюджету виділено чималі кошти. Але в Росії фільм
визнали як антиросійський. Фільм демонстрували здебільшого на фестивалях.
Довіру до банків знову підірвано крахом
банку «Україна», який створений для кредитування села.
У жовтні Верховна Рада приймає новий Земельний кодекс, який проголошує землю національним багатством. Кодекс приймають з
порушеннями. Незадоволені комуністи. Мораторій на продаж сільгоспугідь закон не знімає.
Майдан Незалежності реконструюють за
300 млн грн. При реконструкції постраждали
археологічні знахідки, а кияни ще довго не
сприймають реконструйований Майдан.
5 грудня оприлюднені результати перепису населення. Українців у 2001 році стало 48,
5 млн, тобто за 12 років, що минули від останнього перепису, населення зменшилось на
3,5 млн людей. Демографію намагатимуться
покращити, за народження дітей встановлять
доплати, але українців все одно стає менше.
Новий перепис заплановано на 2012 рік.
Новорічну ніч 2002 року громадяни проводять у компанії з гоголівськими персонажами Вакулою, Оксаною, Чортом, Пацюком та
Солохою. На телеекранах – перший в Україні
телемюзикл «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» за мотивами повісті Миколи Гоголя

Увага!
В Україні традиційно грибний сезон
розпочинається в серпні, а вересень —
найгарячіша пора у грибників. І саме о
цій порі у медичних закладах найбільше реєструють випадків отруєнь грибами. Нерідко такими, які більшість
грибників спокійно кладуть до кошиків.
Олексій КРИЖАНІВСЬКИЙ,
інспектор відділу ДПП Вишгородського РУ

Здебільшого пластинчасті отруйні гриби (зокрема й бліду поганку) помилково
сприймають за їстівні печериці та сироїжки. Та бліда поганка не росте у багатьох
регіонах (наприклад, на півдні), де зафіксовані масові отруєння. Отруїтися можна
й їстівними грибами, які не пройшли необхідної термічної обробки чи виросли на забруднених територіях або уздовж швидкісних трас.
Навіть досвідчені грибники помиляються, якщо збирають дуже молоді плодові
тіла без морфологічних ознак. Наприклад,
збирають сироїжки, а серед них може заховатися бліда поганка, яка ще не розкрилася і зовні їх нагадує. Часто хворі потрапляли у лікарні після вживання голубінок,

(режисер Семен Горовий та композитор Костянтин Меладзе).
Поттероманія охоплює весь світ, і у 2002
році на книжковому ринку з’являється Гаррі
Поттер в українському перекладі.
Мільйони футбольних болільників шоковані звісткою про те, що в день, коли команді
«Динамо» виповнилось 75 років, у запорізькій
лікарні зупинилося серце великого тренера
Валерія Лобановського (під час матчу «Динамо» з місцевим «Металургом» у нього стався
інсульт).
Нині ім’я Лобановського носить київський
стадіон «Динамо».
27 липня стає чорним днем для України. 77
глядачів, серед них 22 дітей, загинули під час
авіашоу на Скнилівському аеродромі. Літак
СУ-27, що виконував фігури вищого пілотажу
на малій висоті, врізався у глядачів і вибухнув.
29 липня оголошено днем жалоби. В Україні забороняють показові польоти військової
авіації.
У вересні Україну звинувачують у продажу Іраку новітнього радарного комплексу,
здатного виявляти літаки-невидимки НАТО.
Це загрожує країні міжнародною ізоляцією.
Ведеться розслідування, в результаті якого
ніяких слідів «Кольчуг» на сході не виявлено.
Але скандал підірвав імідж країни на ринку
озброєнь.
Безрадісним був цей рік і для спортсменів.
У 2002 році в м. Солт-Лейк-Сіті на Зимовій
Олімпіаді наші спортсмени не отримали жодної нагороди.
Але одна нагорода все ж знайшла своїх героїв – створений Степаном Ковалем на студії
«Укранімафільм» десятихвилинний мультик
«Йшов трамвай десятий номер» на «Берлінале» отримав нагороду «Срібний ведмідь».

Смачна небезпека
глив, сироїжок, синяків, парасольок тощо.
Характерні ознаки отруєння — нудота, блювота, біль у животі, розлад
шлунка, підвищення температури тіла —
з’являються через 30-60 хвилин після
вживання неякісних страв із сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських
грибів, несправжніх дощовиків. Вони здебільшого не призводять до летальності,
однак можуть серйозно нашкодити системі травлення. Тому легковажити не варто.
Симптоми отруєння — галюцинації, розлад або втрата свідомості, порушення дихання та серцевої діяльності —
з’являються через пів-дві години після
вживання червоних мухоморів, волоконниць, які вражають нервову систему (напади сміху, галюцинації, непритомність).
Якщо потерпілому вчасно не надати медичної допомоги у перші години, то врятувати його життя складно.
Найбільш отруйні — бліда поганка,
мухомор білий і смердючий, сморж і деякі
інші гриби. Підступність їх у тому, що отрута, потрапивши до шлунка, протягом тривалого часу (до 3-ох діб) може не викликати жодних симптомів. Ознаки отруєння
іноді проявляються тоді, коли людина вже

й забула, що їла гриби. Запаморочення,
нудота, сильна спрага, судоми, посиніння губів, нігтів, холодні руки та ноги — такі
симптоми виникають, коли отруйні речовини сягнуть мозку.
У випадку отруєння одразу ж звертайтеся до лікаря! Зичимо здоров’я грибникам і нагадуємо: гриби треба збирати подалі від автотрас, ретельно перевіряти,
уважно чистити, добре відварювати та
достатній час обробляти (смажити чи тушкувати). Страви з грибів смачні і поживні, і
все ж — не варто переїдати: вони досить
важкі для травлення людям, у яких слабкий
шлунок, печінка чи підшлункова залоза.
Телефон довіри ГУ МНС України в
Київській області (044) 425-43-01.

Людина

Вишгород
На дозвіллі
Склав Борис РУДЕНКО

30 липня

Сканворд «Вишгород»

Календар
30 липня – іменини у Марини
1502 — Христофор Колумб уперше
зустрів представників народу майя
1898 — у Москві урочисто відкрита
перша міська каналізація
1956 — на американських доларах
з’явилося гасло «In God We Trust»
Іменини: Марина, Лазар, Леонід,
Маргарита
31 липня – День працівників торгівлі
1790 — виданий перший патент США
1849 — у бою з російськими військами загинув угорський поет Шандор
Петефі
1971 — уперше людина проїхала по
Місяцю на спеціальному модулі Lunar
Rover Vehicle
Іменини: Іван
1 серпня – День інкасатора
1498 — Христофор Колумб «відкрив»
Південну Америку
1774 — англійський учений Джозеф

Цей день в історії
Прістлі вперше одержав чистий кисень
1793 — у Франції введена метрична
система мір і ваг, що стала основою
для єдиної світової системи
1923 — Раднарком України прийняв
рішення про початок українізації
1924 — у Буенос-Айресі (Аргентина) засновано українське товариство
«Просвіта»
1939 — заснована Золота Зірка Героя Радянського Союзу
1941 — випущений перший джип
Іменини: Роман, Степан (Стефан)
2 серпня – іменини у Іллі
1791 — перші успішні випробування
парашута у Відні
1870 — у Лондоні відкрилося метро
Іменини: Авраам, Ілля
3 серпня
1935 — у школах України введений
предмет «фізкультура»
1949 — у США заснована Національна баскетбольна асоціація (НБА)

1992 — український спортсмен Сергій Бубка на змаганнях в італійському
місті Падуї встановив світовий рекорд
у стрибках з жердиною — 6 м 12 см
Іменини: Онисим, Онуфрій, Семен
4 серпня
1693 — абат Дон Періньйон винайшов шампанське
1777 — відставний драгун Філіп
Естлі відкрив у Лондоні перший у світі
цирк
1926 — на площі Піккаділлі встановлені перші лондонські світлофори
Іменини: Корнилій (Корній), Марія
5 серпня
1886 — у США вийшла перша газета
українською мовою «Америка»
1914 — у Клівленді установлені перші у світі електричні світлофори
1967 — випущений перший альбом
гурту Pink Floyd
Іменини: Аполлінарій, Трохим, Феофіл (Теофіл)
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Техніка навколо нас

Смерть від…
кондиціонера?
У таку спеку немає нічого кращого, ніж відпочити під струменем прохолодного повітря. І це
задоволення приносить кондиціонер, який стає такою ж необхідною річчю у нашому побуті, як,
наприклад, праска чи газова плита. На споживчому ринку сьогодні особливий попит на охолоджувальну техніку — вентилятори,
кондиціонери. Але без належного догляду кондиціонери можуть
зашкодити.
Тиснемо на кнопку. І... у вас починає дерти у горлі, а в дитини на
очах з’являються сльози. У роті
відчуваєте металевий присмак. До
того ж, повітряний потік з приладу
іде слабкіший, а лічильник, наче скажений, «мотає» кіловати.
А все пояснюється просто. Пилюка, яку зібрав і накопичив кондиціонер, залишилася на його фільтрі
— і під час першого пуску цим літом
прилад просто видихнув із себе частину забруднень.
Втім, якщо ви постійно використовуєте цей охолоджувач повітря,
через 2-3 тижні роботи він починає
ганяти по квартирі пилюку просто
тому, що поверхня фільтра засмічена і потребує термінового очищення. З такими несподіванками
від кондиціонера нерідко пов’язані
проблеми із здоров’ям.
По-перше, у кондиціонері не
просто банальна пилюка, а концентрат бактерій, вірусів, кліщів і
алергенів. Пилюка та вологе середовище, що утворюється в кондиціонері, — оптимальне середовище
для розмноження хвороботворних
бактерій.
Найбільш небезпечна так звана «хвороба легіонерів». Її збудник
— мікроб легіонелла — здатний викликати у людини найважчу форму
пневмонії, навіть з летальним результатом.
Починається хвороба як звичайна застуда — з легкої недуги і
помірно підвищеної температури (і
без натяку на те, що ці симптоми
з’явилися внаслідок забруднення фільтра кондиціонера). А через
кілька днів стан людини, у просторі
якої функціонує кондиціонер, різко
погіршується, з’являється сильна
слабкість. Хворих обов’язково госпіталізують.
Улюблене місце легіонелли —
всілякі системи охолодження, зокрема й кондиціонери. Щоправда,
непотужного домашнього кондиціонера це стосується в останню чергу,
але ризикувати все ж не варто.
Кондиціонер із забрудненим
фільтром можна порівняти з пилососом, який спочатку всмоктує пилюку, а потім викидає її назад. Тому
важливо регулярно чистити кондиціонер пилососом або раз у дватри тижні промивати водою (про це
йдеться в інструкції).
Або купувати кондиціонер нового покоління — у ньому фільтр очищається автоматично. Наприклад,
кондиціонери з функцією AC Robot
взагалі не накопичують пилюку,
тому що мають функцію самоочищення і спеціальною силіконовою
щіткою видаляють з фільтрів забруднення. Все це через вакуумну
трубу виводиться назовні. Така от
розумна техніка.
Отже, якщо збираєтесь купувати
кондиціонер, уважно ознайомтесь із
його функціями, аби випадково не
підхопити «хворобу легіонерів».
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Вишгород

Ваш СМАК — наша турбота

Вітаємо у серпні із круглою датою
1 серпня — секретаря міської ради Марію Степанівну РЕШЕТНІКОВУ
3 серпня — спеціаліста І категорії Надію Василівну ФІАЛКО
22 серпня — депутата міської ради Володимира Олександровича ШЕЛЕСТА
29 серпня — депутата міської ради Юрія Івановича ЛИННИКА
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до вас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

АВТОРСЬКА КУХНЯ
КУХНЯ,, доступні ціни,
знижки для постійних клієнтів

«GUSTO»

Вишгород, Шкільнаа, 93,
(04596) 25-100, 25-774,
(050) 750-11-65, (067) 14-999-20

Спілка підприємців Вишгородщини ВІТАЄ члена Спілки підприємців Ларису Сигизмундівну МАЗУРОВУ
з днем народження!
В цей дорогий для серця день
Щоб доля щедрою була!
Бажаєм квітів і пісень!
Щоденно — здійснення бажань!
І не спинити часу лік,
Від друзів щирих привітань,
Від сонця, світла і тепла
Нехай щастить весь довгий вік!
Потомствена віщунка Анастасія за допомогою секретів древніх знань,
що передаються тільки по роду протягом віків,
допоможе у складних життєвих ситуаціях:
— зніме родове прокляття, поставить захист;
— об’єднає сім’ю і створить у ній ідеальні стосунки, убере позашлюбні зв’язки;
— позбавить самотності, приворожить коханого;
— зніме порчу, вінець безшлюбності;
— позбавить шкідливих звичок,
скоректує щасливе майбутнє в коханні і бізнесі;
— гадає на картах Таро;
— розв’яже будь-яку вашу проблему;
— може працювати на відстані, за телефонним
дзвінком.
Тел: (093) 459-80-86

Вітаємо з 80-літтям
чуйну та люблячу матусю, бабусю та прабабусю Оксану Іванівну
КИРІЄНКО!
Рідненька
наша, на твою долю випало чимало життєвих
випробувань, але ти
вистояла. Для нас – ти
найкраща!
За роком рік
життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну
ювілейну днину
Вітання щирі
ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле
добро і щастя,
Міцне здоров’я,
море благ земних,
А щедрі дні,
мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго
стеляться до ніг.
З любов’ю діти,
онуки та правнуки
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