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Цьогорічне відзначення Дня міста
було досить насиченим. Святкувати
вишгородці почали ще з п’ятниці, а розійшлися пізно вночі у неділю. Адже урочистості відбувалися водночас із етапом
чемпіонату «Формули-1 на воді».
У сквері на вул. Шкільній відкрили
галявину Казок, на проспекті І. Мазепи – фестивалили у рамках програми
«Перлини Вишгородщини». Тут майстеркласи проводили гончарі та інші народні
умільці. Пройшла урочиста хода, якої
місто ще не бачило. Вітання приймали
від делегацій з міст-побратимів.
Вікторія ШМИГОРА

ФОТО – автор, Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Юлія ТІХОНОВА, спеціально для «Вишгорода»

рису і Глібу – покровителям Вишгорода
– урочисто відкрили голова Київської
облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, його перший заступник Ярослав
Москаленко та Вишгородський міський
голова Віктор Решетняк – у присутності громади Вишгородщини на чолі з
головою Вишгородської райдержадміністрації Олександром Приходьком і
головою Вишгородської райради Олександром Носалем. У небо злетіли голуби, як символ чистоти та миру. Від такого видовища перехоплювало дух.
Освятив споруду Митрополит Вишгородський і Чорнобильський, намісник
Києво-Печерської Лаври Високоблаженніший Павло. Він привітав жителів
Вишгорода із Днем міста та відкриттям

ністрації Олександр Приходько та член
Національної Спілки архітекторів України Василь Климик. Відзнакою за заслуги перед містом нагородили скульпторів Бориса Крилова й Олеся Сидорука.
А для чотирьох закоханих пар цей
день був особливим та незабутнім,
адже вони стали на шлюбний рушник.
Церемонія у стилі українського колориту, арка, прикрашена квітами та стрічками, червона доріжка, по якій наречених
назустріч одне одному супроводжували
діти у вишиванках, замість банальних
троянд – соняшники, як символ сонця,
праці й достатку, сили і добробуту, поруч – батьки та найдорожчі для них люди
– не приховують сліз радості й щастя.
Прозвучало заповітне «ТАК» – і молоді
на знак вірності обмінялися золотими
обручками, а завідуюча Вишгородського РАГСу Наталія Духота офіційно оголосила закоханих чоловіком та дружиною. Гетьман (ведучий) за старовинним
українським звичаєм вручив молодим
булави, а ті, в свою чергу, покрили дружин барвистими хустками.
Привітали молодят з визначною подією в їхньому житті губернатор Київщини та мер Вишгорода Віктор Решетняк,
побажали щойно створеним родинам
щасливого і заможного життя, щоб шанували батьків і примножували славний
рід вишгородців. Молодим сім’ям вручили сертифікати на плазмові телевізори. Дівчата у віночках пригощали всіх
охочих смачним печивом із сюрпризами (у кожному – побажання).
На свято завітала народна артистка
України Ніна Матвієнко, яка подарувала
вишгородцям кілька ліричних пісень.
Традиційною стала і урочиста хода,
що відбувається щоразу з більшим розмахом. Кожен намагався чимось здиву-
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Із 08:30 Вишгородський муніципальний оркестр-студія «Водограй» (керівник Ярослав Глєбович) скликав усіх
жителів та гостей міста на площу перед
адмінбудинком. У цей же час Вишгородський міський голова Віктор Решетняк
приймав делегації з міст-побратимів.
Привітати вишгородців зі святом приїхали почесні гості із Льорраха (Німеччина) – гер Раупп, фрау Рауп і гер Ротхардт, Санса (Франція) – Александра
Лєнен і Лоран Каліже, Раквере (Естонія)
– Андрес Яадла і Анну Ойа, Бєлгорода
(Росія) – Костянтин Боженов, Віктор
Бахолдин, Андрій Морозов і Юрій Кононов, Делчево (Македонія) – Горан Малєшевскі, Здравко Мірчевскі, Тоні Стоішеновскі й Ніколчо Ніколовскі.
Під гучні оркестрові фанфари
пам’ятник святим страстотерпцям Бо-

пам’ятника та побажав миру і добробуту місту, що «славне у віках»: «Впевнений, що пам’ятник святим Борису і Глібу
стане місцем, де вишгородці зможуть
вшанувати пам`ять святих і помолитися, щоб Господь оберігав нашу державу, місто і кожного з нас».
Після освячення скульптур нащадки
княгині Ольги поклали до підніжжя родовий знак княгині: на синьому волошковому тлі – жовтий хрест із завитками
на кінцях.
У ході урочистих заходів звання почесних громадян Вишгорода за значний
внесок у розбудову нашого міста отримали голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, його перший заступник Ярослав Москаленко,
голова Вишгородської райдержадмі-
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вати глядачів. Під марш муніципального оркестру-студії «Водограй» та дріб
барабанів вишгородці та гості пройшли
головною вулицею до набережної.
Там відбулося відкриття спортивнохудожнього свята з нагоди проведення гонки етапу чемпіонату світу-2011
«Формули-1 на воді». Попереду прапори, оркестр та барабанщиці, далі – керівники області, району та міста разом
із почесними гостями, народний хор
«Вишгород», футбольний клуб «Діназ»,
народний аматорський колектив «Лютізька левада» (с. Лютіж), козацький
хор «Джерело» (с. Демидів), спортивний клуб кікбоксингу, танцювальний колектив «Клерико», вокальний ансамбль
«Пірнівчаночка» (с. Пірново), ансамбль
«Бабине літо» (с. Гута-Межигірська), театр пісні «Петрівочки» (с. Старі Петрівці),
хор «Червона калина» (с. Катюжанка),
фольклорний аматорський колектив
«Веснянка» (с. Лютіж), спортивний клуб
карате, Центр творчості «Дивосвіт», хор
«Лебідоньки» (с. Лебедівка), ансамбль
«Новопетрівчанка» (с. Нові Петрівці),
фольклорний колектив «Дубечаночка»
(с. Нижча Дубечня), представники сільських, селищної, міської громад району.
Спостерігали з трибун шалені пристрасті на Київському морі лише власники
квитків чи спеціальних пропусків. Вели програму відкриття чемпіонату столичні ведучі
Сніжана Єгорова й Антін Мухарський. Народна артистка України Ніна Матвієнко виконала пісню «Квітка душі». Барабанщики
запросили на сцену козаків, які випустили в
небо 2011 повітряних синьо-білих кульок на
честь року, в якому відбувається світовий
чемпіонат. Ансамбль імені Павла Вірського, виступи якого називають «культурною
місією», продемонстрував танцювальні
композиції.
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На зміну артистам прийшли спортсмени. Композиція «Спортивна юність
України» разом із неперевершеною
четвіркою чемпіонів світу з акробатики
була вище за будь-яку похвалу. Родзинкою святкування стало розгорнення
юнаками та дівчатами в українському
вбранні стометрового жовто-блакитного прапора під мелодію пісні «Моя
Україна» у виконанні народної артистки
України Наталії Бучинської.
У зв’язку із національною жалобою
(трагічні події на шахтах) запланований
концерт зірок естради та феєрверк відмінили, але, попри все, у вишгородців і численних гостей залишилися гарні враження від святкування 1065-ї річниці міста
Вишгорода і від перегонів на човнах, завдяки яким про Вишгород дізнався весь
світ. Про безпеку вишгородчан і гостей
міста та охорону громадського порядку
потурбувалися працівники міліції.
... Вишгородці пам’ятають і шанують
визначні сторінки своєї історії та тисячолітні традиції, будують плани на майбутнє. Вони мають твердий намір по-

Казки стають дійсністю

вернути «княжому граду» минулу славу.

Вітаємо
Максима та Ірину
КРАДОЖОНІВ
із всенародним
весіллям!
Щастя, злагоди,
кохання!
Редакція газети «Вишгород»

НА ФОТО:
1 – Делегації з міст-побратимів у мера
2 – Митрополит Павло освятив пам’ятник свв. Борису і Глібу
3 – Подарунки молодятам від Анатолія
Присяжнюка та Віктора Решетняка
4 – Їх поєднало кохання
5 – Урочиста хода
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Мальвіна знайшла Буратіно

У Вишгороді в переддень Дня міста урочисто відкрили галявину Казок. Вона викликала захоплення не тільки у
дітей, а й у дорослих. Тут ніби поринаєш у веселу країну дитинства і зустрічаєшся з давніми друзями... Просте дерево в руках талановитих та вправних майстрів перетворилося в усім відомих персонажів, що готові повідати про
добро, любов, світло та красу. Мальвіна, П’єро, Буратіно, звірята, жучки, лісовички з добрими обличчями, інші
персонажі казок уже радують дітей і дорослих у сквері по вулиці Шкільній. Саме на таких світлих образах повинна
виховуватися малеча. І це чудово розуміє місцева влада. А втілити задумане в реальність міському голові допоміг
скульптор Віктор Рябов зі своєю командою всього за 20(!) днів.
Вікторія ШМИГОРА

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Голова Вишгородської РДА Олександр Приходько
та міський голова Віктор Решетняк урочисто перерізають стрічку

Під знайомі усім з дитинства мульттреки у сквері збиралися діти з батьками, дідусями й бабусями. Гостей
вітали переодягнені у казкових героїв вихованці вишгородського Центру
творчості «Джерело».
На галявині – і гойдалки, і тренажери для дітей, зручні лавки, фонтанчик… Все це продумано, зроблено з
любов’ю.
У такій теплій, майже родинній атмосфері голова Вишгородської РДА
Олександр Приходько та міський голова Віктор Решетняк під бурхливі оплески перерізали червону стрічку. До привітань приєднався і голова районної
ради Олександр Носаль.
«Наші діти мають рости і виховуватися в атмосфері краси і добра, а не
войовничих монстрів з комп’ютерних
екранів. Ми, дорослі, зобов’язані зробити все, щоб їхні перші враження про
життя складалися з яскравих і добрих

… і Мальвіна знайшла
свого Буратіно
спогадів. Ця галявина – лише початок,
попереду іще багато не менш захоплюючих проектів», – зауважив Вишгородський міський голова Віктор Решетняк.
На відкритті побували й почесні гості
із міст-побратимів. Вони захоплювалися побаченим, раділи за мешканців
міста, деякі навіть чесно зізналися, що
трішки заздрять…
Завершальним акордом урочистостей став спільний танок та безкоштовне частування морозивом.
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Формула-1 на воді

Вишгород

На королівському рівні

Стометровий прапор став окрасою свята

Особливості
Технічні умови до зони змагань — глибина не менше 3-х метрів; не більше шести хвилин їзди до найближчої лікарні, в якій має бути спеціальне обладнання на випадок надання допомоги спортсменам.
Гоночні боліди важать 400 кг без пального, можуть
розігнатися до 250 км/год, а швидкість 200 км/год
набирають на старті за 6 секунд.
За регламентом для відпочинку гонщиків — готель
не нижче 4-х зірок.

Тонкощі
Переможець українського етапу Гран-прі чемпіонату світу — Ахмед Аль Хамелі. Цікаво, що цей пілот
був дискваліфікований на етапі в Португалії і пропус-

тив попередній етап у Казані. На Київському
водосховищі йому не було рівних.
Голова облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк та
Лідер загального заліку — 52-літній амепрезидент UIM Рафаель Кюлі відкривають змагання
риканець Джеймс Прайс утримав свої позиції. Зірка команди Катару Ахмед фінішував
«Формули-1 на воді». Для них головними показникадругим. До речі, власником команди є шейх
Хасан бен Жабор Аль Тані. Пару років тому він сам си- ми успішності є гарна траса і масовість заходу. Тридів за штурвалом боліда і був призером перегонів. У буни були розраховані на 15 тисяч місць. Прийшли
Катарі шейх особисто фінансує подібні змагання — і десятки тисяч людей, які спостерігали за змаганнями
там немає місць для простих уболівальників — тільки з набережної. У Казані було 15 тисяч глядачів, у Китаї
— 250 тисяч.
за спеціальними запрошеннями на ВІП-трибунах.
Вишгород може отримати право на проведення
На думку учасників…
такого турніру впродовж наступних п’яти років.
…рівень проведення гонок в акваторії Київського
водосховища задовольнив вимогливих організаторів

Який чоловік не любить крутих віражів!..
Надовго вишгородцям запам’ятаються події, які буквально сколихнули місто. Кожен, хто відвідав «Формулу-1», стверджують в один голос
— «ЦЕ НЕЗАБУТНЬО І КРУТО!».
Шалена швидкість. Бризки хвиль
від болідів сягають трибун, дух перехоплює від такого видовища!
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Цей вид спорту називають «міліонерським». І не дивно, адже участь у найпрестижніших перегонах в сучасному
водно-моторному спорті — справа надто дорога. Болід коштує до 100 мільйонів доларів. У творенні його беруть
участь цілі лабораторії й численна армія
фахівців.
Між водою і човном — повітряна подушка. Це істотно збільшує швидкість.
На відміну від автомобільної «Формули-1», у катерів немає гальм, усі повороти проходять на швидкості 150 км/год.
Найменша помилка може коштувати пілотам не тільки катера, а й життя. Аварії
на водних трасах не рідкість — в середньому їх кілька за гонку. Чотири секунди
розгону до 100 км/год схожі з відчуттями
пілота надзвукового винищувача.
У перегонах взяли участь дев’ять
команд: «Mad Croc F1» з Італії, «Abu
Dhabi» з ОАЕ, «F1 Atlantic» з Португалії,
«Sweden» зі Швеції, «Nautica» із США,
«CTIC China» з Китаю, «Singha F1» з Італії, «Jetech Tool F1 Racing» з Російської
Федерації та «Qatar» з Катару.
У Вишгороді бордово-білі боліди
Qatar теж були на висоті, проте боротьбу за перше місце вони програли.
Представник ОАЕ Ахмед Аль-Хамель з
команди «Abu Dhabi» з блиском виграв
кваліфікацію, втримав лідерство після
старту, а потім не упускав переваги над
Джеймсом Прайсом (Катар), який переслідував його на усіх 37 колах.
Третє місце посів чинний чемпіон

Щасливий Ахмед у лаврах переможця
світу фін Самі Селіо з команди «Mad
Croc». Самі після перегонів був щирий
на компліменти Україні і переконував,
що місцева вода принесла йому успіх.
Із вини партнера Селіо по команді «Mad
Croc» італійця Давіде Падована на старті й відбулося єдине зіткнення. Він необачно в’їхав у бік боліда росіянина Станіслава Курценовського, який прагнув
пройти поворот максимально близько
до буйка. Від удару верхня частина російського боліда злетіла, а Курценовський, як і Падована, зійшов з дистанції.
Після чотирьох етапів лідерство у загальному заліку чемпіонату світу-2011
захопив Прайс (Катар). У Карелли, який
ледве втримався на п’ятій позиції, на
десять очків менше. Він — другий.
Призерам піднесли нестандартні пляшки з шампанським. «Вживати
спиртне мені не дозволяє віра. Але цю
пляшку залишу на пам’ять, — сказав переможець Ахмед Аль-Хамель. — Перемогу команда святкуватиме до ранку».
Прайс і Селіо щедро облили журналістів
та організаторів напівсолодким напоєм.
Наступний із дев’яти запланованих ета-

пів відбудеться у китайському Люжоу 2
жовтня ц. р.
А от чи стане етап «Формули-1 на
воді» у Вишгороді традиційним — поки
що невідомо. Організатори змагань
в особі керівника Київської обласної
державної адміністрації Анатолія Присяжнюка запевняють, що керівництво
Міжнародного союзу водно-моторного
спорту (UIM) виставило Вишгороду «десятку».
Президент міжнародного союзу водно-моторного спорту італієць Рафаель
Кюлі теж не приховував свого захоплення рівнем організації та кількістю глядачів: «Ці змагання були експериментальним, тестовим етапом. Ми вже готові
укласти угоди про проведення чемпіонатів в Україні на найближчі п’ять років».
Перший заступник голови КОДА
Ярослав Москаленко разом із місцевою
владою: головою Вишгородської РДА
Олександром Приходьком, головою
районної ради Олександром Носалем
і головою Вишгородської міської ради
Віктором Решетняком чимало зробили
для змагань світового рівня. У ці дні ві-

це-губернатор відповідав за організацію проведення змагань, розміщення
десятків тисяч гостей, порядок та безпеку заходу. Зранку у діловому костюмі
– на засідання оргкомітету, а вже пообіді — з рацією на електромобілі — Москаленка марно намагалися спіймати
журналісти.
У неділю гонщики виборювали Кубок
Президента України (на жаль, Віктор
Янукович через недавні трагічні події
на шахтах особисто не вручив головний
приз.)
Переможець цих перегонів — знову
команда з Еміратів, яка була першою
днем раніше. Друге місце у команди Китаю, а третє — в італійця Карелли, який
виступав за Катар. До речі, він був у різних черевиках. На правій нозі новий, а
на лівій — рваний. Алекс Карелла ковзає на хвилях у «щасливому», за його
словами, кедові вже 12 років.
Глядачам перегони на Кубок Президента сподобалися. «Стартували по
два боліди, оскільки заїзд тривав до
десяти хвилин — і відразу було видно,
хто переміг», — поділився враженнями
львів’янин Сергій.
У неділю вхід на трибуни був вільним,
але, мабуть, вишгородці і гості міста звикли
до парапету на набережній. Шкодували, що
у «Формулі-1 на воді» не бере участь Україна. «От якби була наша команда — вболівала б за наших! А за місто — велике спасибі!
Приємно вражена», – каже Ольга П.
У рамках чемпіонату 29 липня на набережній провели і міжнародний інвестиційний форум, на якому підписали 21
угоду майже на 500 мільйонів доларів.
Міжнародні організації будуватимуть на
Київщині гідроелектростанції, сміттєпереробні заводи, завод з утилізації шин
тощо.
Концерту і феєрверку на честь змагань не було у зв’язку з трагедією на
шахтах в Суходольську та Макіївці.
Іноземці високо оцінюють організацію чемпіонату у Вишгороді — кажуть,
«на королівському рівні»!

День міста

Вишгород
День народження міста вже не уявити без традиційного ярмарку, на який
господарі запросили гостей. А без подарунків на свята на ходять – у наметах
ломилися від страв столи з пухкими
варениками та запеченими карасями,
м’ясом по-вишгородськи та величезними суліями з горілкою (з качанами
кукурудзи замість пробок), пиріжками
з картоплею, вишнею, капустою…
Поруч із наметами вирували виставки майстрів – вишиванки та вироби з металу, дерева, пластмаси,
глини, прикраси. До експонатів, уже
знайомих вишгородцям, додалися
нові – шоколадні вироби на мотиви
казок від підприємців з Димера та
зручне покриття для газонів з Ровжів. Найбільше здивував мешканець
Гаврилівки Олександр Сердюк, який
охоче демонстрував допитливим
процес кування металу на ковальському горні.
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На вулиці Майстрів

Марія КУЗЬМЕНКО

ФОТО – автор і Ольга МИХАЙЛОВА,
спеціально для «Вишгорода»

На іншому боці вулиці, поруч з вишиванками народних майстринь, розцвіли
мальви петриківського розпису – цією
технікою малювання майстерно володіє вишгородець Володимир Орел. Підтвердження тому – його надзвичайно
виразні картини.
Було на ярмарку на що подивитись,
чим захопитися.

Олена Кольвах – організатор
вулиці Майстрів

У центрі – народна артистка України Ніна Матвієнко
У тіні дерев на вулиці Майстрів чаклував над гончарним колом старий знайомий – Віталій Кітик із Ржищева. Він, як
і рік тому, дивував відточеними вправними рухами, виліплював із глини кухлі,
сімейка яких уже зібралася на столі поруч. А його дружина Марина пропонувала бажаючим розписні глечики, куманці, миски, цікаві дрібні
сувеніри з символікою України.
Кого тільки не зустрінеш на
вулиці Майстрів! У старовинному українському вбранні, у
віночку із цибулі завзято вистукувала ложкою по алюмінієвій кришці Людмила Топал із
Гути-Межигірської. Зовсім, як
персонаж «Сорочинського ярмарку» Миколи Васильовича
Гоголя. Веселою піснею запрошувала всіх до кола струнка і
пластична глібівська співачка
Тетяна Пирогова, а жінки з катюжанського ансамблю «Червона калина», незважаючи на
спеку, не ховалися у тіньочку, а
танцювали і співали, запалюючи всіх веселим настроєм.
Цього разу талантам Вишгородщини на проспекті Мазепи
було тісно, і вони зайняли частину вулиці Дніпровської. Вишгородець Олег Гриненко вперше
прийшов на вулицю Майстрів –

Володимир Орел і розписані ним картини

його роботи з металу нагадують казкові
Майже всі, хто побував на вулиці
персонажі сюрреаліста Далі. Він нічого Майстрів, несли додому придбані там
не продавав, а хотів побачити – як
сприймають їх люди. Людям подобалось – умовили продати кілька
оригінальних дрібниць. А афганець Борис Кузочкін несподівано
для багатьох виявився майстром
різьби по дереву...
Багата наша земля талантами! Вражали і дорослі, і діти.
14-річний Володя Павловський з
Вишгорода охоче демонстрував
власні вироби; киянин Віталій Сивуха вистругав з дерева козу, яка
рухалась і бодалась ріжками; гончарі (мати й син) Віра Іванівна та
Іван Решти представили чудову
колекцію глиняних виробів. А зібрала всіх майстрів до Вишгорода організатор та палкий пропагандист народної творчості Олена Кольвах. До речі, президент
Благодійного фонду святої Ольги
Володимир Малишев відзначив
подарунками її талановитих гуртківців тут же, на вулиці Майстрів.
Набори для творчості вони отримали також від міської ради.
Гість із Ржищева Віталій Кітик
Привітала учасників свята і народна артистка України Ніна Матвієнко, яку запрошували від гурту до гур- унікальні речі ручної роботи, які прикрату, і кожний прагнув сфотографуватися шають наш побут і дарують гарний нана пам’ять із золотим голосом країни.
стрій.

Коваль Олександр Сердюк

Фігурки з металу – хобі Олега Гриненка,
а з дерева – Бориса Кузочкіна
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Земельні питання
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У районі
Під час видачі державних
актів на земельні ділянки, що
відбулася нещодавно у Катюжанці, жителі села поспілкувалися з першим заступником
голови Київської обласної державної адміністрації Ярославом Москаленком.

Ярослав Москаленко:
«Приємно виконувати обіцяне»

Власн. інф.

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО,
«Слово»

Він запевнив, що владі приємно виконувати обіцяне – видавати земельні акти (тільки у Катюжанці їх отримали 86 селян),
ремонтувати школи та дороги,
відкривати спортивні майданчики. Та всьому цьому передувала
копітка робота.
«У Київській області є територіальні громади, де немає
жодного проекту на покращення
соціально-економічного становища, а без цього не буде і фінансування, – говорить Ярослав
Москаленко. – Ми ж у Вишгородському районі з 2007 року,
поки інші займалися політикою,

плідно працювали і дивилися
вперед: маємо проекти на будівництво дитячих садків, доріг.
І як тільки на область іде фінансування з Кабінету Міністрів, кошти отримують лише ті, у кого є
проекти й експертизи».
Новий час вимагає нових
підходів до роботи передусім

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-

від самих представників влади,
бо держава дотуватиме лише
тих, хто працює. Місцевій владі
необхідно принаймні частково
знайти кошти на фінансування
будівництва.
Віце-губернатор
розповів,
що з наступного року Кабінет
Міністрів фінансуватиме місцеві

громади за такою схемою: якщо
йдеться про село чи селище, місцева громада має забезпечити
10% фінансування, якщо місто
– 20%, місто обласного значення – 50%, а для об’єктів районного підпорядкування місцеве
фінансування має складати 60%:
«Сільським головам і мерам треба бути активними – проаналізувати роботу підприємств, стан
виплати «тіньової» заробітної
плати, переглянути договори
оренди. А, накопичивши у місцевому бюджеті один мільйон гривень, з Кабінету Міністрів можна
отримати ще 9 мільйонів – ось і
буде новий дитячий садок».
Нині тривають судові процеси щодо незаконно привласнених земель у Вишгородському
районі, зокрема «скандальних»
69 гектарів у Нових Петрівцях,
600 гектарів у Новосілках тощо.
«Ці справи контролює особисто

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.
Дивіться

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

! Відсутність єдиної системи координат

ставить під сумнів гарантування прав
власності на землю
Підготовка до введення земельного кадастру загострила
проблему відсутності в Україні
загальнодоступної єдиної системи координат для ведення
землевпорядних робіт. Зараз
усю землевпорядну документацію виготовляють в електронному вигляді. На стадії її
обробітку, коли дані державних актів заносять в загальнонаціональну автоматизовану
систему земельного кадастру,
нерідко виявляють помилки у
координатах земельних ділянок, зафіксованих при оформленні держактів. Це може стати
причиною численних непорозумінь, конфліктів.
Однією з найсуттєвіших причин таких помилок експерти
називають наявність в Україні
великої кількості систем координат, в яких ведуться землевпорядні роботи. Причому «ключі переходу», які дозволяють
перевести дані з однієї системи в іншу, або недоступні (через відомчу конфіденційність),
або взагалі відсутні (якщо система координат встановлювалася «від кілка»). А рішення
Кабміну про запровадження
єдиної для України системи
координат УСК-2000 не вико-

нується. Та і якість виконання
землевпорядних робіт, зважаючи на частково зруйновану
систему геодезичних мереж
згущення в населених пунктах,
не може вважатися бездоганною.
Тим часом координати точок повороту меж – одна з
визначальних характеристик
земельної ділянки. З таким
комплексом проблем Україна
підходить до запровадження
ринку земель. Чи є шлях для
їх вирішення — на запитання
власників земельних ділянок й
орендаторів землі відповідає
генеральний директор державного підприємства «Центр
державного земельного кадастру» Олександр Філатов.
— Наскільки масштабні
проблеми через відсутність
в країні єдиної системи координат?
— Це дуже серйозна проблема. Адже система координат є
метричною (тобто вираженою
у конкретних цифрах) основою
для гарантування прав власності. Без неї і чітко визначеного місцезнаходження ділянки
з прив’язкою до пунктів державної геодезичної мережі та
геодезичних мереж згущення

держакт на право власності на
земельну ділянку є неповноцінним правовстановлюючим
документом. Напередодні скасування мораторію на купівлюпродаж земель сільськогосподарського призначення це надзвичайно серйозно.
— Що спричинило проблему?
— Можна сказати, що вона
склалася історично. У Радянському Союзі, а потім і в незалежній Україні, результати
виконання
топографо-геодезичних, картографічних робіт, матеріали дистанційного
зондування Землі, параметри
зв’язку між координатними
системами та інші топографічні дані були засекреченими. Це
як тоді ускладнювало роботу,
так не відповідає і теперішнім
вимогам.
Зараз переважна кількість
точок повороту меж земельних ділянок визначається за
результатами виконання геодезичних вимірів в умовній
системі координат 1963 року
(СК-63).
— Чому саме у ній?
— Ця система є похідною
від попередньої державної
системи координат 1942 року

та має визначені параметри
зв’язку з нею. СК-63 є відголоском «холодної війни», адже
була штучно спотворена, аби
зашифрувати реальні дані, і
втратила свій сенс на початку
80-х років ХХ ст. з появою потужної обчислювальної техніки для високоточного визначення параметрів зв’язку між
різними координатними системами.
Варто зауважити, що СК63 скасовано рішенням Ради
Міністрів СРСР у березні 1989
року. Але згодом, зважаючи
на великі обсяги накопичених
геопросторових даних та картографічних матеріалів (включно — результати виконання
землевпорядних робіт часів
СРСР), термін її дії подовжили,
поки всі дані не переведуть у
чинну державну систему координат — зараз це УСК-2000.
Тож зараз маємо ситуацію: відповідно до п.1 Тимчасових умов використання і
розповсюдження топографогеодезичної та картографічної
інформації при створенні земельно-кадастрової документації, затверджених наказом
Головного управління геодезії,
картографії та кадастру при КМ

Вишгород
Президент України, і власники, відчуваючи, що землю треба буде віддавати, за два тижні
оформили по 4-5 актів купівліпродажу, – сказав Ярослав Москаленко. – А за законодавством
у судах кожен акт має скасовуватися окремо, тому процедура
суттєво затягується».
Загалом позиція першого
заступника голови Київоблдержадміністрації така – кожен, хто ще не має земельної
ділянки, може її отримати в
найкоротший строк: «Минулого
року у Вишгородському районі
ми роздали 17 тисяч актів, хоча
нам роками розказували, що
нереально це зробити. А ми не
тільки оформили акти, а ще й
розвезли їх по селах, аби люди
не чекали в чергах. І надалі так
робитимемо».
Наприкінці зустрічі Ярослав Москаленко запросив усіх
бажаючих на особистий прийом кожної останньої п’ятниці
місяця на третьому поверсі у
Вишгородській райдержадміністрації і обіцяв прийняти кожного.
України від 05.04.1996 №44,
узгоджених із Держкомземом України та Топографічним
управлінням ГШ Збройних сил
України, ліцензіати можуть виконувати геодезичні виміри для
складання документації із землеустрою як у системі координат 1963 року, так і в сотнях
місцевих систем координат
населених пунктів, що мають
зв’язок із системою 1942 року
через відповідні «ключі» переходу.
— Мабуть, зіграв свою
роль і людський фактор, що
існує багато систем координат?
— Так. Крім того, через недостатній контроль з боку інспекції Держгеонагляду за
якістю виконання ліцензіатами
геодезичних вимірів при виконанні кадастрових та топографічних зйомок нерідко діяв
принцип роботи «від кілка» (без
виконання прив’язки до пунктів державної геодезичної мережі або геодезичних мереж
згущення). Кілок приймався
за центр умовної (не плутати
з СК-63!) системи координат.
Поміряли одну земельну ділянку, через 5 хвилин міг підійти
інший ліцензіат, забити свій
кілочок — і створити нову систему координат. На жаль, таких
горе-спеціалістів було чимало.
Кожен міряв, створюючи свою
умовну систему координат.
Тільки в Криму таких систем —
аж 24.
І тільки з 2003 року, з початком роботи над загальнонаціональною базою даних, окреслився увесь масштаб проблеми, що значно ускладнила, а
інколи й унеможливила наповнення бази даних автоматизованої системи державного
земельного кадастру якісними
метричними даними земельних ділянок.
Очевидно, що самотужки,
власними силами, без залучення додаткових ресурсів – людських та фінансових – Центр
ДЗК вказані вище проблеми не
розв’яже.
Далі див. 11 стор.
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Телепрограма

6 серпня 2011 року

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00. 18:20 Новини
06:20 Вертикаль влади
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:20 Т/с «Роксолана»
10:15 Місяць без жінок
11:05 Перш за все ми люди
11:45 Шеф-кухар країни
12:35 Право на захист
13:10 Кордон держави
13:30 Х/ф «Вони йшли на
Схід»
16:15 Х/ф «Сто тисяч»
17:50 Вікно в Америку
19:10 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
20:25 Сільрада
20:40 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:45 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено
23:00, 00:00 Підсумки
23:15 Від першої особи
00:30 Підсумки дайджест
00:50 Корисні поради

06:25 Т/с «Тільки кохання»
07:20 Х/ф «Усміхнись,
песику»
09:25 «Смакуємо»
10:00 Т/с «Майстер і
Маргарита»
10:55 Х/ф «Вогнем і
мечем»
14:45 Х/ф «Сліпе кохання»
17:55 Х/ф «Прогулянка
Парижем»
19:30, 23:55 ТСН
20:10 Т/с «Доярка з
Хацапетовки»
21:00, 21:30, 22:05 Т/с
«Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Ілюзія безпеки»
00:10 Х/ф «Самотні
серця»
01:55 Х/ф «Сліпе кохання»
04:45 Х/ф «Прогулянка
Парижем»

05:45 Служба розшуку
дітей
05:55, 08:45, 12:45, 18:45,
22:30 Факти
06:10 М/с
06:40 Диво-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:40 Провокатор
09:05 Т/с «Літєйний»
11:05, 13:00 Т/с «Майор
Вєтров»
13:30 Х/ф «Помри, але не
зараз»
16:35 Т/с «Літєйний»
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Братани»
22:45 Т/с «Панове
офіцери»
01:45 Т/с «Втеча з
в’язниці»
02:30 Факти
03:00 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннорс»
03:45 Під прицілом
04:35 Т/с «Герої»

6.00, 7.00, 9.00 СТН.
Тижневик
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт.
Тижневик
9.30, 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»

06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:40 «Кохання кіллера»
08:50 «Остання відпустка
«німця»
09:50 Х/ф «Спортлото-82»
11:50 «Битва
екстрасенсів»
13:55 «Очна ставка»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «Михайло Булгаков:
Євангеліє для Сталіна»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Україна має
талант!»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка»

06:00 Журфікс
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00 М/ф
07:20 Створи себе
07:25 «Життя зі знаком +»
07:55 Третя планета
08:30 Таємниці
світобудови
09:00 Хіт-парад дикої
природи
11:10 Бойовий план
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Х/ф «Велика
пригода Зорро»
18:30 «24 години»
18:50 Мисливці
20:10 Сильні світу сього
20:30 «24 години»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України
23:15, 02:30 Твій Хіт
23:25 «Життя»
23:35 Калейдоскоп дикої
природи

05:45 Х/ф «Рідна кров»
07:10 Х/ф «Мій принц»
09:00 Т/с «Повернення
Мухтара»
11:00 Т/с «Навігатор»
12:00 «Знак якості»
12:45 Т/с «Спальний
район»
13:35 «Сімейний суд»
14:30 «Юрмаліна-2010””
16:25 “Чекай на мене”
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Знахар»(2)
23:30 Д/ф «Тридцять
років самотності. Ян
Арлазоров»
00:25 Х/ф «Нормальне
життя»
02:10 «Подробиці»
02:35 Д/ф «Діти-герої»
03:25 Д/ф «Ян Арлазоров»
04:10 «Знак якості»

06:00 Срібний апельсин
06:40, 17:00, 19:00 Події
07:00 Т/с «Єфросинія»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Капітанські дочки»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Х/ф «Орел
Дев’ятого легіону»
01:40 Х/ф «Психо»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
05:15 Т/с «Любов та інші
дурниці»

05:00 «НТВ зранку»
07:30 «Кремлівські діти»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні.
09:20 «Перемігши
смерть». Д/с
09:55, 00:05 «До суду»
11:00 Суд присяжних.
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Утікач»
20:30 Т/с «Глухар
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних»
23:30 «У зоні особливого
ризику»
01:05 «Один день. Нова
версія»
01:40 Т/с «Проклятий
рай».
04:30 Особливо
небезпечний!

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
06:45 Православний
календар
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с «Роксолана»
10:25 Місяць без жінок
11:15 М/с
11:45 В гостях у
Д. Гордона
13:05 Темний силует
13:20 Х/ф «Дачна поїздка
сержанта Цибулі»
14:50 Х/ф «Біля
небезпечної межі»
16:30 Х/ф «Капітан
Пілігрима»
18:20 Новини
19:15 Х/ф «Холодне літо
53-го»
21:00 Підсумки дня
21:45 Концерт Вітаса
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:00, 00:00 Підсумки
23:15 Від першої особи

06:05 Т/с «Тільки кохання»
07:00, 13:15 Т/с «Тисяча і
одна ніч»
08:35 Т/с «Доярка з
Хацапетовки»
09:30 «Ілюзія безпеки»
10:25 «Сімейні драми»
11:20 «Не бреши мені»
12:15 «Ілюзія безпеки»
14:35 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
15:30 «Шість кадрів»
15:50 «Міняю жінку»
17:05 «Зняти все»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Історія зечки»
19:30, 00:00 ТСН
20:10 Т/с «Доярка з
Хацапетовки»
21:00, 21:30, 22:05 Т/с
«Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Гроші»
00:15 Х/ф «Відкрите море»
01:40 Т/с «Інтерни»
02:05 Т/с «Одружені. З
дітьми»

05:55 Факти
06:10 М/с
06:40 Чудо-люди
07:15 12 найкращих
аферистів України
07:45 Під прицілом
08:45, 12:45 Факти
09:05, 19:15, 00:45
Надзвичайні новини
10:05 Т/с «Літєйний»
12:15, 13:00 Т/с «Панове
офіцери»
14:35 Т/с «Братани»
16:35 Т/с «Літєйний»
18:45, 22:30, 02:35 Факти
20:10 Т/с «Братани»
22:45 Т/с «Панове
офіцери»
01:50 Т/с «Втеча з
в’язниці»
03:05 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннорс»
03:50 Провокатор
04:35 Т/с «Герої»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

06:20 М/ф
06:30 Переможний голос
віруючого
07:10 Створи себе
07:25 М/ф
07:35, 23:35 Калейдоскоп
дикої природи
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:45 Твій Хіт
11:10 Мисливці
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Ведмідь на ім’я
Вінні»
18:30 «24 години»
18:50 Африканські королі
20:10 Сильні світу сього
20:30, 23:15 «24 години»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Американська
космічна одіссея
22:35 Живе багатство
України
22:50 Світські хроніки
23:25 «Життя»
00:00 Таємниці долі

05:35 Т/с «Каменська»
07:20 Х/ф «Хочу дитину»
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара»
11:15 Т/с «Навігатор»
12:15 «Знак якості
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:00 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
17:00 Д/ф «Пристрасті
навколо їжі»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Знахар»
23:30 Д/ф «А.Вертинська.
Та, що біжить по хвилях»
00:25 Х/ф «Око за око»
02:10 «Подробиці»
02:40 Д/ф «Мій Гагарін»
03:30 Д/ф «Пристрасті
навколо їжі»
04:25 Д/ф «А.Вертинська»

06:00 Срібний апельсин
06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Т/с «Слід»
01:00 Т/с «Звір»
01:50 Х/ф «Орел Дев’ятого
легіону»
03:40 Події
04:00 Критична точка
04:40 «Нехай говорять»
05:25 Т/с «Любов та інші
дурниці»

05:00 «НТВ зранку».
07:30 «Кремлівські діти»
Світлана Фурцева. Дочка
«Катерини Великої»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «Перемігши
смерть». Д/с
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.
Лаврентій Берія»
00:35 Кулінарний двобій з
Оскаром Кучерою
01:35 «Один день. Нова
версія»

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, 0.30 У гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
17.45, 20.00 Т/с
«Інспектор Деррік»
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06:05 М/с
07:05 Т/с «Вероніка Марс»
08:05, 16:00 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Марлі і я»
11:55 Т/с «Щасливі
разом»
12:55 Здрастуйте, я –
ваша мама!
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
17:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:30 Т/с «Щасливі
разом»
20:10 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:15 Новий погляд
23:15 Очевидець
00:40 Новий погляд
01:30 Секрети Добродії
02:55 Т/с «Одна ніч
кохання»
03:40 Руйнівники міфів

06:01 «Час-Тайм»
06:30, 07:25, 19:30 «Час:
важливо»
08:30 «Київський час»
08:40 «Трансмісія»
07:05, 09:10, 22:15, 23:50
«Бізнес-час»
07:50 «Автопілот-новини»
09:25, 13:20 «5 елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому ефірі»
15:20, 16:20 «Час
інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
21:00, 02:00 «Час»
21:50 «Особливо
небезпечно»
22:00, 01:50 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
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, 01:30 «Хочу знати»
16:00, 21:30 Т/с «Остання
зустріч»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50 «Давай одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Важка дочка
маршала Тимошенко»
23:45 Т/с «Втеча»
00:40 «Борджіа»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:50 Х/ф «Перехоплення»
07:50 Т/с «Детективи»
08:20 «Правда життя»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Жорстокий
бізнес»
15:25 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
16:45 Х/ф «Шалене
золото»
18:30 «Агенти впливу»
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:25 Х/ф «Перевертень»
02:30 «Свідок»
02:55 «Речовий доказ»

05:45 «Гола правда»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нано любов»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай одружимося»
14:00, 19:20 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Т/с»Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
20:45 Т/с «Універ»
22:05 Т/с «Золоті.
Барвиха»
23:00 «Дурнєв +1»
23:30 Т/с «Усі жінки
відьми»
00:30 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»

06:05 Т/с «Комісар Рекс»
07:50, 08:50 «Чужі
помилки. Родове
прокляття»
09:50 Х/ф «Ідеальна
дружина»
11:55 Х/ф «Нерозумна
зірка»
13:55 «Очна ставка.
Жертви насильства»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «У пошуках
істини. Таємне життя
Володимира Леніна»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
20:00, 21:00 «Як
вилікуватися від раку»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка»
23:25 «Іван Грозний»
00:25 «Роксолана:
кривавий шлях до трону»
01:25 Т/с «Анатомія Грей»

05:00 Т/с «Ранетки»
05:45, 06:50 Kіds Tіme
05:50, 06:10 М/с
06:55 Т/с «Вероніка Марс»
08:05 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Ямакасі-2»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:20 Здрастуйте, я –
ваша мама!
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
17:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Блондинка у
шоколаді»
00:35 Х/ф «Тимчасово
вагітна»
02:00 Т/с «Одна ніч
кохання»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30, 07:25, 19:30, 01:50
«Час:важливо»
07:05, 09:05, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
08:30, 18:30, 23:00
«Київський час»
08:40 «Автопілот-тест»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:30, 23:00,
00:00, 01:00 «Час новин»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому ефірі»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15, 17:15 «Українські
пристрасті»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Агроконтроль»
21:00, 02:00 «Час»
21:50 «Особливо
небезпечно»
22:00 «Народний
контроль»
22:30 «Час-Тайм»
00:25 «Автопілот-новини»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний суддя»
12:15, 02:20 «Модний
вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
16:00, 21:30 Т/с «Остання
зустріч»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Свідки»
23:45 Т/с «Втеча»
00:40 «Шалені»

06:20 Х/ф «Шалене
золото»
07:55 Т/с «Детективи»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Європейський
конвой»
15:25 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
16:50 Х/ф «Російське
диво»
18:30 «Речовий доказ»
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:25 Х/ф «Епізод війни»

РЕМОНТ
ТЕЛЕВІЗОРІВ
вдома
Тел.: 22-166,
(068)198-99-07

05:45 «Твою маму!»
06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нано любов»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00 «Дім-2»
17:00 Т/с «Універ» (2)
18:25 Т/с «Ранетки» 22 с.
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:45 Т/с «Універ» (2)
22:05 Т/с «Золоті. Барвиха»
23:00 Т/с «Усі жінки
відьми»
00:00 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»
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Телепрограма

6 серпня 2011 року
06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20, 06:35 Вертикаль
влади
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с «Роксолана»
10:20 Місяць без жінок
11:05 М/с
11:35 В гостях у
Д. Гордона
12:30 Крок до зірок
13:10 Х/ф «Холодне літо
53-го»
14:55 Х/ф «Їх знали тільки
в обличчя»
16:25 Х/ф «Лісова пісня»
18:20 Новини
19:10 Х/ф «Невідома
сторінка з життя розвідника»
20:45 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:45 Досвід
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:00, 00:00 Підсумки
23:15 Від першої особи

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 Т/с «Тільки кохання»
07:00 Т/с «Тисяча і одна ніч»
08:35 Т/с «Доярка з
Хацапетовки»
09:25 Т/с «Історія зечки»
10:25 «Сімейні драми»
11:20 «Не бреши мені»
12:15 «Ілюзія безпеки.
Секрети окультизму»
13:15 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
14:35 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
15:30 «Шість кадрів»
15:50 «Міняю жінку»
17:05 «Зняти все»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Історія зечки»
19:30, 00:00 ТСН
20:10 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
21:00, 21:30, 22:05 Т/с
«Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 «Особиста справа»
00:15 Х/ф «Чужий проти
чужого»

05:30 Служба розшуку
дітей
05:40, 08:45, 18:45, 22:30
Факти
05:55 М/с
06:30 Уральські пельмені
07:45 Провокатор
09:05 Надзвичайні новини
10:05 Т/с «Літєйний»
12:15 Т/с «Панове
офіцери»
13:00 Т/с «Панове
офіцери»
14:30 Т/с «Братани»
16:35 Т/с «Літєйний»
19:15, 00:55 Надзвичайні
новини
20:10 Т/с «Братани»
22:45 Т/с «Панове
офіцери»
01:55 Т/с «Втеча з
в’язниці»
02:40 Факти
03:10 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннорс»
03:55 Під прицілом

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

07:00, 18:30, 20:30, 23:15
«24 години»
07:10 Створи себе
07:25 М/ф
07:35 Калейдоскоп дикої
природи
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:45 Твій Хіт
11:10 Африканські королі
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Білосніжка»
18:50 Садхус
20:10 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України
23:25 «Життя»
23:35 Калейдоскоп дикої
природи
00:00 Таємниці долі
02:20 Твій Хіт

05:50 Т/с «Каменська»
07:30 Х/ф «Найщасливіші»
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара»
11:15 Т/с «Навігатор»
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:00 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
17:00 Д/ф «Хочу жити!»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:45 «Футбол. Збірна
України – Збірна Швеції»
22:55 Т/с «Знахар»
00:50 Х/ф «Вбивця:
щоденник убивств»
02:20 «Подробиці»
02:50 Телевізійна служба
розшуку дітей
02:55 Д/ф «Усков і
Краснопольський. Кіно на
двох»

06:10 Срібний апельсин
06:40, 17:00, 19:00 Події
07:00 Т/с «Єфросинія»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять. Дві
матері – два сини»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Т/с «Слід»
01:00 Т/с «Звір»
01:50 Х/ф «Теорія хаосу»
03:15 Т/с «Безмовний
свідок»
03:40 Події
04:00 Критична точка
04:40 «Нехай говорять»
05:25 Т/с «Кохання та інші
дурниці»

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
07:45 М/ф
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с «Роксолана»
10:20 Місяць без жінок
11:00 Здоров’я
11:55 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:30 Х/ф «Невідома
сторінка з життя
розвідника»
14:15 Х/ф «Нормандія –
Неман»
16:20 Х/ф «Нічний
мотоцикліст»
18:20 Новини
19:15 Х/ф «Фортеця на
колесах»
20:40 На добраніч, діти
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:45 Концерт Вітаса
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Т/с «Тільки кохання»
07:00 Т/с «Тисяча і одна ніч»
08:35 Т/с «Доярка з
Хацапетовки»
09:30 Т/с «Історія зечки»
10:30 «Сімейні драми»
11:20 «Не бреши мені»
12:20 «Таємниця
Бермудського трикутника»
13:15 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
14:45 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
15:40 «Міняю жінку»
17:05 «Зняти все»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Історія зечки»
19:30, 23:55 ТСН
20:10 Т/с «Доярка з
Хацапетовки
21:00, 21:30, 22:05 Т/с
«Інтерни»
22:30 «Зняти все»
23:00 Т/с «Теорія брехні»
00:10 Х/ф «Останнє
плем’я»

05:45 Факти

07:00, 18:30, 20:30, 23:15
«24 години»
07:35 Калейдоскоп дикої
природи
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:45 Твій Хіт
11:10 Садхус
12:15 Погляд у майбутнє
16:35 Х/ф «Незвичайна
мандрівка»
18:50 Шаман. Лікар душі
20:10 Сильні світу сього
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Американська
космічна одіссея
22:35 Живе багатство
України
22:55 Портрети дикої
природи
23:25 «Життя»

05:50 Т/с «Каменська»
07:30 Х/ф «Під знаком
Діви»
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара»
11:15 Т/с «Навігатор»
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:00 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
17:00 Д/ф «Пустельники.
Гра в схованки»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Знахар»
23:25 Д/ф «Алла на шиї»
00:35 Х/ф «Ніч над
Манхеттеном»
02:55 Телевізійна служба
розшуку дітей
03:00 Д/ф «Борис
Грачевський»

06:10 Срібний апельсин
06:40, 17:00, 19:00 Події
07:00 Т/с «Єфросинія»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять.
Убити не можна народити»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
визнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
20:20 Т/с «Глухар»
23:20 Т/с «Слід»
01:00 Т/с «Звір»
01:50 Х/ф «Порок на
експорт»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
05:15 Т/с «Кохання та інші
дурниці»

Вишгород

«Інспектор Деррік»

06:20 Т/с «Комісар Рекс»
08:05 «Закоханий
шумахер»
09:05 «Ворошиловський
стрілець»
10:05 Х/ф «Подруга
особливого призначення»
12:55 «Правила життя»
13:55 «Очна ставка»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «Іван Грозний: тиран
мимоволі»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя.
Зіркові весілля»
20:10, 21:05»Російські
сенсації»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка»
23:25 «Катерина Велика:
Пристрасть та влада»
00:25 « Марія Тарновська:
таємниця Чорного янгола»

05:00 Т/с «Ранетки»
05:45, 06:50 Kіds Tіme
05:50, 06:10 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
06:55 Т/с «Вероніка Марс»
07:50 Репортер
08:05, 16:00 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Великі
неприємності»
11:10 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Здрастуйте, я –
ваша мама!
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
17:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:20 Т/с «Татусеві дочки»
21:20 Т/с «Вороніни»
22:25 Х/ф «Іствикські
відьми»
01:10 Х/ф «Світлячки у
саду»

06:30, 07:25, 19:30, 01:50
«Час: важливо»
07:50 «Автопілот-новини»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00 «Час новин»
08:30, 18:30, 23:00
«Київський час»
08:40 «Драйв»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
21:00, 02:00 «Час»
22:00 «Акцент»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Драйв»
00:25 «Автопілот-новини»

05:00 «НТВ зранку».
07:30 «Кремлівські діти»
Зінаїда Вишинська. Дочка
генерального прокурора.
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 Сьогодні
09:20 «Перемігши
смерть». Д/с
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.
Надія Крупська»
00:35 Квартирне питання.
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:05 Т/с «Проклятий рай»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
04:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
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»
16:00, 21:30 Т/с «Остання
зустріч»
17:00 «ЖКГ»
18:00 Футбол.
Товариський матч. Збірна
Росії – Збірна Сербії.
Прямий ефір
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
22:40 Середовище
проживання
23:45 Т/с «Втеча»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:30 Х/ф «Російське
диво»
07:55 Т/с «Детективи»
08:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Європейський
конвой»
15:25 Х/ф «Тіні зникають
опівдні»
16:55 Х/ф «Демидови»
18:30 «Правда життя»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і порядок»
00:30 «Покер Дуель»
01:30 «Політтерор»

06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нано любов»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай
одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00, 01:25 «Дім-2»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:45 Т/с «Універ»
22:05 Т/с «Золоті.
Барвиха»
23:00 Т/с «Усі жінки відьми»
00:00 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»

06:20 Т/с «Комісар Рекс»
08:05 «Таємниця
проклятого дерева»
09:05 «Остання справа
журналістки»
10:05 Х/ф «Подруга
особливого призначення»
12:55 «Правила життя. Як
вилікуватися від раку»
13:55 «Очна ставка»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «Катерина Велика:
Пристрасть та влада»
18:00 «Вікна-Новини»
18:05 «Неймовірна правда
про зірок»
18:50 «Моя правда»
19:50 Х/ф «Оксамитові
ручки»
22:00 «Вікна-Новини»
22:25 «Очна ставка»
23:25 «Калігула: хвора
пристрасть імператора.»
00:25 «Три кохання
«батька» Махно»

05:00 Т/с «Ранетки»
05:45, 06:50 Kіds Tіme
05:50 М/с
06:55 Т/с «Вероніка
Марс»
07:50 Репортер
08:05, 16:00 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Легка
поведінка»
11:20 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Здрастуйте, я –
ваша мама!
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:20 Т/с «Татусеві дочки»
21:20 Т/с «Вороніни»
22:25 Х/ф «Знайомство зі
спартанцями»
00:30 Служба розшуку дітей
00:35 Х/ф «Уперед!»

06:30, 07:25, 19:30, 01:50
«Час: важливо»
07:15, 09:20, 10:55, 12:10,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
07:50, 00:25 «Автопілотновини»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00 «Час новин»
08:30, 18:45, 23:00
«Київський час»
08:40 «Технопарк»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25, 18:15 «Акцент»
22:00 «Хроніка дня»
23:30 «Технопарк»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
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»
16:00 Т/с «Остання зустріч»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
20:00, 03:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Остання
зустріч»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Т/с «Втеча»
«Міські піжони»
00:40 Х/ф «Таємниця в
його очах»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:30 Х/ф «Демидови»
07:55 Т/с «Детективи»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Небо у вогні»
15:30 Х/ф «Бабій»
16:55 Х/ф «Демидови»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»
00:30 «Покер Дуель»

06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00, 08:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нано любов»
11:00, 01:50 «Гламурні
штучки та заучки»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай
одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Твою маму!»
16:00, 01:25 «Дім-2»
17:00, 20:45 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
22:05 Т/с «Золоті.
Барвиха»
23:00 Т/с «Усі жінки
відьми»
00:00 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»

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, 0.30 У гостях
у Д. Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
17.45, 20.00 Т/с

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
06:35 Уральські пельмені СТН
07:45 Максимум в Україні 6.30 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
08:45, 12:45, 18:45, 22:30
9.30, 19.30 Столиця
Факти
10.15 Повнота радості
09:05, 19:15, 01:00
життя
Надзвичайні новини
11.15, 1.30, 5.00
10:05, 16:40 Т/с
Мультляндія
«Літєйний»
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
12:15, 13:00 Т/с «Панове
14.50, 19.20, 23.20 Міська
офіцери»
14:35, 20:10 Т/с «Братани» варта
15.00 Дзюдо. ЧС серед
22:45 Т/с «Панове
кадетів
офіцери»
17.10, 22.25 Дзеркало
02:00 Т/с «Втеча з в’язниці
історії
02:45 Факти
17.45, 20.00 Т/с
03:15 Х/ф «Залишитися
«Інспектор Деррік»
живим»
21.25, 0.30 У гостях у Д.
04:50 Т/с «Герої»
Гордона
06:00 М/с

05:00 «НТВ зранку».
07:30 «Кремлівські діти».
«Юрій Соломенцев. Його
батько контролював
партію».
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія.
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
22:15 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».
22:35 Т/с «Справа
Крапивіних».
23:35 «Радянські біографії.
Йосип Сталін».
00:35 Дачна відповідь.
01:35 «Один день. Нова
версія»

Телепрограма
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20, 06:35 Вертикаль
влади
07:15 Ера бізнесу
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:40 Т/с «Роксолана»
10:35 М/с
11:05 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Наша пісня
12:45 Діловий світ
12:55 «Надвечір’я»
13:25 Околиця
13:55 Х/ф «Фортеця на
колесах»
15:30 «Про що кіно?»
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:25 Євро-2012. Стадіон
майбутнього
22:55 Шустер-Lіve
00:00 Підсумки
00:15, 00:35 Вертикаль
влади

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 Т/с «Тільки кохання»
07:00 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
08:45 Т/с «Доярка з
Хацапетовки»
09:40 Т/с «Історія зечки»
10:40 «Сімейні драми»
11:30 «Не бреши мені»
12:30 «Цивілізації
дольодовикового періоду»
13:25 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
14:50 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
15:45 «Міняю жінку»
17:05 «Зняти все»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Історія зечки»
19:30 ТСН
20:00 Бойовик
«Тринадцять. Змова»
23:30 Х/ф «Піраньї» (3)
01:00 Х/ф «Останнє
плем’я» (3)

05:10 Служба розшуку
дітей
05:20, 08:45, 12:45 Факти
05:35 М/с
06:00 Ділові факти
06:15 Уральські пельмені
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
09:05 Надзвичайні новини
10:05 Т/с «Літєйний»
12:10 Т/с «Панове
офіцери»
13:00 Т/с «Панове
офіцери»
14:35 Т/с «Братани»
16:35 Т/с «Літєйний»
18:45 Факти
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Братани»
22:15 Х/ф «Теорія змови»
00:45 Надзвичайні новини
01:50 Т/с «Втеча з
в’язниці»
02:35 Факти
03:05 Х/ф «Вибір долі»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
СТН
6.30 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, 19.20, 23.20 Міська
варта
15.00 Дзюдо. ЧС серед
кадетів
17.10, 22.25 Дзеркало
історії
18.00, 0.30 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»
21.25 У гостях у
Д. Гордона

06:00 «Бізнес+»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00, 18:30, 20:30 «24
години»
07:15 «Життя зі знаком +»
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:50 Твій Хіт
11:10 Шаман. Лікар душі
12:15 Погляд у майбутнє
16:40 Х/ф «Як ми шукали
Тишку»
18:00 Кулінарний
преферанс
18:40, 20:50 «Життя»
18:50 Жителі Гімалаїв
20:10 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України
23:15 Полігон
00:05 Таємниці долі

05:50 Т/с «Каменська»
07:30 Х/ф «Сумна дама
чирвова»
09:15 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:15 Т/с «Навігатор»
12:15 «Знак якості»
12:55 Т/с «Спальний
район»
14:00 «Сімейний суд»
14:55 Т/с «Каменська»
17:00 Д/ф «Щастя
всупереч»
18:05 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:00 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
22:25 «Великий концерт
на Інтері»
01:30 Х/ф «Миротворець»
03:25 «Подробиці»
03:50 Д/ф «Брама часу»
04:35 Д/ф «Щастя
всупереч»

06:40 Події
07:00 Т/с «Єфросинія»
08:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Скільки мотузці не
витися»
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»
19:00 Події
19:20 Т/с «Чоловік у мені»
23:10 Х/ф «Смокінг порязанськи»
01:10 Х/ф «Типу круті
лягаві»
03:10 Т/с «Безмовний
свідок»
03:40 Події
04:00 Критична точка
04:40 «Нехай говорять»
05:25 Т/с «Любов та інші
дурниці»

05:00 «НТВ зранку»
07:30 «Кремлівські
діти». «Діти Кузнєцова.
Їхній батько відстояв
Ленінград»
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 «Дружини»
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 «Чета Піночетів»
00:20 Х/ф
«Куленепробивний»
02:00 Т/с «Проклятий рай»

06:20 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:30 Корисні поради
07:45 На олімпійський
Лондон
08:00 Шустер-Lіve
10:10 Т/с «Велика
прогулянка»
13:15 Танці з зірками
15:10 Наша пісня
15:50 Феєрія мандрів
16:25 В гостях у Д.
Гордона
17:20 Контрольна робота
17:55 Зелений коридор
18:05 Майстер-клас
18:30 Золотий гусак
19:00, 21:25 Концерт
Вітаса
21:00 Підсумки дня
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:05 Ера здоров’я
23:30 Питання з О.
Березовською
23:40 «Золота десятка»

06:10 М/ф «Смурфи»
07:05 «Справжні лікарі»
08:05 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00 Х/ф «Під суворим
наглядом»
11:40 Х/ф «Весілля не за
правилами»
13:25 «Шість кадрів»
14:15 «Голос країни»
17:25 «Криве дзеркало»
19:30 ТСН
20:00 Футбол. «Дніпро»
(Дніпропетровськ) –
«Шахтар» (Донецьк)»
22:00 Х/ф «Зворотний
відлік»
01:25 Х/ф «Тринадцять.
Змова»
04:20 ТСН
04:50 «Справжні лікарі»
05:35 Х/ф «Під суворим
наглядом»

05:05 Факти
05:35 Х/ф «Останні дні
планети Земля»
07:00 Козирне життя
07:35 Х/ф «Тільки для
твоїх очей»
10:25 Велика різниця
11:25 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:50 Квартирне питання
12:45 Х/ф «Машина часу»
14:50 Ти не повіриш!
15:40 Під прицілом
16:40 Провокатор
17:40 Максимум в Україні
18:45 Факти
19:00 Наша Russіa
20:20 Х/ф «Казино
«Ройаль»
23:00 Х/ф «Дзеркала»
01:50 Х/ф «Тільки для
твоїх очей»
03:50 Х/ф «Кандагар»

06:30 Блага звістка з
Ріком Реннером
07:00 Полігон
07:45 Зелена варта
08:25 М/ф
08:35, 15:00, 02:30 Твій Хіт
09:00 Створи себе
09:05, 20:00 24 години
Світ
10:15 За сім морів
10:50 Виховання домашніх
тварин
11:15 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
16:10 М/ф
16:25 Життя серед життя
16:55 Скромна чарівність
сучасних технологій
17:30 Няньки дикої
природи
18:00 Світські хроніки
18:20 Журфікс
19:00 Портрети дикої
природи
19:35 Третя планета
20:20 Смертельна кухня
21:05 Сутність звіра
22:10 Х/ф «Джанго»
00:00 Таємниці долі

05:40 Т/с «Смерть ВазирМухтара»
07:05 «Городок»
07:40 М/с
08:30 «Городок»
09:05 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:45 «Жити - це модно»
11:20 Д/ф «Андрій Краско.
Несхожий на артиста»
12:30 Вечір О.Пахмутової.
15:00 Т/с «Мій лагідний та
ніжний мент»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:25 «Незвичайний
концерт «ментів»
22:55 Х/ф «За межею»
01:15 Х/ф «Чорта з два»
02:50 Д/ф «Сергій
Мартинсон. Космічний
лиходій»
03:40 Д/ф «Андрій Краско.
Несхожий на артиста»
04:35 «Подробиці»
05:00 «Формула любові»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Смокінг порязанськи»
09:20 Т/с «Дитина навпіл»
12:10 Оголена красуня
13:10 Т/с «Дитина навпіл»
15:00 Т/с «Дорожній
патруль»
18:00, 19:20 Т/с «Дитина
навпіл»
19:00 Події
21:15 Т/с «Військова
розвідка: Північний
фронт»
23:25 Т/с «Опергрупа»
01:20 Х/ф «Поїзд на Юму»
03:30 Події
03:50 Т/с «Дорожній
патруль»
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04:55 Т/с»Ранетки»
05:40 Служба розшуку
дітей
05:50 М/с «Зоряні Війни:
07:40 «Чужі помилки.
Війни Клонів»
Картина кров’ю»
06:10 М/с «Пригоди Джекі
08:40 Х/ф «Сідні Шелдон. Чана»
06:55 Т/с «Вероніка Марс»
Якщо завтра настане»
07:50 Репортер
15:45, 16:45 «Моя правда» 08:05 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Щоденник
17:45 «Вікна-Новини»
кар’єристки»
11:15 Т/с «Грань-2»
17:55, 18:55 «Моя правда»
17:00 Т/с «Відчайдушні
20:00, 21:00, 22:25, 23:25 домогосподарки-6»
17:55 Т/с «Вороніни»
«Зіркове життя»
19:00 Репортер
19:35 Здрастуйте, я 22:00 «Вікна-Новини»
ваша мама!
00:25 «Як вийти заміж з
21:35 Хочу на Фабрику!
23:35 Зроби мені смішно
Анфісою Чеховою»
00:30 Спортрепортер
02:05 «Холостяк»
00:35 Погода
00:40 Х/ф «Паркування
03:25 «Бізнес+»
№2»
03:30 «Холостяк»
02:15 Руйнівники міфів

06:30, 07:25, 19:30, 01:50
«Час: важливо»
07:05, 09:05, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
07:15, 09:20, 10:55, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
07:50, 00:25 «Автопілотновини»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00 «Час новин»
08:30, 18:45, 23:00
«Київський час»
08:40 «Трансмісія»
09:25, 13:20, 14:20 «5
елемент»
10:30, 11:30, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
11:15 «Сканер»
15:20 «Своїми очима»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Територія закону»
22:00 «Вікно у Європу»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Трансмісія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Доброго ранку»
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, 05:30 «Хочу знати»
15:55 Т/с «Остання
зустріч»
16:55 «Чекай на мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Віктор Цой і
група «Кіно». Концерт в
«Олімпійському»
22:50 Х/ф «Голка Remіx»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:20 Х/ф «Демидови»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40, 19:00, 21:30, 00:00
«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 «Небо у вогні»
15:25 Х/ф «Без права на
помилку»
17:10 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинів»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і порядок»
00:25 Х/ф «Катаклізм
2000»

06:10 Т/с «Інститут
шляхетних панянок»
07:00 «Телепузики»
07:30, 08:30 «Мультик з
Лунтіком»
08:00 «Телепузики»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Нано кохання»
11:00 «Гламурні штучки та
заучки»
12:00 «Інтуїція»
13:00 «Давай
одружимося»
14:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
15:30 «Гола правда»
16:00, 01:25 «Дім-2»
17:00 Т/с «Універ»
18:25 Т/с «Ранетки»
19:20 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:45 Т/с «Універ»
22:05 «Теорія зради»
23:00 Т/с «Усі жінки відьми»
00:00 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»

6.00, 7.00 СТН
6.30 У центрі уваги
7.25, 17.00 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35, 11.30, 0.30, 5.00
Мультляндія
11.00, 1.30 Як це?
11.55, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.25 Голос Перемоги
13.45 Час відповідей
15.00 Дзюдо. ЧС серед
кадетів
18.50 Х/ф «Сто днів після
дитинства»
20.30 Контрольна робота
21.00, 0.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Зіна-Зінуля»
23.00 Громадська
приймальня

06:35 Х/ф «Мері Поппінс,
до побачення!»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50, 08:55 «Сніданок з
Юлією Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
11:05 М/ф
11:50 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
13:50 Х/ф «Оксамитові
ручки»
16:00 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 Х/ф «Весна на
Зарічній вулиці»
21:05 Х/ф «Не родися
красивим»
23:35 «Дванадцять
стільців»
02:35 Х/ф «Незнайомець у
дзеркалі»
04:15 «Мобільна скринька»
04:30 Нічний ефір

04:15 Т/с «Ранетки»
05:55 Т/с «Журнал мод»
07:00 Репортер
07:10 Х/ф «Звільніть
Віллі-2
09:00 М/с
10:00 Х/ф «Справжній
Гарфилд»
11:40 Х/ф «Щоденник
кар’єристки»
13:20 Файна Юкрайна
14:05 Зроби мені смішно
15:05 Даєш молодь
15:50 Т/с «Татусеві дочки»
16:50 Х/ф «Пережити
Різдво»
18:45 Х/ф «Як позбутися
від хлопця за 10 днів»
21:00 Х/ф «Блондинка у
законі»
23:00 Х/ф «Воображаріум
лікаря Парнасу»
01:40 Х/ф «Краса поамериканськи»
03:35 Руйнівники міфів

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
07:50, 08:50 «Бізнес-час»
08:30 «Рекламна кухня»
09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний
контроль»
18:55, 23:15 «Час спорту»
19:30, 20:05, 01:00, 01:20
«Час інтерв’ю»
19:55, 23:20 «Бізнес-час»
21:00 «Велика політика»
21:30, 02:00 «Українська
незалежність»
22:00 «Машина часу»

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 «Алібі» на двох»
14:05 «Розлучення поросійськи»
15:05 Слідство вели...
16:05 Очна ставка
17:00, 18:20 Т/с «Гончі»
19:20 «Найгучніші російські
сенсації: сповідь Ванги»
20:15 Ти не повіриш!
20:50 «Суперстар»
представляє: «Епоха
застілля»
22:40 Х/ф «Щасливе число
Слевіна»
00:50 Х/ф «Юлій Цезар».
03:20 «Один день. Нова
версія»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Хто заплатить
за удачу»
07:20 Х/ф «Щаслива,
Женька!»
08:50 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:15 «Смак»
10:50 «Марина Дюжева.
«Я вся така раптова,
суперечлива...»
12:20 Суботній «Єралаш»
12:45 «Середовище
проживання»
13:50 «Свідки»
15:00 «Вирок»
16:00 «Людина і закон»
17:05 «Крістіна Орбакайте.
Дочка матері»
18:05 Концерт Крістіни
Орбакайте
19:50 «Він вам бреше!»
21:00 «Час»
21:15 Х/ф «Компенсація»
23:05 «КВК». Прем’єр-ліга
00:45 Х/ф «Залягти на дно
у Брюгге»
02:25 Х/ф «Герой її роману»

06:00 «Легенди

06:30 М/ф
06:45, 08:10 «Телепузики»
07:10, 08:35 «Малятатвійнята»
07:35, 09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Т/с «Хто у домі
господар»
11:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:40 «Жіноча ліга»
14:40 «Comedy Woman»
15:30 Т/с «Універ»
16:50 Х/ф «Шкільний
мюзикл-2»
18:30 «Королева балу»
19:25 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:50 Т/с «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Одна за всіх»
23:40 «Дурнєв +1»
00:10 «Жіноча ліга»
00:40, 01:35 «Дім-2»

06:05 Т/с «Комісар Рекс»

бандитського Києва»
07:25 М/с «Черепашки
ніндзя»
09:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 Х/ф «Не клей дурня»
13:30 Х/ф «Фронт за
лінією фронту»
17:00 Т/с «МУР є МУР»
19:00 Х/ф «Сестри»
20:45 Х/ф «Особистий
номер»
23:00 Х/ф «Скарби Да
Вінчі»
00:55 Х/ф «Найближчий
родич»
02:45 «Речовий доказ»
03:40 «Правда життя»
04:40 «Агенти впливу»
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Телепрограма

6 серпня 2011 року

Вишгород

6.00, 7.00, 23.05 СТН.
Тижневик
6.30 Хто в домі господар?
7.40 У гостях у Д. Гордона
9.20 Корисна розмова
9.30 Контрольна робота
11.00 День знань
12.00, 3.00 Муз. програма
12.55 Добра звістка
13.30 Актуально —
насущно
14.35 Голос Перемоги
15.00 Дзюдо. НС серед
кадетів
17.00, 1.55, 5.00
Мультляндія
17.25 Х/ф «Зіна-Зінуля»
18.55 Х/ф «Піно»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Х/ф «Осінь»
23.35 Громадська
приймальня
0.35 Х/ф «Піна»

07:00 Х/ф «Мері Поппінс,
до побачення!»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Життя без болю»
13:15 «Пігулка від
старості»
14:15 «Російські сенсації.
Зірка по крові»
15:10 «Російські сенсації.
Хвора слава»
16:05 «Зіркове життя.
Зіркові весілля»
17:05 «Моя правда. Сергій
Лазарев. Приречений
приховувати»
18:00 «Паралельний світ»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
21:10 Х/ф «Здрастуйте Вам!»
23:25 «Неймовірні історії
кохання»
00:25 « Любов та смерть
Василя Чапаєва»

04:30 Т/с «Ранетки»
06:05 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Даєш молодь
09:00 М/с
10:00 Х/ф «Як позбутися
хлопця за 10 днів»
12:15 Даєш молодь
12:55 Шоуманія
13:45 Ексклюзив
14:40 Аналіз крові
15:10 Info-шок
16:10 Новий погляд
17:10 Т/с «Вороніни»
17:35 Х/ф «Блондинка у
законі»
19:50 Х/ф «Чудовий» (2)
22:00 Хочу на Фабрику!
00:00 Х/ф «Королеви
вбивства» (2)
01:50 Руйнівники міфів
03:25 Шоу Білла Енгвала

06:01 «Вікно в Америку»
06:35, 18:45 «Київський час»
06:40 «Технопарк»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:30, 23:00, 00:00,
01:00 «Час новин»
07:20 «Клуб 700»
07:50, 08:50 «Бізнес-час»
08:30, 15:20 «Рекламна
кухня»
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»
14:25 «Гра долі»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Палата»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
19:30 «Велика політика»
19:55, 23:20 «Бізнес-час»
20:05 «Хроніка тижня»
21:00 «Час: підсумки»
22:00 «Територія закону»

05:05 Т/с «Кримінальне
відео».
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні.
07:15 Лотерея «Російське
лото».
07:45 Їхні вдачі.
08:25 Їмо вдома.
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 «Балет - шик нашої
країни» з д/ц «Власна
гордість».
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Алібі» на двох».
14:05 «Розлучення поНа постійну роботу в КПЖ і КГ
російськи».
Вишгородської міської ради потрібні:
15:05 Слідство вели...
1. Слюсар-сантехнік — 1 700 грн.
16:05 І знову здрастуйте!
2. Столяр — 1 500 грн.
17:00, 18:20 Т/с «Гончі».
3. Тесляр — 1 500 грн.
19:20 Щиросерде
4. Покрівельник — 1 920 грн.
зізнання.
5. Робітники комплексного прибирання — 1 550 грн.
22:35 «Гра».
6. Прибиральник вулиць — 1 750 грн.
7. Водій спецавтомобіля — 2 100 грн.
23:40 Футбольна ніч.
8. Пічник — 1440 грн.
00:10 Х/ф «Трохи вагітна».
За довідками звертатись у відділ кадрів за адресою: 02:40 Суд присяжних.
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85 03:40 «Вівтар Перемоги»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Скажена баба»
08:00 «Смак»
08:35 «Армійський
магазин»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:20 Т/с «Судовий
стовпчик»
16:10 «Інна Чурикова. За
лаштунками та вдома»
17:20 Х/ф «Найчарівніша і
найпривабливіша»
19:00 «Тільки ти...»
Концерт Стаса Михайлова
21:00 «Час»
21:20 «Велика різниця».
Краще
22:30 «Yesterday lіve»
23:25 «Які наші роки!»
00:40 Х/ф
«Танцмайданчик»
02:05 Т/с «Життя»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:20 Т/с «Міс Марпл»
09:25 Т/с «МУР є МУР»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушидо. Східні
єдиноборства»
14:55 Х/ф «Сестри»
16:40 Х/ф «Особистий
номер»
19:00 Х/ф «Заміна»
21:20 Х/ф «Напролом»
23:20 Х/ф «Ліфт»
01:20 Х/ф «Заміна»
03:20 «Речовий доказ»
04:40 «Агенти впливу»

06:30 М/ф
06:45, 08:10 «Телепузики»
07:10, 08:35 «Малятатвійнята»
07:35, 09:00 «Мультик з
Лунтіком»
09:35 «Їж та худни»
10:00 Т/с «Хто у домі
господар»
11:00 Т/с «Моя прекрасна
няня»
12:40 «Одна за всіх»
13:05 «Королева балу»
14:00 «Єралаш»
14:30 Т/с «Універ»
15:30 Х/ф «Везунчик»
17:10 Х/ф «Помста
придурків»
18:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:25 Т/с «Універ» (2)
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Одна за всіх»
23:10 Х/ф «Помста
придурків»
00:55, 01:45 «Дім-2»

07:00 Д/ф «Няньки дикої
природи»
07:30 Світ православ’я
07:40 Питання з
О. Березовською
07:50 Сільський час
08:20 Укравтоконтинент
08:40 Моя земля – моя
власність
08:50 Корисні поради
09:05 М/с
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:55 Крок до зірок
10:35 Шеф-кухар країни
11:40 Т/с «Велика
прогулянка»
15:05 Танці з зірками
16:50 В гостях у Д. Гордона
17:50 Золотий гусак
18:20 Діловий світ
18:55 Ювілейний концерт
М.Поплавського
21:00 Підсумки тижня
21:15 Головний аргумент
21:35 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима
23:35 На олімпійський
Лондон

07:10, 08:35 М/ф

05:50 36-та паралель.
Токіо
06:15 Диваки
06:45, 15:30 Твій Хіт
07:10 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:00 Виховання домашніх
тварин
08:35, 19:00 Третя планета
09:00 Створи себе
09:55 Смертельна кухня
10:40 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
16:20 М/ф
16:40 Х/ф «Джанго»
18:30 Таємниці
світобудови
19:40 Живе багатство
України
20:00 Зелена варта
20:30 Кулінарний
преферанс
21:00 Сутність звіра
22:00 Х/ф «Чорний пірат»
00:05 Таємниці долі

06:05 Доки всі вдома
06:45 Х/ф «Сни»
08:20, 09:05 М/с «Маша і
Ведмідь»
09:30 «Школа лікаря
Комаровського»
10:00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
11:55 Т/с «Холодне серце»
20:00 «Подробиці»
20:25 Х/ф «Заборона на
кохання»
22:15 Х/ф «Цивільний
позов»
00:30 Х/ф «На мосту»

06:05 Квартирне питання
06:50 Анекдоти поукраїнськи
10:00 «Ремонт +»
07:10 Наша Russіa
10:50 «Смакуємо»
07:40 Х/ф «Восьминіжка»
11:25 «Одружений за
10:30 Ти не повіриш!
власним бажанням»
11:25 Козирне життя
12:35 «Тиждень без жінок» 11:55 Інший футбол
12:25 Стоп-10
13:45 Х/ф «Лавина» (1)
15:50 Х/ф «Знайди мене» 13:25 Х/ф «Казино
17:35 Х/ф «Бережи мене, «Ройаль»
16:45 Велика різниця
дощу»
17:45 Наша Russіa
19:30, 00:00 «ТСН»
18:45 Факти
20:00, 22:30 «Голос
19:00 Х/ф «Квант
країни»
милосердя»
21:05 Х/ф «Кандагар»
22:05 Т/с «Інтерни» (2)
23:30 Голі та смішні
23:00 «Світське життя»
00:50 Х/ф «Восьминіжка»
00:35 Х/ф «Піраньї» (3)
03:05 Інтерактив.
02:00 «Одружений за
Тижневик
власним бажанням»
03:20 Х/ф «Останні дні
03:00 «Тиждень без жінок» планети Земля»
09:05 «Лото-забава»

ВІТАЄМО з повноліттям
Наталочку ПЕТРОЧУК
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Життя хай квітне, мов вишневий сад,
І кожен день усміхнено радіє,
А доля подарує зорепад
Здоров’я, миру, успіхів, надії!
З любов’ю, матуся, тато, дві бабусі, хрещений, всі рідні

07:00 Події
07:20 Х/ф «Смугастий
рейс»
09:10 Ласкаво просимо
10:10 Т/с «Карамболь»
13:10 Т/с «Дитина навпіл»
16:00 Х/ф «Полин – трава
гірка»
18:00, 19:30, 20:30 Т/с
«Глухар»
19:00 Події тижня
22:30 Футбольний вік-енд
23:55 Т/с «Опергрупа»
01:25 Х/ф «Щелепи-2»

Вітаємо з 70-річним ювілеєм Валентину Володимирівну ШУБКО!
Дорога наша імениннице,
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічна нестаріюча душа.
Ваші діти та онуки

Тел: (050) 947-91-10,
46-805 ,(093) 966-26-76.

Державна податкова інспекція у Вишгородському районі оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад:
— завідувача сектору масовоінспектора
роз’яснювальної роботи
— головного спеціаліста сектору персоналу
— головного державного податкового
— старшого державного податкового
ревізора-інспектора сектору платежів за
ревізора - інспектора відділу перевірок
землекористування
платників податків
— старшого державного податкового
Вимоги до конкурсантів: освіта вища
ревізора - інспектора сектору контролю
економічна , стаж роботи за фахом не
за фінансовими установами
менше 3-ох років, вільне володіння укра— головного державного податкового
їнською мовою, комп’ютером. Звертаінспектора відділу інформатизації протись до відділу персоналу за адресою:
цесів оподаткування
м. Вишгород, пр-т Шевченка, 1-а , кім. 15,
— старшого державного податкового
тел. 5-10-16

Молода душею

80 літо ступило на поріг жительки с.
Лютіж. Із чоловіком Андрієм Сергійовичем у шлюбі 62 роки. Виховали
чотирьох дітей, мають дев’ять онуків
та одинадцять правнуків.
Із ювілеєм чуйну та люблячу дружину, матусю, бабусю та прабабусю
Оксану Іванівну КИРІЄНКО вітає велика і дружна родина: сини — Петро із дружиною Лесею, Володимир із дружиною Танею, Михайло із дружиною Лідою, донька Оксана; онуки Славік, Сергій,
Віта, Андрій, Алла, Наталя, Коля, Ігор і Володимир;
правнуки Катя, Аня, Юля, Василько, Ярослав, Богдан, Вадим, Валерія, Каріна, Андрій і Женя. 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.

Металопластикові
вікна, двері

Безкоштовні оголошення
гараж, 1500 м2, трирівневий, кооператив «Лісовий».
18000 у. о. Тел: (066) 550-68-83, (098) 711-85-75
Ліжко для дитини 2-8 років
1-кімнатну квартиру 45,8 м2, ремонт, бойлер, 7/9 п.
(недорого) Тел: (097) 818-99-48
Тел: 52-145, (067) 319-77-40

ПРОДАМ

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

Скрипку
Тел.: (097) 290-04-38; (093) 384-83-04

ІНШЕ
Зварювальні, сантехнічні роботи, електрика,
ламінат, відкоси. Тел: (067) 945-06-40

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

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

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

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

P.S.

Підприємству в м. Вишгород
терміново потрібний:
— маляр із порошкового
фарбування металевих виробів.
З/п від 4 500 грн.
Тел: (067) 659-54-57
Компанії «Гротто Груп»
на постійну роботу (за трудовою книжкою) потрібні:
— робітники (чоловіки) на заливку
цементного розчину у форми.
Оплата від виробітку —
2 500 - 4 500 грн/місяць.
Тел: (044) 592-80-52;
— водій категорії С.
Оплата — 3 000 грн/місяць.
Тел: (093) 751-14-17.
Робота в м. Вишгороді, вул.
Київська, 10.

Якщо я показую вам зуби,
це не означає, що я вам
посміхаюся!

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

Земельні питання

Вишгород

6 серпня 2011 року

! Відсутність єдиної системи координат

ставить під сумнів гарантування прав
власності на землю
— Чи надійною є нинішня
геодезична мережа в Україні?
— Великою проблемою є
високий відсоток втрати через
інтенсивну господарську діяльність встановлених раніше
геодезичних пунктів. Усі нові
визначаються винятково в новій системі координат — УСК2000. Тому їх не можна використовувати для здійснення
кадастрових зйомок без додаткового трансформування їх
координат до СК-63 або ж існуючих місцевих систем.
Державна служба геодезії
та картографії України потребує значних інвестицій на актуалізацію і розвиток державної
геодезичної мережі. Треба регулярно відстежувати, враховувати і фіксувати геодинаміч-

ДЗК пошуку значних коштів на
їх придбання та використання
у виробництві та в базі даних
автоматизованої системи державного земельного кадастру.
Систему координат УСК2000 створено за умови збереження якісних (точнісних)
характеристик
радянських
картографічних матеріалів (топографічних карт), включно
до масштабу 1:10000. Тому її
впровадження Укргеодезкартографією та Військово-топографічною службою ГШ України не потребувало будь-яких
додаткових заходів щодо узгодження просторових відомостей, створених у попередній
державній системі координат
СК-42 та похідних від неї.
Але згадана Постанова Каб-

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 відкривані процеси (тобто зміни земної
поверхні) та періодично актуалізувати державну систему координат на так звану «епоху».
Крім того, особливої уваги
потребують результати здійснення землевпорядних робіт
у населених пунктах.
— Якщо кадастр запрацює з січня 2012 року, як
це пропонує проект Закону
«Про державний земельний
кадастр», у якій системі фіксуватимуться межі земельних ділянок, що в ньому відображатимуться?
— Постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004
р. № 1259 «Деякі питання застосування геодезичної системи координат» на території
України встановлено Державну
геодезичну систему координат УСК-2000. Вона має однозначні високоточні параметри
зв’язку із світовою та європейською системами координат;
закріплена приблизно 24,8
тис. пунктами Державної геодезичної мережі, координати
яких занесені у відповідний
Банк даних, видано так звані
«військові каталоги» в паперовому та електронному вигляді
для використання ліцензованими землевпорядними організаціями, незалежно від форми власності.
Необхідно зазначити: дані
геодезичних пунктів є власністю держави. Тому їх підготовка, отримання та використання
платні, що вимагає від Центру

тром ДЗК. Крім того, ще не
визначено, як вирішувати непорозуміння при використанні
результатів виконання кадастрових зйомок.
— Яких саме непорозумінь?
— Йдеться про методику
виконання картографічних вимірів, їх обчислення та трансформації з одної системи координат в іншу. При виконанні
кадастрових зйомок картографічна проекція та система координат насамперед повинні
забезпечити рівність між фактичними вимірами на земній
поверхні та значеннями, що
обчислюються на плані. Вказану вимогу повністю забезпечує
використання місцевих систем
координат для виконання зем-

відсутнє розуміння і бачення,
як це все зробити комплексно,
з урахуванням викладених зауважень. Саме ця структура
мала б забезпечити централізацію та загальнонаціональний
масштаб переходу до виконання всіма ліцензіатами геодезичних вимірів у системі координат УСК-2000. Тому зараз
геодезисти вимушені визначати координати точок повороту
меж земельних ділянок в умовній системі координат СК-63 і
місцевих системах координат,
а не в державній системі координат УСК-2000.
— Як розв’язати цю проблему?
— Це питання треба розглядати на двох рівнях: державному та локальному. На рівні
держави треба розробити та

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.
Дивіться

міну, яка б мала привести все
до єдиної системи координат
УСК-2000, повністю не реалізована.
— І чим це загрожує на
практиці?
— Починаючи з 2007 року
нові роботи державними підприємствами управління Укргеодезкартографії, Міністерства оборони, Мінрегіонбуду виконуються винятково в
системі координат УКС-2000.
Треба зауважити, що більшість
підприємств Укргеодезкартографії та підрозділи Міноборони виконують загальнодержавні топографо-геодезичні
і картографічні роботи. А підприємства Мінрегіонбуду переважно виконують їх у межах
населених пунктів у встановлених за часів СРСР місцевих
системах координат.
Параметри зв’язку («ключі»)
місцевих систем з УСК-2000 у
більшості випадків не визначені – тобто найчастіше невідомо, за яким алгоритмом необхідно перерахувати результати
виконання кадастрової зйомки, виконаної в місцевій системі координат до державної
УСК-2000. Загальнодержавна
програма щодо визначення
цих «ключів переходу» відсутня. Зараз ці роботи виконуються безсистемно, коштом місцевих громад, а результати є
комунальною власністю, тож у
більшості випадків недоступні
для використання сторонніми
ліцензіатами, зокрема й Цен-

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

левпорядних робіт.
З іншого боку, необхідно забезпечити накопичення та сумісне використання в АС ДЗК
геопросторових даних облікових кадастрових одиниць в межах України, що вже потребує
врахування кривизни Землі (задача редукування). Цю вимогу
повною мірою забезпечує використання для виконання землевпорядних робіт державної
системи координат УСК-2000.
При впровадженні у виробництво державної системи координат УСК-2000 необхідно
враховувати, що будь-які перерахунки (трансформування) метричної інформації (координат
точок повороту меж земельних
ділянок) із СК-63 або будь-якої
місцевої системи координат до
державної системи координат
неодмінно призведуть до методичних похибок трансформування. Ці похибки спричинять
зміни у площах та довжинах
ліній меж земельних ділянок,
відображених у чинних правовстановлюючих документах та
внесених до бази даних АС ДЗК.
Цю особливість необхідно врахувати при виробленні підходів до збереження та
актуалізації даних архівів документації із землеустрою на
паперових носіях, що ведуться територіальними органами
Держземагентства, та правовстановлюючих
документів,
отриманих у встановленому
порядку громадянами України.
Нині в Укргеодезкартографії

затвердити нормативну, методологічну базу для проведення
топографо-геодезичних, картографічних і землевпорядних
робіт. Необхідно поставити
завдання перед Державною
службою геодезії та картографії — забезпечити якість та актуальність державної геодезичної мережі, геодезичних мереж
згущення, налагодити контроль
за якістю виконання геодезичних вимірів ліцензіатами, а також фінансувати та контролювати виконання цього завдання
на належному рівні.
На локальному рівні можна
взяти за взірець організацію
роботи в Одеській області.
Директор Департаменту нормативно-правового
забезпечення розвитку земельних
відносин Держкомзему Євген
Бердников, який курував цей
напрямок, зібрав усіх керівників територіальних органів
Держземагентства та всіх ліцензіатів-землевпорядників
області і дав завдання перерахувати виміряне за останні
роки у загальну в межах області систему координат СК-63.
Було піднято архіви, проведено колосальний об’єм обчислювальних робіт та внесено
відповідні зміни до земельно-кадастрових даних на рівні
Одеської області. Але тепер
землевпорядники
Одещини
мають повну та чітку картину
щодо земельного фонду в єдиній загальній для області системі координат.
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Дім, сад, город

Коли огірок —
отрута
У журналах для садівників та городників часто
зустрічаєш поради читачів про те, як перемогти
фітофтору на томатах та
картоплі медичними засобами, що продаються для
людей в аптеках. Народні
«умільці» проти неї застосовують метронідазол.
Вчені попереджають, що
цей протимікробний препарат
протипоказаний рослинам.
Чим частіше ним обробляють
овочі, тим швидше пристосовуються до цього препарату
бактерії з оточуючого середовища. Потрапляючи до організму людини, такий стійкий
до антибіотиків мікроорганізм
викликає типове захворювання, що не піддається лікуванню. Не виключено, що
при споживанні рослини, яку
оброблено медпрепаратом,
можна занести до організму
кишкову інфекцію і померти
від розладу шлунку. Типова
ситуація масового отруєння
огірками та іншими продуктами рослинництва у країнах
Європи в цьому році призвела
до смертельних випадків ( не
виключено, що однією з причин могло стати застосування
медпрепаратів для захисту
рослин). Найцікавіше те, що
фітофтора швидко адаптується до засобів захисту, а особливо легко звикає до метронідазольних пігулок.

ВСЕ ДОБРЕ, ЩО В МІРУ…
Безсумнівно, що фрукти
та овочі – корисні продукти,
але споживати їх у великій
кількості все ж не варто і корисні вони далеко не усім.
Особливо, коли є проблеми із
здоров’ям.
СОЛОДКИМ ПЕРЦЕМ, наприклад, не варто захоплюватись людям з порушеннями
серцевого ритму і стенокардією.
КАВУН ТА ВИНОГРАД слід
обережно споживати людям
з підвищеним артеріальним
тиском, схильністю до набряклості, а також тим, хто
страждає на гастрит.
ЧОРНОПЛІДНА ГОРОБИНА,
КАЛИНА, КАПУСТА, КІЗИЛ,
ЧАСНИК, РЕДЬКА, СЛИВИ,
ХРІН, РІПА ТА ЩАВЕЛЬ – рослини, якими не можна зловживати людям з проблемами
шлунково-кишкового тракту.
ДИНЯ, ПЕРСИК містять вуглеводи, що легко засвоюються, а тому їх не можна їсти хворим на цукровий діабет.
ЦИБУЛЯ ТА ЧАСНИК негативно впливають на печінку,
втім, як й більшість пряних і
гострих рослин.
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Дата

6 серпня 2011 року

Календар
6 серпня
1497 — у Брістоль повернулася експедиція Джона Кабота, що
відкрила Канаду. Втім, усі були
впевнені, що це Китай
1932 — відкрився перший Венеціанський кінофестиваль
Іменини: Борис, Гліб, Давид, Полікарп, Роман, Христина
7 серпня
1907 — російський фізик Б. Розінг одержав патент за винахід
першої системи одержання телевізійного зображення
1932 — у СРСР прийнятий «Закон про п’ять колосків»
1970 — Проведений перший
комп’ютерний шаховий турнір
Іменини: Анна (Ганна), Макар
8 серпня – День військ зв’язку
України
1966 — у КНР оголошено початок
«культурної революції»
Іменини: Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Пантелеймон, Сава
9 серпня
1803 — перша демонстрація пароплава, винайденого Робертом
Фултоном
1848 — на Буковині скасовано
кріпацтво
1940 — завершено будівництво
залізниці Берлін-Багдад
Іменини: Параскева
10 серпня
1498 — англійський король видав дослідникові Джону Каботу
нагороду в 10 фунтів за відкриття
Канади
1500 — португальський мореплавець Діогу Діаш відкрив острів
Мадагаскар
1539 — французька мова у Франції стала державною замість латини
Іменини: Прохор, Юліан
11 серпня
1906 — в Англії Юджин Ласт запатентував звукове кіно
1962 — вперше в СРСР проведений прямий телесеанс із космічного корабля
Іменини: Костянтин, Кузьма,
Михайло
12 серпня
1896 — на річці Клондайк (Аляска) знайдено золото
1898 — Гавайські острови анексовані США
1962 — вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович
Іменини: Аполлоній, Валентин,
Герман, Іван, Лука, Максим

Пам’ятаємо
Другого серпня минає 30
років тяжкої розлуки, вічного
жалю та світлої пам’яті про дорогого й люблячого чоловіка,
турботливого сім’янина, талановитого педагога, вірного і
чуйного друга тих, із ким спілкувався, учасника бойових дій
у Великій Вітчизняній війні —
Сергія Артемовича БІЛЬКА.
Безжалісна смерть назавжди забрала від нас прекрасну людину.
30 літ! А серце болить, як і в
той день, що приніс нам розлуку.
Ми найдорожче схоронили,
Віддали матінці-землі…
Без тебе, куди не поглянеш, —
порожнеча…
До нас вже ти
не прийдеш ніколи,

Івана Купала чи жертва дияволу?

Тема

Цей день в історії

Вишгород

Купало — одне з головних свят стародавніх язичників-слов’ян, назва якого
пов’язана з ритуальним дійством. Купало — свято Ярила (божества сонця).
Купало був у першому ряді язичницьких богів і вважався богом земних плодів, третім чи п’ятим за значущістю після
Перуна. Язичницьких культів сонця не
перелічити. Обожнювати сонце — це не

валася «відьма» — лялька, зроблена з соломи чи із сіна, яка проносилася селом,
— у цьому ми бачимо прояв магії плем’я
інків, магії «вуду» (коли після прочитання певних магічних заклинань ця лялька
впливала на живу людину). Тому ця дія
також має вплив на людей, присутніх при
спалюванні «відьми» на вогні.
Після принесення жертв починалися
оргії. Оскільки із сонцем асоціювалося
плодотворче начало, і воно вважалося
джерелом життя й родючості, то і його
культ мав на увазі саме це активне «запліднення»: злягання з випадковим партнером і було кульмінацією «дивної і таємничої» ночі Купала. У давнину діти, зачаті
під час купальських свят, вважалися най-

просто традиція язичників, а їхнє непорушне правило. Сонце починає йти на
спад — «вмирає» — і треба його «підгодувати». У всіх сонячних культах цього дня
обов’язково приносилися жертви. Птахи,
тварини, а часом і люди спалювалися як
приношення сонцю, яке обожнювалося,
щоб їхньою енергією воно «наситилося»
і «не померло».
За язичницьким повір’ям, дим жертовного вогню — найкоротший спосіб доставити енергію жертв «на небо». Саме
тому в ніч Купала прийнято палити вогнища. Це — залишкове явище стародавніх культів, сенс яких вже не пам’ятають і
самі язичники. З цим і пов’язаний звичай
стрибати через вогнище. Вибрати людську жертву іноді не наважувався навіть
жрець. Тому хлопці й дівчата стрибали
через вогнище до тих пір, поки хтось не
падав у нього. Вважалося, що таким чином «боги» вибрали собі жертву (цікаво,
чи знають ті, хто зараз стрибає через
вогнище, про те, що вони зображають
потенційного покійника?) Також спалю-

сміливішими і найсильнішими воїнами.
Коментарі тут зайві: ось така свобода і
ніякої моралі. Але все це відбувалося за
допомогою диявольською, тому більшість дітей, зачатих цієї ночі, мали великі
здібності, подібні до відьомських.
Ось така правда про так зване «народне» свято Купала — день узаконеної розпусти. У багатьох язичників була поширена храмова проституція, оргії у свята. Все
це також вважалося «жертвою богам» і
не менш «торжественним». Яким богам?
Для православної людини відповідь на це
питання достатньо ясна — богам-демонам.
Протягом усієї історії християнської
Русі-України з язичницькими купальськими обрядами боролося духовенство
Православної Церкви, закликаючи своїх духовних чад не брати участі в цих бісівських забавах і жертвоприношеннях.
Проти купальських обрядів спрямовувалися правила російського церковного
собору 1551 року, відомого під назвою
«Стоглав». Засвідчувалося: «...у Різдво

З кожним роком в Україні все ширше відзначається так зване свято Івана Купала в ніч на 7 липня. У Православній Церкві на цей день припадає
свято Різдва Іоанна Предтечі.
Священик Ігор ВОЛЯНЮК

Іоанна Хрестителя, в надвечір’я сходяться мужі, жінки і дівиці на нічне біснування
і на безчинство диявольське, і на бісівські
пісні, і на танці, і на богопротивні діла; і
буває отрокам скверна і дівам порочність, і проти ночі ідуть до ріки з великим
криком, яко біснуваті, і вмиваються водою; і з ранку як почнуть у церкві дзвонити, тоді відходять по домах своїх і падають як мертві від великої втоми».
1723 року Перемишльський собор у
Березові постановив заборонити танці
та розваги біля купальського вогню як
забобонний звичай язичників. Пам’ятки
XVIII ст. рясніють документами про заборону купальських обрядів. 1719 року
гетьман Павло Скоропадський видав універсал про купальські ночі, який надавав
право фізично карати (в’язати, бити киями) всіх, хто наважився б взяти участь у
«безчинних гуляннях». Духовним властям
також наказувалося непокірних «безчинників від Церкви Христової відлучати».
Бог істинний є Богом чистоти і святості. Його заповіді закликають до подружньої вірності, захищають святиню сім’ї.
Розгнуздана розпуста — жертва сатані:
не вигаданому рукотворному Ярилу, а
реальному духу брехні й погибелі.
Ще один знак часу — спроба
прив’язати язичництво до християнських
свят. На Андрія і на Святки у нас ворожать, на Трійцю — плетуть вінки, на Петра і Павла — танцюють і гуляють. Тобто
свята, за походженням і за сутністю християнські, позбавляються свого духовного і виховного змісту, стають приводом
або до звичайного відпочинку, або, що
ще гірше, до окультних справ, п’янства і
розпусти.
Стати язичниками, стрибати через
вогнища, ворожити, здійснювати ритуальні купання, блудити з першим зустрічним, приносити під кущами «торжественну жертву богам (бісам)» — вільний вибір
людини. Але, відроджуючи свято з язичницьким корінням, необхідно пам’ятати,
що ми до себе цим прикликаємо самого
диявола, роблячи його своїм «богом».
Задумаймося, кому хочемо служити.
Отож, для православного християнина брати участь у таких язичницьких
святкуваннях — неприпустимо. Кожен із
нас повинен знати всю правду про історію цього поганського свята і закликати
інших не брати участі в ньому. Тим більше, що 7 липня ми святкуємо Різдво Іоанна Предтечі, про якого сказав Спаситель,
що немає більшого від народжених жонами ніж Іоанн. Тому слід прийти до храму, прославити Хрестителя Господнього
і звернутися до нього з молитвою:
«Святий Предтече Спасів Іоанне, моли
Бога за нас і захисти нас від князя пітьми
диявола!».

Таке життя

Без тебе – порожнеча…
Не переступиш рідний поріг,
Не стрінеш друзів,
родичів своїх…
А як любив ти зустрічати їх!
А серце не вірить,
і душа не сприймає,
Що тебе, наш рідненький,
так довго немає.
Як хочеться тебе обійняти,
До серця твого притулитись
і з тобою, наш любий,
і радістю, і горем поділитись.
Ти приходиш у снах рідних,
друзів, підказуєш нам,
як краще в тих чи інших
життєвих випадках діяти.
Ти вболіваєш за нас, щоб ми
не робили помилок і щоб краще нам на святій землі жилось.
Та вороття з потойбічного
життя немає…

Так рветься із грудей
Велика чорна туга,
Бо немає більше у нас по життю вірного друга…
Закрила смерть навіки,
Скувала холодом вуста.
Заснула вічним сном людина — добра і проста.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела в останню путь,
Похилиться зажурена калина,
І добрим словом
люди пом’януть.
Скільки не мине часу, ти завжди будеш поруч із нами.
Хай над твоєю могилою світить сонце, співають пташки, а
на квітах завжди буде роса —
то пам’ять про тебе, то наша
сльоза…
А душі твоїй — вічний спокій

Українці очолюють
списки мігрантів

і царство небесне…
Вічно сумуючі дружина,
рідні, друзі, учні багатьох
випусків, ветерани

Через світову економічну кризу
зменшилась кількість мігрантів
у розвинених країнах – такий
висновок експертів Організації
економічного співробітництва.
Українці на 10 місці серед тих,
хто виїздить у розвинені країни,
а в першій трійці — китайці, румуни й індуси. У Польщі, Росії і
Чехії українці очолюють списки
нових мігрантів.
2009-го року на захід виїхали
126 тисяч українців, у Росію —
46 тисяч, в Польщу — 10, у Чехію – 8 тисяч. У Польщі й Чехії
українці реєструвалися як підприємці.
Експерти також відзначають, що
більшість українських мігрантів
в Італії — жінки: у 2009 році офіційно зареєстровано 174 тисячі
українців, 80 % із них — жінки.

КОЛО жінки

Вишгород
До 20-річчя Незалежності України
Вийшов друком перший збірник пісень міського дівочого хору «Коралі».
Власн. інф.

ФОТО – Андрія МАКСІМОВА, «Вишгород»

Збірник пісень на 103 сторінки, багато
ілюстрований, з розповіддю про історію
створення ансамблю «Коралі» та відгуками про його виступи відомих українських
митців, вийшов друком у видавництві
«ТОВ «СТАРТ-98» м. Києва за сприяння
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка.
Високо оцінюючи творчі здібності
кожного вишгородця, мер вважає, що «…
хор «Коралі» зберігає і примножує нашу
українську пісенну традицію», а його керівник Леся Потіцька – «натхненний приклад ідентифікації української нації».
Втім, не лише міський голова високої думки про наших співачок. Народна
артистка України Ніна Матвієнко, наприклад, називає ансамбль «животворною
низкою на шиї Землі». «Мені завше хочеться принести в поклін і осінь золоту, і
весняну надію, коли чую дівочий ніжний
перелив коралових голосів, що дзвенять намистечком дитинства, бажання і
краси. Я чую димок пахучої землі, бачу
білий сніжок пречудового Вишгородського Різдва. Це здоровий перелив
молоденьких джерел, що вливають своє
бажання у лона могутніх пісенних річок
України», – каже Ніна Матвієнко.
Такий високий поетичний стиль практично усіх відгуків. А про «Коралі» висловились ректор Київської духовної семінарії УГКЦ о. Петро Жук, музичний оглядач радіо «Культура» Катерина Божко,
українські меценати – родина Садових і
журналіст Наталія Андрусенко, директор
Національного центру народної культури
Петро Гончар.
Створений 17 років тому як дитячий

Мода
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Лесине намисто

парафіяльний хор церкви св. Андрія Первозванного, ансамбль уже через три роки
стає муніципальним хором м. Вишгорода,
а згодом – учасником та переможцем багатьох фольклорних фестивалів.
«Коралі» знають за межами України.

за які гроші не купиш. Вона називає ансамбль з любов’ю і ніжністю – «Ой, коралики мої». «Коли «Коралі» народилися, нашій державі
було всього 2,5
роки. Ми росли

Вперше до 200-річчя Франца Шуберта
він виступив у Відні (Австрія), двічі відзначився на фестивалі «Лемківська ватра» у
Польщі, співав у Німеччині, Румунії, Македонії, Угорщині. 2003 року на міжнародному конкурсі Ф.Шуберта у Відні був
кращим і отримав спеціальний приз.
Які пісні співають «Коралі»? Тематика – різнопланова. Це понад 200 творів
(духовні, народні, ліричні, повстанські та
стрілецькі, календарно-обрядові пісні).
Осердя хору – «незамінна Людина
Великої Душі пані Леся Потіцька» (так назвав її Петро Жук). Це її заслуга у тому,
що «Коралі» стали школою виховання
та щасливого дитинства, які сьогодні ні

разом з Україною і, вважаю, є її гідними
громадянами і дітьми, бо з любов’ю й розумінням відтворюємо культуру рідного
народу», – пише п. Леся у своїй передмові до збірки.
Ще кілька слів про книжку, обкладинку
і сторінки якої прикрашають білі витончені
мережива на червоному тлі. До видання
збірки причетна і наш кореспондент, вокалістка старшої групи Славка Бень. Разом з
кандидатом мистецтвознавства, хормейстером хору «Коралі» Катериною Чаплик
вона взяла участь в упорядкуванні збірки.
Подальших творчих злетів тобі, Славко, і твоєму чудовому колективу бажають
твої колеги та друзі.

Aкорд літа

Радить відомий український дизайнер Айне Гассе:
Модні речі, без яких жінкам не обійтись нинішнім літом, –
це плаття, доповнені стильними аксесуарами, шовкова кофта
та атласний тренч у поєднанні з завуженою міді-спідницею.

Гриби гальмують ріст
пухлин

Сон – не примха,
він – частка життя

ансамбль на пляжі хустка або
широкий бриль і великі прикраси, а також легка, напівпрозора накидка тощо.
В офісі доцільні класична
двійка і шовкова блуза. Аби
залишатися у рамках дрескоду і виглядати сексуальною, є одне з кращих рішень:
останній тренд цього сезону –
чоловічий костюм, викроєний
за жіночими лекалами. Носити його треба із блузою з дуже
тонкої бавовни.
Повертається у моду з далеких 30-х років невисокий
каблук і гострий носок. І маленька витончена сумочка.

Знайомство

Наречена
для Теодора
Хочу познайомитися з жителькою Вишгорода. У Болгарії, де живу, є чимало українок, одружених з болгарами.
Вони добрі за характером,
щирі і хазяйновиті. Мені теж
потрібна така.
Років 20-26, аби погодилась
жити далеко від рідних. Головне,
щоб була лагідною, поступливою.
Не важливо, хто вона за спеціальністю – доярка, кухар, швачка
чи продавець. Аби була щира і
врівноважена. Звуть мене Теодор, зріст 178 см, вага – 71 кг, очі
карі. Освіта вища юридична. Не
вживаю алкоголю, не палю. Займаюсь спортом. Люблю природу, рибалку, полювання. Дечого
у житті досягнув – є житло, дача,
гараж, автомобіль. Тобто створив
усі умови для щасливого подружнього життя. Мрію тепер створити сім’ю, народити 4-х дітей.
Вони – найбільше багатство. Готовий бути турботливим батьком.
Не жартую і нікого не обманюю. У мене добре серце, щирий
характер і наміри досить серйозні. Шукаю дівчину, яка б оцінила
мої якості і була б готова розділити зі мною і труднощі, і радощі,
яка б стала для мені усім.
Я – відповідальна людина, міцна сім’я для мене – зміст життя.
Відгукнись, єдина. Напиши про
себе і свою родину, надішли фото,
зателефонуй. Відповім усім.
Мій тел.: +35 98 99 106 107.
Адреса: Болгарія, Разград –
7200, вул. Л. Сумпаров, 49. вх. 2,
ап.13, Теодор Іванов.

Не повторіть моєї
помилки

Цікавинки

Особливий інтерес вчені виявляють до з’єднання у грибах,
що містить сірку. Цей сульфід гальмує утворення в організмі людини злоякісних пухлин, а також затримує їх розвиток.
Саме завдяки високому вмісту сірки гриби займають домінуючий стан у боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Тренд сезону – жіноча та
романтична мода 30-х років
минулого століття.
Кольори – світлі та сонячні.
Особливий настрій створює
білий колір у поєднанні з мереживом. Цей рік у світі офіційно
оголошено роком боротьби з
нудьгою та депресією. Тому
серед популярних кольорів –
жовтий та помаранчевий.
Актуальні асиметрія, косі
плечі і незвичайні вирізи у
стилі деконструктивізму. У купальній моді повертається пуританський стиль – найбільш
сексуальний, бо залишає місце для фантазії. Доповнять
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Комфортні умови для сну і оточуюче середовище впливають на його якість. Тому, якщо прагнете виспатися, дослухайтеся цих рекомендацій.
Затишна кімната у приємних, заспокійливих тонах ( наприклад, зеленому та його відтінках), бажано, щоб виходила вікнами на тихий бік, подалі від вуличного галасу. Освітлення –
м’яке. Щільні штори або жалюзі, щоб добре затіняли кімнату.
Оптимальна температура – 180 С.
Зручне ліжко і матрац. Він повинен пропускати повітря,
бути твердим. Якісний матрац – один з важливіших атрибутів спокійного сну.
Подушка повинна бути такою, щоб спина, шия і плечі були
у розслабленому стані. Якщо подушка висока – ви відчуєте
дискомфорт, втому і біль у шиї.
Легка і тепла ковдра. В торгівлі величезний вибір ковдр.
Але ваша повинна «дихати». Важка ковдра не пропускає повітря, створює незручності під час сну. А з легкою ваш сон
стає комфортним. Фахівці рекомендують спати без одягу.
Так тіло відпочиває від важкості, накопиченої за день.

Смачного!

Курячу печінку поріжте і обсмажте на вершковому маслі
з дрібно посіченою цибулею і грибами. Посоліть, поперчіть.
Рис відваріть у великій кількості води, відкиньте на дуршлаг,
з’єднайте з печінкою, грибами та цибулею (печінка – 200 г,
рис – 1 склянка, гриби – 200 г, вершкове масло – 2 ст. ложки,
перець, сіль за смаком).

Віддала шахраям
і золото, і гроші
Нещодавно я стала жертвою
шахраїв у нашому місті. Біля
банку «Аваль» до мене підійшла жінка років 40, непримітна на вигляд, і запитала – чи
вірю я в Бога і чи не поспішаю.
Не дочекавшись відповіді, додала, що мене зурочили і що в
моїй родині трапиться нещастя,
якщо вона не допоможе. Ми підійшли до церкви, що майже у
центрі міста на вулиці Шевченка,
і далі усе відбувалось, як у тумані… Я винесла жінкам із дому
13 000 гривень та ще 300 доларів.
А ще чимало власних золотих речей та дорогоцінності своїх рідних. Старша жінка читала молитву, молодша стояла поруч. Коли
через кілька хвилин я отямилась,
поруч нікого не було. І тільки тоді
я зрозуміла, що мене нахабно обдурили з допомогою гіпнозу.
Прикмети жінки : років сорока,
повна, слов’янської зовнішності,
працює у парі з дівчиною років 20.
У міліції я залишила заяву, а до
мешканців міста звертаюсь з попередженням: не розмовляйте на
вулиці з незнайомими, а якщо у вас
щось запитали – відповідаючи, не
дивіться їм у вічі, не дозволяйте до
себе доторкатися, аби не потрапити у тенета павуків-шахраїв.
Катерина З.
м. Вишгород
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Спосіб життя
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Вишгород

З любов’ю до природи

ВИСОКОШВИДКІСНИЙ ІНТЕРНЕТ

Михайлів ліс
На околиці Вишгорода, на
високому пагорбі розташований один із перших у місті
садово-дачний кооператив
«Енергетик». З одного боку
він майже впритул підступає
до лісу. І вся проблема саме
в цьому зеленому оазисі,
який недобросовісні люди
перетворили на смітник.
Олена БОГОМАЄВА
м. Вишгород
Справа у тім, що в деяких будиночках тут мешкають
квартиранти, які весь непотріб
викидають у ліс. Хоча голові
кооперативу давно треба домовитися з відповідною організацією про регулярне вивезення сміття і придбати сміттєзбірники. Але, мабуть, у голови
багато інших проблем.
Утім, хочу розповісти про
людей, які дбають не тільки про
порядок на своїй дачній ділянці, а й опікуються зеленим другом.
Колишній бригадир Каскаду середньодніпровських ГЕС,
кавалер багатьох урядових
нагород Володимир Сидоров
змайстрував лавку між двома
деревами, де люблять перепочити дачники, піднімаючись на
гору. І щоразу вони згадують
добрим словом того, хто про
них подбав.
Може, Володимир зробив
лавку для себе і своєї дружини — обоє інваліди. Але, піклу-

ючись про себе, він подумав
про всіх, кому важко рухатись.
Адже члени кооперативу здебільшого люди похилого віку —
перші будівельники міста Вишгорода, яким сьогодні за сімдесят.
Але не тільки ветерани —
люди щирої душі. Від краю
дороги, що веде вглиб товариства, розташований дачний
будиночок подружжя Проценків. Любо-дорого подивитись
на цю невеличку ділянку, де все
до ладу, – багато квітів, плодоносять дерева і є навіть колонка з джерельною водою. Хоча
пробити свердловину на горі
не так-то просто – глибина до
води сягає 100 метрів і більше.
Господар ділянки Михайло
підтримує порядок не тільки у
себе на ділянці. Навпроти —
лісовий масив, куди люблять
скидати сміття байдужі до краси і чистоти люди. Михайло самотужки розчистив цю ділянку
лісу, прибрав старі гілки, скосив траву.
Тут приємно відпочити спекотної пори. Шкода лише, що
охайної ділянки всього кілька
метрів. А далі — знову сміттєзвалище.
Вважаю, що приклад Михайла вартий того, щоб його
підтримали інші. Звичайно,
насильно не примусиш робити гарні справи. Але як добре,
коли навколо — краса і чистота, до творення якої ми самі доклали рук.

Безпека життя

Відкрийте двері
газівникам!
Вишгородська філія з експлуатації газового господарства акціонерного товариства «Київоблгаз» проводить інвентаризацію будинків приватної власності щодо
відповідності димових та вентиляційних
каналів вимогам правил та норм, а також
здійснює їх технічне обслуговування з
оформленням відповідних актів.
М.НІКУЛІН,
начальник Вишгородської ФЕГГ
Однак у деяких населених пунктах району газівники опиняються перед зачиненими
дверима без будь-яких пояснень з боку господарів. Так, їх не допустили до власних помешкань мешканці с. Демидів Д.Биховський
та А.Євтушенко, нічим це не мотивуючи.
Втім, пунктом 1,4,3 Правил безпеки систем
газопостачання України власники будинків,
а у житлових будинках державного фонду –
квартиронаймачі відповідають за технічний
стан і безпечну експлуатацію побутових газових приладів та апаратів, димових і вентиляційних каналів, ущільнень вводів підземних
інженерних комунікацій.
Зі свого боку експлуатаційні спеціалізовані
підприємства газового господарства – СПГГ
– відповідають за якісне виконання робіт з
технічного обслуговування, а також вчасне
усунення несправностей у системах газопостачання згідно заявок споживачів.
Через порушення правил експлуатації
газ може стати не благом, а бідою. Запобігти їй – наш обов’язок.

європейського рівня –
ВІДТЕПЕР У ВИШГОРОДІ
Шановні мешканці Вишгорода!

Ігор Литовченко
президент «Київстар»

«Київстар» приготував для вас приємну новину.
Місто Вишгород уже підключено до швидкісного широкосмугового інтернету «Київстар».

Відтепер з послугою «Домашній Інтернет» ви зможете виходити у всесвітню мережу на високій швидкості за найбільш вигідними тарифами: за кожну гривню, сплачену
за користування проводовим інтернетом,
ви отримуєте бонуси для оплати послуг мобільного зв’язку «Київстар». Таким чином,
«Домашній Інтернет» сплачує ваш мобільний зв’язок, а ви залишаєтесь у виграші.
«Домашній Інтернет» – безлімітний. З
вигідними тарифами – від 55 гривень на
місяць. Ви можете без обмежень «скачувати» музику та фільми, дізнаватись новини з
усього світу, отримувати нові знання, спілкуватись з друзями та родичами за допомогою відео-дзвінків. Вам більше не треба
турбуватись про обсяги трафіку та швидкість. Можливості широкосмугового інтернету «Київстар» дозволяють завантажувати
будь-яку інформацію за лічені хвилини.
Ми також потурбувались, щоб підключити «Домашній Інтернет» було дуже просто. Оптоволоконна мережа підводиться
до вашого будинку та квартири. Кабель
підключається до вашого комп’ютера,
тому не потрібне додаткове обладнан-

ня – жодних модемів. Ми піклуємось про
наших клієнтів цілодобово – 24 години 7
днів на тиждень: служба підтримки «Київстар» працює постійно, найкращі спеціалісти готові оперативно вирішити будьяке ваше питання.
Отже, чому варто приєднатися до сотень
тисяч абонентів, які вже зробили свій вибір?
«Домашній Інтернет» від «Київстар» – це
висока швидкість, безлімітне користування, отримання бонусів для оплати мобільного зв’язку, стабільність та
якість обслуговування.
Наші фахівці завжди раді допомогти і
надати кваліфіковану консультацію з будьяких питань щодо наших послуг:
460 (дзвінки з номерів «Київстар» та
Beeline не тарифікуються)
0 800 300 460
www.kyivstar.net
Ми будемо вдячні за ваш вибір та зробимо все, щоб виправдати вашу довіру.
З думкою про вас –
президент «Київстар» Ігор Литовченко

Редакційна пошта
Незабаром мине 20 років, як Україна незалежна і визначилась за соціально-економічним розвитком — ми
обрали ринкову економіку.
Валентина ЖУРАВЛЬОВА
Перш за все приватизували магазини, кафе, ресторани і т. ін. І відчули, як змінилося ставлення продавців до покупців — візитівкою майже
всіх цих закладів стали ввічливість,
шанобливе ставлення до відвідувачів. Навіть, якщо нічого не купуєте і
не замовляєте столик.
І все ж ні-ні, та й прорветься те
саме радянське хамство, яке не одного покупця змушувало міряти тиск
та хапатися за серце.
У маленькому магазинчику молода симпатична жінка продає всілякі

Який поріг, така і господиня
дрібниці для любителів шиття. Жінка
похилого віку роздивлялася тасьму,
яка звисала з різнобарвних бобін. І
раптом тасьма розмоталася, змійкою лягла на прилавок. Як, гадаєте,
на це відреагувала продавець? Приблизно у такому дусі: ходять тут всілякі, а потім за ними змотуй.
Золоте правило торгівлі — покупець завжди правий. Про це жінка
нагадала неввічливому продавцю. Та
це лише роздратувало її. І покупець
пошкодувала, що у місті лише в одному магазині торгують дрібницями
для шиття, і за потрібною стрічкою
доведеться їхати до Києва. Але про
себе вирішила, що більше у той магазин-ательє — ні ногою.

У полон і с тихії
Якщо хочуть загубити добру
справу, обмежуються гарними
обіцянками. Особливо, коли це
стосується житлово-комунальних
проблем.
Раїса ОЛЕНДАРЬ,
голова громадської організації
«Любов та милосердя»,
Т. Віхнич, Т. Шаповал, Л. Новикова, Л. Філенко, В. Веремієнко
м. Вишгород
Тривалий час другий під’їзд будинку № 7 по вулиці Грушевського
потерпає від стихійного лиха — зливи, дощі, що почастішали останнім
часом, проникають в електрощиток.

Стіна постійно волога і вже відвалюється шматками. Вода потрапляє у
під’їзд через вікно на другому поверсі, в якому немає рами. Недалеко й
до пожежі.
Ми, мешканці, вже майже рік пишемо скарги на адресу КПЖ і КГ
міської ради і отримуємо позитивні відповіді, мовляв, все зроблено
або зробимо. Телефонуємо до КПЖ
і КГ — обіцяють допомогти. Але
скільки можна нас відфутболювати обіцянками? Ми зверталися також до жеківців щодо ремонту двох
під’їздів, а ще біля другого, щоб облаштувати тротуар, бо там завжди
стоїть «болото». Власними силами
виконати такий обсяг робіт ми не в

Ще одне вразило: не круті східці,
якими дістаєтесь підвального приміщення, а невеличкий поріг, об який
не можна не спіткнутися. Мабуть,
не одна людина набила лоба, відчула неповагу господарів магазину
до покупців. Щоправда, тут є надряпане на папірці попередження, і
ще ставлять на поріг щось на зразок
вішалки. Хоча так просто — вирівняти поріг, муляру роботи тут на кілька
хвилин. Між іншим, зручний і безпечний вхід — це теж елемент поваги до
покупця.
А тут вийшло, як у примовці: «Як
наше не в лад, то ми зі своїм назад».
Не поважають нас у цьому магазині.

змозі, хоча намагаємося підтримувати порядок.
Нас чемно вислуховують, приймають наші заяви і відкладають
у довгий ящик. Або обіцяють щось
зробити і нічого не роблять. Якщо
і цього разу на нашу скаргу не відреагують, мусимо звертатися до
суду.
Від редакції
У КПЖ і КГ нам повідомили: для
ремонту тротуарів і під’їздів необхідні цільові бюджетні кошти. З цього
приводу ЖЕК регулярно складає заявки, озвучує їх у міськраді і готовий
приступити до робіт одразу ж після
отримання коштів. Козирок і віконні
рами відремонтують у наступні дві
декади.

Мозаїка

Вишгород
На дозвіллі
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Кросворд «Київська Русь»

Склав Борис РУДЕНКО

Відповіді на сканворд
«Вишгород»,
надрукований у
попередньому номері:

По горизонталі: 7. Ганна, грецька …, дружина великого князя київського Володимира Великого, хрестителя Київської Русі. 8. Новгородський князь, син Володимира Великого від дружини Регнеди.
9. Тисяцький великого князя київського Володимира Мономаха. 10.
Грецький бог. 13. Річка, притока Південного Бугу. 15. Давня назва
однієї із частин Дніпра. 17. Напої із фруктів, ягід або меду. 19. Один
із перших легендарних князів, основоположників Києва. 21. Відсутність атмосферних опадів. 22. Місто на Волині. 23. … Діоген, претендент на візантійський престол, чоловік дочки Володимира Моно-

Сусіди
На відкритті пам’ятника
святим Борису і Глібу ми
познайомилися із жвавим
чоловіком, який активно
фотографував. Як виявилося, Юрій Кіндратович
Сидорук, батько одного із
скульпторів,
спеціально
придбав цифрового фотоапарата, щоб увічнити подію.
Марина КОЧЕЛІСОВА,
Катерина ЗУРМА

ФОТО — Вікторія ШМИГОРА,
«Вишгород»

Про сина Юрій Кіндратович, звісно, розповідає з гордістю, як і кожний батько. Та
пишатися справді є чим. Після художньої середньої шко-

Скульптор Олесь Сидорук
ли-інтернату ім. Т. Шевченка
Міністерства культури України Олесь навчався в Академії
образотворчого мистецтва
й архітектури на кафедрі монументальної
скульптури.
Стажування в асистентурі
проходило під керівництвом
народного хужожника України Василя Бородая.
Ще студентом у 1990-х рр.
Олесь Сидорук брав участь
у Всеукраїнських виставках.
Перша його (ще студентська)
робота — меморіальна дошка на Оперному театрі (м.
Київ) Дмитру Мирону «Орлику». Разом із Борисом Криловим працював у творчих
колективах, які створювали
пам’ятники Андрію Первозванному (неподалік Ас-

кольдової могили), Петру
Сагайдачному (на Подолі),
князю Святославу (на Червонозоряному проспекті столиці), князю Ярославу Мудрому
(на території Міжрегіональної
академії управління персоналом (МАУП) — там же, до речі,
й Український сад — комплекс скульптур Т. Шевченка,
Л. Українки, П. Могили, Б.
Хмельницького, Г. Сковороди, І. Франка і перша самостійна робота Олеся Сидорука — ангел з білого мармуру,
Петру Могилі (с. МихайлівкаРубежівка на Київщині).
Вкупі з Борисом Криловим
чимало зробили пам’ятників
по селах України. У Вишгороді — пам’ятник жертвам
голодоморів — унікальний:

Зліва направо: скульптори монументу Олесь Сидорук, Борис Крилов,
Вишгородський міський голова Віктор Решетняк, голова Вишгородської
РДА Олександр Приходько, архітектор Василь Климик перед встановленням скульптур

жодних страхітливих фігур, а
через розбиті жорна, як Віра,
Надія і Любов, проростають
три колоски.
Місяць тому Олесь Сидорук і Борис Крилов відкрили
пам’ятник гетьману України
Пилипу Орлику у м. Хрістіанстад (Швеція). До речі, творчі хлопці — єдині з України
члени Британської королівської спілки скульпторів, у
яку приймають після значних
творчих досягнень.
Над монументом свв. Борису і Глібу працювали майже
два роки. Чимало залежало від
фінансування: півмільйона гривень дав Президент України,
решту вишукували місто, район і область — тож і з’явився
цей пам’ятник завдяки спільній
роботі трьох гілок влади.
Батько Олеся розповідає, що син творчою натурою вдався у батьків: Юрій
Кіндратович, доцент НТУУ
«КПІ», замолоду вагався,
ким стати – художником чи
інженером; мати, Тетяна
Семенівна, понад 20 років —
завуч художньої школи.
Олесь у дитинстві трішки
малював, грав на гітарі, а з
п’ятого класу серйозно захопився ліпленням: з пластиліну, глини, іще школярем брав
участь у багатьох виставках.
І нині, коли має вже власну
сім’ю (дружина – художник,
донька-четверокласниця теж
малює), не забуває гітару. Сидоруки мають двох синів і дочку. Олесь — наймолодший і,
вочевидь, більше все-таки
вдався у батька (той займається розробкою радіотехнічних систем) — як віддається
роботі, то сповна.
(Далі буде)
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маха Мариці. 25. Французький князь, син
дочки Ярослава Мудрого Анни. 27. Дочка
Володимира Великого … — Доброніга,
дружина короля Польщі Казимира Обновителя. 28. Природна заглибина, заповнена водою. 33. Київська Русь поклала
… державності у східних слов’ян. 34. Після спалення околиць Царгорода великим
київським князем Олегом Віщим – між
Візантією і Київською Руссю підписано
…, де за Руссю визнавалося право безкоштовної торгівлі. 35. Київський князь Кий
у VI столітті заснував над Дунаєм місто …
. 36. Територія Південно-Східної Європи,
терени заселення західними слов’янами.
По вертикалі: 1. «Окружне послання» патріарха Фотія оповідає про … Київської
Русі на Царгород 18 червня 860 року. 2.
Великий київський князь Олег …, родич
новгородського князя Рюрика. 3. Преподобний, який заснував Києво-Печерський монастир. 4. Великий київський
князь, внук княгині Ольги Святої. 5. Житло. 6. Місто в Польщі. 11. Азіатські кочові
племена, які постійно нападали на землі
Київської Русі. 12. Цар антів. 14. Церква
признала велику київську княгиню Ольгу Святою, а … Мудрою. 16. Горбатий
заєць. 18. Багаття, вогнище. 19. … - до,
один із видів перетворення рідкого чавуну
в сталь. 20. Український митрополит Іван
Борецький. 24. Легендарний родоначальник Трої. 26. Орди найміцніших з усіх азіатських кочових племен, постійні вороги
земель Київської Русі, які у 1068 році були
розбиті над річкою Альтою силами руських князів Ізяслава, Святослава та Всеволода. 27. Великий київський князь Володимир …, син князя Переяслава і Ростова
Всеволода (сина Ярослава Мудрого). 29.
Руський князь … Святий, син Володимира
Великого. 30. При Володимирові Великому на Київській Русі відмінені племінні …
земель. 31. Річка на Волині. 32. Місто на
Волині.

Коротко про різне
Метро на Троєщину
«Обговорюються два варіанти проходження метро в лівобережній частині столиці – по вулицях Бальзака або
Маяковського. На будівництво кожної
нової станції знадобиться два роки, але
плануємо розпочати будівництво метро
на житловий масив Троєщина вже наступного року», – повідомив начальник
комунального підприємства «Київський
метрополітен» Володимир Федоренко.
Він нагадав, що до 2023 року у Києві побудують 31 нову станцію метрополітену. Станцію метро «Виставковий центр»
відкриють уже до кінця поточного року.

Київ – дороге місто
Столиця України посіла восьме місце у рейтингу найдорожчих міст для
туристів. У дослідженні брали участь
50 міст світу. При визначенні рейтингу враховувались вартість розміщення
туриста на одну ніч у 4-зірковому готелі, дорожнеча піци з сиром, порція
сухого мартіні і поїздка на таксі на відстань 8 км.
На все це гість Києва мусить витратити 332 долари. У Парижі (1 місце) – 429
доларів, Цюриху – 379, Лондоні – 374.
Найдешевші міста для туристів – Бангкок (112 доларів), Пекін (120 доларів) і
Шарм-ель-Шейх (128 доларів).

Причини загибелі шахтарів
«Трагедія на шахті ім. Бажанова
у Донецькій області, де через падіння ліфту загинуло 11 людей, пояснюється низькою якістю бетону,
з якого було зведено 70-метрову
вишку», – заявив гендиректор державного підприємства «Макеєввугілля» Станіслав Толчин. Ще одна
причина – підйомник, який ще в
70-х роках минулого століття замінили на радянський. Він був важчим імпортного.
Причини другої трагедії на шахті
«Суходільська-Східна» на Луганщині
поки що невідомі. Експерти називають серед можливих – порушення
правил експлуатації електрообладнання і обговорюють ще близько 10
можливих причин вибуху метану.
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Вишгородській філії з експлуатації господарства
ПАТ «Київоблгаз» на постійну роботу
потрібні електрогазозварювальники 5 розряду.
Довідки за телефоном: 22-058
ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МІСТА ТА РАЙОНУ!
Управління праці та соціального захисту населення Вишгородської
райдержадміністрації доводить до відома мешканців м. Вишгорода та
Вишгородського району, що на пільговий проїзд у міському та приміському пасажирському транспорті загального користування мають право
категорії громадян, які зареєстровані в управлінні у відділі персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян.
Для реєстрації потрібно надати копії: паспорта (1, 2 стор., прописка),
ідентифікаційного коду, посвідчення 4 категорії ЧАЕС, посвідчення „Ветеран праці», пенсійного посвідчення.
Тел: 25-106.

Потрібна швачка-закрійниця.
Для тих, хто швидко та якісно працює. Оплата щотижня.
Тел: (067) 741-93-37, (063) 273-42-31
Терміново потрібні
на постійну роботу майстри манікюру-педикюру, перукарі.
Здам в оренду робочі місця.
Тел: (063) 681-50-73

Вишгородське міське комунальне
підприємство «Водоканал»
запрошує на роботу слюсарів аварійно-відновлювальних робіт з обслуговування водопровідноканалізаційних мереж міста та споруд на них.
Довідки за тел: 23-354

ПОТРІБНА
швачка-вишивальниця для
роботи на вишивальній машині, нічна зміна.
Оплата щотижня.
Тел: (067) 741-93-37,
(063) 273-42-31

а - фішка
Всі - на футбол!
24 - 28 серпня цього року на стадіоні « Енергетик» м. Вишгорода відбудеться міжнародний турнір з футболу DNIPRO CUP- 2001 за підтримки
Вишгородського міського голови. У ньому візьмуть участь команди України, Білорусі, Литви.
Урочисте відкриття – у День незалежності, 24 серпня, о 12-й год.
Зараз вишгородські футболісти 2000 року народження разом з тренером Валерієм Сидорчуком перебувають на навчально-тренувальних зборах у Литві.
День донора
10 серпня, наступної середи, у центральній районній лікарні (біля приймального відділення) чекають на донорів з 9 до 12 години.
Приходити натщесерце, при собі мати паспорт.
Оплата за дозу -100 грн.

Народні прикмети
СЕРПЕНЬ
Якщо у першій половині серпня погода стала - буде зима довготривала.
Опеньки з’явилися – літо скінчилося.
7 серпня – Ганна-холодниця. Якщо цього дня світить сонце і тепло, то чекай холодної зими. А якщо іде дощ – зима сніжна і тепла. Яка погода до
обіду – такий буде і грудень .
12 серпня – день Сили.
Вважали, що жито, посіяне в цей день, родить сильно.

Посміхніться
– Навіщо ти лаєшся з дружиною перед сповіддю?
– У мене погана пам’ять, а варто лише трохи зачепити дружину, вона мені
всі гріхи пригадає.
***
Чисто прибрана квартира і смачна вечеря – дві вірні ознаки несправного
комп’ютера.
***
Тетяна щоранку приносила своєму чоловіку каву в ліжко, бо якщо вона не
встигала, ранок починався з пива.
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