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Вітаємо

ШАНОВНІ БУДІВЕЛЬНИКИ!
За своє життя людина має
зробити три речі: збудувати дім, посадити дерево та
виростити дитину. Скільки
осель на рахунку тих, для
кого будівництво не просто
фах, а зміст життя! Неможливо уявити і наше місто без
сучасних споруд, без тих, хто
приносить нам радість, відкриваючи вікна до сонця.
За ці роки Вишгород із
звичайного села перетворився у гарне місто-новобудову завдяки будівничим.
У Вишгорода грандіозні
плани на майбутнє. Сподіваюся, що новітні технології стануть запорукою успішного виконання програми житлового
будівництва.
Бажаю вам щастя, достатку і благополуччя! Нехай кожний новий об’єкт, зведений
вашими майстровитими руками, приносить вам почуття
задоволення і гордості за добре виконану роботу!
Вишгородський міський
голова Віктор РЕШЕТНЯК

Анонс

100 днів Олександра Приходька на посаді голови
Вишгородської районної держадміністрації

Читайте в наступному номері

Вітаємо із днем народження
Івана Григоровича БУРДАКА!
У когорті відомих особистостей
Вишгородщини наш сучасник посідає вагоме місце.
Він – дійсний член Української Академії наук національного прогресу,
голова відділення економіки і управління Української Академії наук, член
Міжрегіональної Спілки письменників
України, відзначений міжнародною нагородою – золотою
медаллю Платона та ще однією такою медаллю за досягнення у літературній творчості, орденами Іллі Муромця,
Агапіта Печерського, має урядові нагороди радянських
часів, почесний громадянин Вишгорода.
Вітаємо Вас, шановний Іване Григоровичу!
Бажаємо міцного здоров’я, щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.
Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непорозуміння. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю,
енергією, натхненням та радістю сьогодення.
З повагою Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

Реаніматорам – від Спілки
Реформування медичної галузі
– найактуальніша проблема сьогодення. Вона чекає не тільки на фінансову допомогу з боку держави,
а й на постійну увагу до її проблем
керівників міста, району, області,
депутатського корпусу тощо. Днями прем’єр-міністр України Микола Азаров, відвідавши лікарню
у Макіївці,зізнався, що йому за її
стан соромно.

Віктор ПАВЛЕНКО,
головний лікар Вишгородської
ЦРЛ, депутат райради
Так, наша медицина потребує
змін. Не менше, ніж у Макіївській,
проблем і в нашій центральній районній лікарні, де на стаціонарному
лікуванні перебуває майже 300 хворих. Ліки, харчування, медичне та діагностичне обслуговування – це надто
витратні статті районного бюджету.

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Лікарня весь час відчуває
нестачу того чи іншого. І
добре, що у місті є люди,
готові нам допомогти.
Так, «Спілка підприємців Вишгородщини» нещодавно передала для харчування хворих крупи, олію,
борошно. А коли я попросив голову Спілки, депутата Вишгородської міської
ради Олександра Семенова посприяти у придбанні
пральної машини для відділення реанімації, навіть
не чекав, що так швидко
спілчани відреагують.
Ми щиро вдячні за це
Спілці і зокрема Олександру Ігоровичу. Меценатство – добровільна безкорислива допомога нужденним – у всі часи відігравало важливу роль у становленні української
державності, тому імена добродійни-

Меценатство

ків повинні знати ті, для кого вони не
шкодують ні грошей, ні свого часу.
На змімку: отримувати подарунки завжди приємно. Другий
зліва – Олександр Семенов

Електронна адреса: ngvyshgorod@ukr.net
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Влада – громаді

Вишгород

Анатолій Присяжнюк: «У нас багато роботи,
тому спочивати на лаврах не маємо права»
щодо реформування країни,
стає центром цього процесу.
Але реформи гальмують. Як їх
прискорити?
– Ми не ставимо за мету змінити суспільство революційним
шляхом. Однак на порядку денному в Україні, без сумніву – питання якісних, позитивних, швидких і
широкомасштабних перетворень.
Я не спустився з місяця, я теж «від
землі», розумію, що в кожному
регіоні підходи до вирішення проблем різні, але результати є там, де
працюють. Все повинно розпочинатися із сільських громад. Потрібно об’єднати людей, спрямувати їх
зусилля не на політизацію, а на наведення порядку. Чому в багатьох
розвинутих країнах не знають, хто
у них президент? Проте там добре
знають, хто у них керує на місці,
і від нього вимагають вирішення
проблем. Треба, щоб люди зрозуміли, що ані президент, ані держава не будуть «підмітати в їхній хаті».
Щодо нашої ментальності, то,
як говорять, – «на два українці три
отамани». Кожен хоче бути отаманом. Звісно, у нас чимало молодих,
талановитих і розумних спеціалістів. Так, вони можуть закон написати, але, на жаль, вони не мають ще
досвіду. «Все, що за протоколом» –
виконують на відмінно, однак не готові взяти на себе відповідальність,
оцінювати та швидко реагувати на
ситуацію.

родської міськради мені, моєму
першому заступнику Ярославу
Москаленку, голові Вишгородської
РДА Олександру Приходьку присвоєно звання почесних громадян
міста Вишгорода, які ми отримали
в офіційній церемонії на День міста. Дуже приємно, вважаю цю відзнаку авансом. Ми порадилися і
передали кошти, що видаються до
цієї відзнаки, вихованцям школи з
психофізичними вадами на Вишгородщині.
– Повертаючись до «Формули–1 на воді», чи можна її назвати репетицією до Євро-2012?
– Так, це була дійсно репетиція Київської області, перевірка, чи
зможемо забезпечити проживання, харчування гостей, їхню безпеку. Репетиція пройшла успішно.
Були недопрацювання стосовно
логістики, стоянок для транспорту,
інформаційної політики. Над цим
будемо працювати. Зрозуміло, що
коли споруджується стадіон, враховується все (під’їзні шляхи, виходи, стоянки), так і тут. Виправимо
всі помилки до наступного чемпіонату.
– Іноземці охрестили прийом
на «Формулі-1 на воді» – королівським. Рівень проведення
змагань був високо оцінений
світовими експертами. Чи отри-

продукції, будівництво тваринницьких комплексів, логістичних
центрів, овочесховищ. А це дасть
можливість збільшити кількість робочих місць.
– Чи є перспектива у міста
Вишгорода набути статусу міста обласного значення чи навіть
стати центром Київщини?
– Це не мені вирішувати. Стосовно перенесення центру Київської області в одне із міст Київщини – про це рано говорити, тому що
це потребує чималих коштів.
– Маємо проблему з транспортним сполученням. Поперше, значно підвищилась
вартість проїзду до столиці.
По-друге, жителі міста очікують
продовження колій електрички
до зупинки «Комсомольська».
– Перевізники мотивують підвищення вартості проїзду різким
стрибком цін на пальне, подорожчання технічного обслуговування.
Для Вишгорода альтернативою
автобусам стане продовження
колії та збільшення частоти руху
електропотяга. Домовлятимусь із
керівниками, щоб ті залучали до
перевезення людей інші компанії,
проводили тендери. Здорова конкуренція – це прогрес.
– Київщина все активніше
бере на себе відповідальність

Нам треба дуже багато працювати у напрямку виховання нації,
викорінювати «невихованість» ізсередини, тобто починати з родини, і тоді ситуація покращиться. А
це, в свою чергу, відіб’ється на процесі впровадження реформ. Наведу
один приклад. До губернаторства я
працював головою правління «Чорноморнафтогазу» і мав можливість
виїжджати до Австрії, де було розташоване дочірнє підприємство. У
країні проживає 8 млн громадян,
надзвичайно потужне виробництво.
Використовують 7,5 млн кубів газу,
бюджет – 300 млрд євро. У нас населення – 45 млн. При цьому використовують 65 млрд кубів газу,
бюджет – 285 млрд гривень. Ось і
порівняйте. Основна частина коштів
іде на зарплату та в різні фонди, на
розвиток практично нічого не залишається. Тобто у нас превалює політика проїдання, а не накопичення.
Нам є над чим працювати.
І наостанок: у 2010-му Київщина
була 24-ою в Україні за соціальноекономічними показниками. Сьогодні ми у першій п’ятірці. Як лідери, ми виконали з честю поставлене
перед нами завдання щодо проведення етапу світового чемпіонату.
«Формула–1» завершилася, але
спочивати на лаврах не будемо. Попереду чимало планів та проектів.

Розмовляла Вікторія ШМИГОРА

Губернатор уважно вислухав Вікторію Шмигору
та редактора районної газети «Слово» Галину Макаренко
«Формули»?
– Скажу відверто, хотілося б,
щоб влада на всіх рівнях працювала ефективніше. Губернатор не в
змозі охопити весь спектр проблем
міст та районів. На те є міські голови, влада районів.
Але люди бачать, що з приходом
нової влади в державі відбуваються позитивні зміни. Зросли і вимоги до якості виконання роботи. І це
цілком нормально, адже чим вищу
планку ставимо, тим вищі вимоги.
Хочу подякувати Олександру Приходьку, який як голова райдержадміністрації багато приділяє уваги
розвитку міста. Міський голова
Віктор Решетняк з усією відповідальністю вирішує поставлені завдання, чого, на жаль, не скажеш
про його помічників. Дякую Ярославу Москаленку. Він народився
на Вишгородщині, вболіває за свій
район, місто, взяв на себе вирішення організаційних питань щодо
«Формули-1 на воді» та чудово з
ними впорався.
Дякую і жителям Вишгорода за
терпіння під час ремонту дороги на
Набережній, за активну участь у суботниках.
«Формула» пройшла на високому рівні, але маємо чимало невирішених проблем. Я постійно
підтримую зв’язок з мером. Треба
привести до ладу набережну. Тому
що кинути все на самоплив неприпустимо. Ось і на реконструйованому відрізку шляху за ніч познімали усі люки, і це прикро, ми знайдемо крадіїв.
У мене великі плани щодо розвитку Вишгородщини. Працюючи
на Полтавщині, захоплювався щорічними фестивалями навесні, коли
цвів бузок. Це неймовірна краса.
Бачу Ольжину гору на набережній,
засаджену бузком. Упевнений, що
насолодитися таким видовищем
приїздитимуть не тільки кияни, а
й гості з усієї України. У найближчих планах – збудувати літній амфітеатр, облаштувати пляжі, зони
відпочинку. Підтримуємо місцеву
громаду щодо реконструкції стадіону та розвитку футболу. Це один з
найвидовищніших видів спорту. Ми
– за здоровий спосіб життя. Плани амбітні, їх реалізація можлива
лише за умови тісної співпраці всіх
гілок влади.
– Ви не раз підкреслювали,
що у підготовці до етапу чемпіонату державні кошти не використовувались. Це дійсно так?
– Завдяки цим перегонам в інфраструктуру Вишгорода вкладено
майже 80 млн гривень. Якби не
було чемпіонату, то із запланованого не виконали б навіть половини. Зараз маємо реконструйовану
дорогу на Набережній із тротуарами, освітленням, світлофорами.

Фото Андрія МАКСІМОВА

– Анатолію Йосиповичу, Ви
публічна людина, політик. Дивує, що у наш не зовсім спокійний час всюди спілкуєтеся
із людьми відкрито, а не через
оточення численної охорони.
Що надає впевненості?
– Керівник не повинен боятися.
Якщо працюєш для людей, для чого
ховатися за спинами охоронців. Я
цього не розумію. Треба відчувати
ситуацію ізсередини. Якщо маєш
чітку життєву позицію та незаплямоване минуле – боятися нічого.
– Культурний рівень сучасної
молоді хотілося б бачити іншим.
У місті діти мають змогу відвідувати різні гуртки, спортивні
секції, а більшість сільських дітей не мають таких можливостей. Тому проводять дозвілля у
барах. Чи можна відродити нашу
культуру?
– Так, це питання актуальне. Це
проблема не лише Київщини.
Був приємно вражений фестивалем у Вишгороді. Вдячний людям, які, попри труднощі, роблять
улюблену справу. Вони – гарний
взірець для наслідування. Хороший знак – почуття патріотизму,
відродження народних традицій,
а це – потенціал до розквіту самобутньої української культури. На
жаль, культура зазвичай фінансується за залишковим принципом.
За результатами перевірки закладів культури – більшість працюють неефективно, а то і взагалі
приміщення використовують не за
призначенням. Ті, що будувалися у 80-х, – у занедбаному стані і
потребують реконструкцій. Тому
молодь, аби поспілкуватися, збирається у кафе, барах. А це зовсім
інші цінності. Дякувати Богу, цього
року розпочато велику роботу з
відродження культури, проведено
декілька фольклорних фестивалів, до яких залучено практично
усі райони. Аматорські колективи
підтримують голови райдержадміністрацій. Закупляємо апаратуру,
костюми…
У найближчих планах – святкування Дня незалежності із залученням сільських колективів. Акцентуємо увагу на вітчизняних талантах. Запрошуємо всіх відвідати
фестиваль у парку «Київська Русь».
Не менш захоплюючим буде у Вишгороді і молодіжний міжнародний
турнір із футболу між командами
України, Італії, Словенії, Молдови,
Німеччини, Росії, Хорватії та Білорусії.
Ми обов’язково врахуємо проблеми культури, формуючи бюджет
на наступний рік. Потрібно підвищувати заробітну плату вчителям,
медикам, пенсії, матеріально забезпечувати соціально незахищені
верстви населення. А це залежить
від розвитку економіки.
Стосовно Вишгорода, обов’язково поступово реконструюємо
приміщення кінотеатру «Мир», БК
«Енергетик», ЦТ «Дивосвіт».
– Як Ви оцінюєте роботу місцевої влади щодо проведення

Фото Олександра КОВАЛЕНКА

Роботи на Набережній та дамбі
виконувалися на кошти «Укравтодору» і ВАТ «Укргідроенерго», облаштування трибун окупилось за
рахунок реклами, сцену та монітори встановлювали за кошти спонсорів.
Розчарую тих, хто закидає:
«Присяжнюк на «Формулі» заробив». Жодної копійки я особисто не
отримав із цих грошей. Державних
коштів не витрачали ні з районного,
ні з обласного бюджетів.
Рішенням виконкому Вишго-

має «Формула» вишгородську прописку на наступні п’ять років?
– Від міжнародної Федерації
водно-моторного
спорту та Олімпійського
комітету надійшла подяка
на ім’я Президента України
Віктора Януковича. А президент федерації Рафаель
Кюлі сказав: «Так, в Україні
будуть проводитися етапи
чемпіонату протягом п’яти
років». Офіційно угоду підпишемо в Монако у лютому
наступного року.
– Ви зазначили, що інвестиційний форум «Стабільність та зростання»
був успішним. У розвиток
яких галузей міжнародні
організації вкладають кошти?
– Київська область сьогодні надзвичайно приваблива для інвестицій. Минулого
року ми провели інвестиційний форум, який дав нам можливість реалізувати понад 20 програм. Цього
року підписано 21 угоду майже на
600 мільйонів доларів. Міжнародні
організації інвестують у будівництво на Київщині гідроелектростанцій, сміттєпереробних заводів,
заводу з переробки шин тощо. Зараз робиться акцент на розвиток
агропромислового
комплексу,
переробку сільськогосподарської

Ось і вщухли хвилі від болідів
на Київському морі. Всі розуміли, що право проведення «Формули-1 на воді» виборювали у
всьому світі так само, як і проведення Євро-2012 та Олімпійських ігор-2022. «F1H2O» – це
боротьба, політика, економіка
та інвестиції.
Про формулу, інвестиційний
потенціал та проекти розвитку
Київщини нашому кореспонденту розповів губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк.

Вишгород

Влада – громаді
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Пообіцяв – зробив

Скаутський відпочинок

Хоча б день
пожити у наметі
«Славутич-Кемп» – літній
скаутський табір у ПереяславХмельницькому районі зустрічає третю зміну дітей з Вишгородського району. Напередодні заїзду табір відвідали
голова Київської обласної
державної адміністрації Анатолій Присяжнюк та перший
його заступник Ярослав Москаленко. Під враженням від
побаченого губернатор зізнався – якби скинути декілька
десятків років, сам би обрав
скаутський відпочинок.
Марія ГЕОРГІЄВА
Юні вихованці «СлавутичКемпу» на запитання, чи хочуть
залишитися у таборі ще на зміну,
хором відповідали: «Так». Дітей
можна зрозуміти: крім чудової
природи, табір вражає різноманітністю відпочинку. Катання
на човнах-каяках, велосипедах,
стрільба з лука, спортивне орієнтування із сучасними джипі-ес навігаторами; при цьому
– максимальна самостійність,
яку виховують у дітей керівники.
Під наглядом дорослих скаути
вчаться готувати їжу, розпалювати вогнище, встановлювати
намет.
А ще наметовий табір – це різноманітна культурна програма –
щовечора концерти, дискотеки,
пісні біля вогнища. Тож не дивно,
що відпочиваючі із табору «Славутич», на території якого розташований «Славутич-Кемп», подоброму заздрять скаутам і воліють хоча б день пожити у наметі.
Губернатора Анатолія Присяжнюка та Ярослава Москаленка у таборі зустріли із дарунками – фірмовими футболками зі
скаутським логотипом –лілією
та почесними дипломами скаута. Такий диплом із закінченням
зміни отримують вихованці табору. Але для цього скаут повинен пройти певну спеціалізацію
(будівельник, кухар, майстер
вогнища, господарник) і підтвердити свої вміння на спеціальному випробуванні. Є і більш

серйозні випробування, наприклад, «чорна пантера». Щоб таке
звання здобути, скаут повинен
день не їсти, день не розмовляти та переночувати на дереві у
власноруч облаштованому «гнізді» з ломак та мотузки без гвіздків, яке протягом зміни вчить
майструвати тренер. Таке вдається не кожному – зі 115 вихованців минулої зміни «чорними
пантерами» стали лише семеро.
Своїм гостям скаути вручили
дипломи за підтримку скаутського руху та активну участь у житті
табору. Коли ж губернатор запитав, чого б їм найбільше хотілося,
діти хором відповіли: «Згущенки!». Згодом здивування керівників (невже дітей погано годують?)
змінилося посмішкою. Виявляється, нещодавно у таборі пройшла цікава економічна гра, за
підсумками якої діти за спеціальну валюту – «кемпи» – купували
солодощі. А згущенка виявилася
найбільш «ходовим» товаром.
Тому й губернатору діти замовили саме її і отримали за його розпорядженням уже ввечері.
Ярослав Москаленко, який
жив ідеєю створення такого табору вже декілька років, задоволений – цьогоріч його таки вдалося організувати.
«Звичайно, ми до цього підготувалися: закупили сучасне обладнання, спортивний інвентар.
А побудували табір діти практично самі, під керівництвом дорослих. Дуже допомогли у цьому навички, здобуті школярами
під час проведення «Фестивалю
мрій». Тоді фахівці їх учили азам
туризму та скаутингу».
Спілкуючись з дітьми, спостерігаючи за їхньою вправною
роботою на кухні, під час спортивних занять, губернатор зазначив: «Наступного року ми з
Ярославом Миколайовичем зробимо все можливе, що такий табір був не один, а принаймні 5-6
на Київщині». А на запитання,
який би вид відпочинку обрав,
якби сьогодні був дитиною, не
замислюючись, відповів: «Звичайно, скаутський!».

Кульбіти на набережній
Освоювати скейтпарк вишгородці почали, не чекаючи його офіційного відкриття. У новому сквері за бетонною чайкою на
березі Київського моря майже цілодобово
можна побачити велоекстрим і хвацькі піруети на скейтбордах.
Катерина ЗУРМА

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

7 серпня на Вишгородському скейтмайданчику висадився десант – 80 юних шанувальників польотів у повітря на скейтбордах
і велосипедах з Києва, Москви, Білорусі і Нідерландів.
Під музику вишгородської групи «Аirchoрpers»

підлітки і молодь виробляли такі піруети, що аж
дух захоплювало.
«Керівник міського управління фізкультури
і спорту Василь Колобов організував нам майданчик на стадіоні «Енергетик», який ми робили
гуртом, – каже біміксер Мілан Котєв. – Ми організували там декілька змагань, тренувалися і мріяли про сучасний скейтпарк. Нарешті наші мрії
здійснилися. Ще б обгородити навколо парканчиком для більшої безпеки – і відточуй свою майстерність. Ми дуже вдячні міській владі за увагу
до молоді. Тепер не треба їхати до столиці, де є
рампи під дахом. Не заважатимемо мешканцям
багатоповерхівок і відпочиваючим у скверах своїми кульбітами. Наш мер Віктор Решетняк – найкращий, бо розуміє, чого хоче молодь!»

Благоустрій

Щоб місто завжди було чистим…
За інформацією головного інженера КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради Ігоря Свистуна роботи після триденного святкування
вистачало.
Працювали 7 одиниць техніки,
відділи транспортний та санітарного очищення, загалом до 100 людей
(прибиральники вулиць та двірники).
Із центру міста і зеленої зони (від зупинки на лівий беріг і до набережної)
вивезли до 100 кубометрів сміття додатково до тих, що щодня вивозиться
із міста (а це – 70-80 кубометрів). Комунальники працювали сумлінно. Всі
вони премійовані, премія становила
від 100 до 1000 грн – в залежності від
особистого внеску кожного.

Однак у питаннях благоустрою
міста чимало проблем і найголовніша – нестача спецтранспорту.
Подарований комунальникам «КенПаком» сміттєвоз експлуатується
цілодобово, часто ламається, хоча
термін амортизації ще не вийшов.
Заміни йому поки що немає. Потрібні принаймні ще два сміттєвози :
один під євростандарт із заднім завантаженням, другий – для вивезення сміття з приватного сектору, де є
свої особливості, – з боковим завантаженням.
Щодня у Вишгороді вивільнюються від сміття 200 контейнерів, розташованих на вулицях міста, і 10 контейнерів на набережній.
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Вишгород

Інна ШВЕЦЬ,
ветеран праці

Діма Луканов зі своїми роботами

За організацію і проведення Дня міста ставлю високу оцінку міській раді і
особисто меру Віктору Решетняку. По-перше, йому як хірургу зобов’язана
своїм життям – колись він буквально витяг мене з лабетів смерті. Таке не
забувається. А по-друге, приємно вражена його організаторським талантом. Урочисте відкриття пам’ятника Борису і Глібу, весілля у дусі української старовини, урочиста хода до місця проведення « Формули-1» – все це
справило глибоке враження.
А вулиця наших талановитих майстрів з їхніми чудовими роботами! Купила там вишиту ікону Спасителя і вишивку жительки міста Людмили Сисоєвої із жартівливим сюжетом. Ці речі у художніх столичних салонах коштували б набагато більше, ніж та ціна, яку називали майстрині. Руки у наших
умільців дійсно золоті. Тому найщиріше моє побажання – щоб жили українці заможніше, вони на це заслуговують, бо навіть у такий важкий час не
втрачають оптимізму, віри у майбутнє...
Сергій ПРОКОПЕНКО,
депутат міської ради V та VI скликань

Без сім’ї гончарів Рештів ярмарку не буває

Як людина заздалегідь готується до свого дня народження, так і місто причепурюється, ремонтує дороги, тротуари, облаштовує майданчики і сквери. Вишгород за останні 5 років невпізнанно змінився, став чистішим та затишнішим.
Таким – освітленим і чудовим, прикрашеним святковою ілюмінацією – побачили
мешканці своє місто.
Традиційними були весільний обряд, виступ духового дитячого оркестру, концерт аматорів художньої самодіяльності, вулиця Майстрів. Незвичним було те,
що на святкування приїхали гості з міст-побратимів, які заодно подивились міжнародні змагання. Там зустрів своїх старих знайомих з Франції та Німеччини,
подарував їм музичний диск кобзаря, заслуженого працівника культури України
Віктора Лісовола, котрий живе у Вишгороді. А на вулиці Майстрів поспілкувався з
гончарем Віталієм Китиком, з яким разом їздили до Франції у складі офіційної делегації міста, де він проводив
майстер-клас на власному гончарному крузі.
Враження від святкування Дня міста добрі. Але хотілось би вже побачити щось нове, незвичне, креативне.
На набережній неприємно вразила ціна пива – кухоль коштував 15 грн. Взагалі я проти продажу спиртних
напоїв під час масових заходів.

Люди кажуть...
Надія Романів –
ветеран медицини, народна майстриня

* Кияни на пляжі (смуга вздовж
автобусної зупинки «Чайка»)
один одному: «Спасибі, що привіз
нас сюди. Гарне містечко Вишгород
і такі класні змагання, навіть не чекали».
* Там же: «Ура! «Формула-1 на
воді» буде у Вишгороді іще п’ять
років!».
* Мати 30-річного Андрія: «Я
ніколи не бачила, щоб мій син так
пишався Вишгородом, як сьогодні.
Ось справжнє виховання патріотизму: людям є що подивитися
на європейському рівні та відчути
себе причетними до знаменної події».
* Стара жінка: «І навіщо стільки
свят? Вже втомилися від них. Тепер запхають Вишгород висотками, пройти не буде кудою. Береги
позахоплюють багатії — до води
простому люду не підійти».
* Анатолій Присяжнюк, голова КОДА: «Тут буде місце для
відпочинку, своєрідна друга Юрмала…»
* Мама з двома дітками: «Нарешті у нас змагання, яких Вишгород заслуговує! Бачу, що господарницький характер нашого

міського голови та районного керівництва й амбітність обласного
дають непогані результати».
* Вікторія, 20 років: «Такий
драйв! Усе злагоджено, продумано до найменших дрібниць. Організатори – молодці».
* Іван, мешканець Гори: «Тільки наших собак усіх постріляли
отрутою — гарний «приклад» доброти для дітей. І пройти до Дніпра
та моря, куди ми все життя ходили,
все складніше з кожним роком.
Бачу, що робиться все для когось
багатенького, а не для нас. А ми ж
живемо тут віками…»
* Марія, приїхала до Вишгоро да на комсомольску будову
ГЕС: «Віками сиділи без доріг. А
місто з кожною подією гарнішає,
з’являється нове, корисне для
людей…»
* Ірина, 43 роки: «За своє життя не бачила стільки людей у Вишгороді. Наче у столиці»
* Ярослав, 45 років: «Всеукраїнська жалоба — у неділю. Чого ж
відмінили феєрверк у суботу і більшу частину спортивного свята?
Стільки ж готувалися…»
* Вишгородський форум: «На

Свастика – символ чого?
Фелікс ЧУПИР,
військовий пенсіонер
ФОТО автора

Приємні спогади залишив
Вишгород під час відзначення
свого дня народження. Я з задоволенням фотографував зі
смаком
ілюміноване місто,
своїх знайомих із щирими посмішками. І раптом настрій погіршився – на постаменті перед
щойно відкритим пам’ятником
Борису і Глібу побачив вінок із
квітів, що дуже нагадував фашистську свастику.Це вразило

не тільки мене. Підійшли двоє
юнаків і прямо запитали – що я
про це думаю?
Мабуть, мої скупі знання про
символіку народів Індії чи Тибету, про щось, пов’язане із
славнозвісною Шамбалою, куди у Другу світову проторували
шлях нацисти за наказом самого Гітлера, не задовольнили
співрозмовників.
Запозичений фашистами у
мудрих народів символ був головною ознакою віроломства,
насильства, масового терору.
Свастика красувалась на рейх-

стагу, на військовій формі окупантів. Мільйони вбитих, закатованих у концтаборах людей
різних національностей – результат фашистського геноциду проти людства.
Тож яке відношення до свастики мають київські князі Борис
і Гліб, які теж загинули через
віроломство окаянного Святополка? А може, малюнок на вінку й символізує трагічну смерть
київських князів? Хотілось би
знати думку про це інтелектуалів, добре обізнаних із символами давнини.

змагання не дивився. Не люблю
натовпу. Вразила велика кількість
підлітків напідпитку»
* Представники міст-побратимів (Бєлгород — Росія, Делчево — Македонія, Льоррах
— Німеччина, Санс — Франція,
Раквере — Естонія) у захваті:
«Чемпіонат світу у невеликому містечку — і на такому рівні, повсюди
молоді обличчя (МОЛОДЕ місто
з перспективним майбутнім), цікавий народний обряд весілля,
фестиваль… Не чекали, що така
змістовна кольорова міська газета
і в ній чимало інформації про життя
дружніх міст, обіцяємо надсилати
матеріали, окрім тих, що є на наших сайтах…»
Мер Делчево, футбольний рефері, дізнавшись про те, що Віктор
Решетняк захоплюється віндсерфінгом, а Ярослав Москаленко –
футболом і обидва підтримують
здоровий спосіб життя, сказав:
«Спорт формує характер лідера, за
яким ідуть люди».
Ті, що вже не раз бували у
Вишгороді, зауважили, що у місті СТІЛЬКИ нового (дороги, сквери, майданчики, місця відпочинку,
міський автобус)!
Ті, що вперше у нашому місті,
відзначили гостинність.
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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 тижня
09:20 Т/с «Роксолана»
10:15 Місяць без жінок
11:00 Перш за все, ми –
люди
11:25 Шеф-кухар країни
12:30, 21:35 Діловий світ
12:55 Армія
13:10 Глибинне буріння.
Віталій Кличко
14:10 Золотий гусак
14:35 Х/ф «Під кам’яним
небом»
16:35 Х/ф «Веселі
Жабокричі»
17:55 Вікно в Америку
18:20 Новини
18:55 Т/с «Особисте життя
офіційних осіб»
20:45 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:50 Футбольний код
22:55 Трійка, Кено
23:00, 00:00 Підсумки

06:05 Т/с «Тільки кохання»
07:00 «Криве дзеркало»
09:10 «Смакуємо»
09:45 «Сімейні драми»
10:40 «Не бреши мені»
11:40 «Шість кадрів»
12:20 Х/ф «Бережи мене,
дощу»
14:15 Х/ф «Зворотний
відлік»
17:45 Х/Ф «Дозвольте
тебе поцілувати»
19:30, 23:55 ТСН
20:10 Т/с «Доярка з
Хацапетівки-3»
21:00, 21:30, 22:05 Т/с
«Інтерни»
22:30 «Ілюзія безпеки.
Солодке життя»
23:30 «Зняти все»
00:10 Х/ф «Тигр
підкрадається, дракон
ховається»
02:10 Т/с «Інтерни»
02:35 Х/ф «Дозволь тебе
поцілувати»

05:10 Служба розшуку
дітей
05:20 Факти
05:30 М/ф
05:55, 07:35 Ділові факти
06:15 Уральські пельмені
07:40 Провокатор
08:45, 12:45, 18:45, 22:35
Факти
09:05, 19:15, 00:50
Надзвичайні новини
10:05 Т/с „Літєйний”
12:10, 13:00 Т/с „Братани”
14:30 Х/ф „Квант
милосердя”
16:35 Т/с „Літєйний”
20:10 Т/с „Братани”
22:50 Т/с „Смерть
шпигунам”
02:00 Т/с „Втеча з
в’язниці”

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, 23.25
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»
23.20 Світ бізнесу

05:20, 06:10 Т/с «Комісар
Рекс»
06:55 «Чужі помилки»
07:55 Х/ф «Солдат Іван
Бровкін»
09:55 Х/ф «Весна на
Зарічній вулиці»
11:55 «Битва
екстрасенсів»
14:05 «Очна ставка»
14:55 «Давай
одружимося»
16:55 «У пошуках істини»
18:00 «Вікна-новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Україна має
талант!»
22:00 «Вікна-новини»
22:25 «Очна ставка»
23:20 «У пошуках істини»

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
08:35 Таємниці
світобудови
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Жителі Гімалаїв
12:15 Погляд у майбутнє
16:25 Х/ф «Чорний пірат»
18:30, 20:30 «24 години»
18:55 Слід циган
20:15 Сильні світу сього
20:50, 23:30 «Життя»
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України
23:15, 03:00 «24 години»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт
03:05 Диваки

05:15 Х/ф «На мосту»
06:50 Х/ф «Державний
кордон»
09:20 Т/с»Повернення
Мухтара»
10:25 Т/с
«Судмедексперти»
12:30 «Знак якості»
13:15 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:00 Х/ф «Іван
Васильович змінює
професію»
16:45 «Чекай на мене»
18:15 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:05 Т/с «Обручка» 683с
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Знахар»
23:20 Д/ф «Великі
українці»
00:00 Д/ф «Теорія правди»
01:00 Х/ф «Сила віри»
02:45 «Подробиці»

06:00 Срібний апельсин
06:30 Події тижня
07:00 Т/с «Єфросинія
08:00, 10:00 Т/с «Глухар»
11:00 Т/с «Висяки»
13:00 «Нехай говорять»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 Х/ф «Єлизавета:
Золоте століття»
01:30 Х/ф «Полин – трава
гірка»
03:00 Т/с «Безмовний
свідок»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»

05:00 «НТВ зранку»
07:30 «Кремлівський
похорон». Максим
Горький»
08:30, 14:30, 17:30, 04:35
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 «Розплата»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапівіних»
23:30 «У зоні особливого
ризику»
01:05 «Один день. Нова
версія»
01:40 Т/с «Проклятий
рай»

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
09:30 Т/с «Роксолана»
10:25 Місяць без жінок
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:05, 16:20 Діловий світ
12:20 Крок до зірок
13:00 Хай щастить
13:20 Темний силует
13:35 Глибинне буріння
14:30 Х/ф «Страчені
світанки»
16:10 Euronews
16:35 Х/ф «Благі наміри»
18:20 Новини
18:45, 21:35 Діловий світ
19:10 Т/с «Особисте життя
офіційних осіб»
21:00 Підсумки дня
21:50 Слов’янський базар
22:55 Трійка, Кено
23:00 Слов’янський базар
23:50 Підсумки

06:05 Т/с «Тільки кохання»
07:00 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
08:40 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
09:35 Т/с «Історія зечки»
10:35 «Сімейні драми»
11:30 «Не бреши мені»
12:30 «Ілюзія безпеки»
13:30 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:00 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
15:55 «Шість кадрів»
16:20 «Міняю жінку»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Історія зечки»
19:30, 23:55 ТСН
20:10 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
21:00, 21:30, 22:05 Т/с
«Інтерни»
22:30 «Гроші»
23:30 «Зняти все»
00:10 Х/ф «Життєва сила»
02:10 Т/с «Інтерни»

06:15 Уральські пельмені
07:45 Під прицілом
08:45, 12:45, 18:45, 22:35
Факти
09:05, 19:15, 01:00
Надзвичайні новини
10:05 Т/с «Літєйний»
12:15, 13:00 Т/с «Смерть
шпигунам»
14:35 Т/с «Братани»
16:40 Т/с «Літєйний»
20:10 Т/с «Братани»
22:50 Т/с «Смерть
шпигунам»
02:05 Т/с «Втеча з
в’язниці»
02:50 Факти
03:20 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннорс»
04:05 Провокатор
04:50 Т/с «Герої»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
9.30, 19.30 Столиця
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 1.30 Мультляндія
13.20, 23.30 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 23.25 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»

06:30 Переможний голос
віруючого
07:00, 18:30, 20:30, 23:15
«24 години»
07:15 Створи себе
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 Слід циган
12:15 Погляд у майбутнє
16:30 Х/ф «Повернення у
таємничий сад»
18:55 Буетті
20:15 Сильні світу сього
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:50 Американська
космічна одіссея
22:30 Живе багатство
України
22:50 Світські хроніки
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт

04:55 Т/с «Каменська»
06:35 Х/ф «Державний
кордон»
09:05 Т/с»Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с «Судмедексперти»
12:20 «Знак якості»
13:05 Т/с «Спальний
район»
14:10 «Сімейний суд»
15:10 «Судові справи»
16:00 Т/с «Каменська»
18:10 Т/с «Бумеранг з
минулого»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:30 Т/с «Знахар»
23:25 Д/ф «Великі
українці»
00:05 Д/ф «Теорія правди»
01:05 Х/ф «Місія
порятунку»
02:30 «Подробиці»
03:00 Д/ф «Великі українці»

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.
Крадене щастя»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Закоханий
агент»
01:00 Т/с «Звір»
01:50 Х/ф «Єлизавета:
Золоте століття»
04:00 Критична точка
04:40 «Нехай говорять»
05:25 Т/с «Кохання та інші
дурниці»

05:10 Т/с «Ранетки»
05:55 ,07:00 Kіds Tіme
06:00 М/с
07:05 Т/с «Вероніка Марс»
08:05, 15:55 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Чудовий»
11:20 Т/с «Щасливі
разом»
12:20 Батьки і діти
13:45 Т/с «Татусеві дочки»
14:45, 15:50 Teen Tіme
14:50 Т/с «Дрейк і Джош»
16:50 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:50 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 Х/ф «Двадцять
баксів»
02:55 Т/с «Еврика»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:20, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
09:25 «Автопілот-новини»
09:35, 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, 16:20 «Час
інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45, 23:40 «Київський
час»
19:25 «Час: важливо»
21:00, 02:00 «Час»
22:00, 01:50 «Українські
пристрасті»
23:30 «Час-Тайм»
23:50 «Бізнес-час»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 01:30 «Хочу знати»
16:00 Т/с «Остання
зустріч»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Це було на
Кубані»
22:40 «Завмри, помри,
воскресни»
23:45 Т/с «Втеча»

05:50 «Легенди
бандитської Одеси»
06:10 Х/ф «Не клей дурня»
07:55 «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Правда життя»
09:10 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:05 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:25 Т/с «Небо у вогні»
15:20 Х/ф «Визволення»
17:00 Х/ф «Один і без
зброї»
18:30 «Агенти впливу»
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»
00:20 Х/ф «Ліфт»
02:30 «Свідок»
02:55 «Речовий доказ»

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 «Дурнєв +1»
23:30 Т/с «Усі жінки
відьми»
00:30 Т/с «Клієнт завжди
мертвий»
02:50 «До світанку»

05:55, 06:45 Т/с «Комісар
Рекс»
06:40 «Бізнес+»
07:45, 08:45 «Чужі
помилки»
09:45 Х/ф «Не родись
красивим»
11:50 Х/ф «Здрастуйте
Вам!»
14:00 «Очна ставка»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «У пошуках істини»
18:00, 22:00 «Вікнановини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:55, 20:55 «Правила
життя»
22:25 «Очна ставка»
23:20, 00:20 «У пошуках
істини»
01:20 «Бізнес+»
01:25 Т/с «Анатомія Грей»

05:00 Т/с «Ранетки»
05:40 06:45 Kіds Tіme
05:45, 06:10 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
06:50 Т/с «Вероніка Марс»
07:50, 19:00 Репортер
08:05 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Полі»
11:15 Т/с «Щасливі разом»
12:55 Батьки і діти
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:15 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Блейд-2»
01:00 Х/ф «Я зроблю все,
що завгодно»
02:50 Т/с «Еврика»

06:20, 18:45, 23:15, 00:20
«Час спорту»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:30
«Бізнес-час»
09:15, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
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»
18:15 «Агроконтроль»
18:45, 23:00 «Київський час»
19:30 «Час: важливо»
21:00, 02:00 «Час»
22:00 «Народний
контроль»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Територія закону»
00:25 «Автопілот-новини»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:25 Х/ф «Один і без
зброї»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Небо у вогні»
15:30 Х/ф «Визволення»
18:30 «Речовий доказ»
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»
00:20 Х/ф «Люди-тіні»

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, 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»

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

ПРОПАВ ПАПУГА (зелено-жовтого окрасу). 10 липня в районі
Кургузова, 6. Просимо повернути за винагороду 1000 грн.
Тел: (098) 280-72-34.

05:00 «НТВ зранку».
07:30 «Кремлівський
похорон». Андрій Жданов»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 «Перемігши
смерть». Д/с
09:55, 04:05 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Розплата»
19:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. «Ліон»
(Франція) - «Рубін» (Росія).
Пряма трансляція
23:40 «Радянські біографії.
Фелікс Дзержинський».
00:40 Кулінарний двобій.
01:40 «Ліга чемпіонів
УЄФА. Огляд»
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
16:00 Т/с «Це було на
Кубані»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Це було на
Кубані»
22:40 «Свідки»
23:45 Т/с «Втеча»
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Телепрограма

13 серпня 2011 року

Вишгород

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
09:30 Т/с «Роксолана»
10:25 Місяць без жінок
11:10 У гостях у Д.
Гордона
12:05, 16:20 Діловий світ
12:20 Х/ф «Два роки над
прірвою»
14:05 Х/ф «Партизанська
іскра»
16:35 Х/ф «Наймичка»
18:20 Новини
18:45, 21:35 Діловий світ
19:05 Аншлаг
19:40, 21:50 Слов’янський
базар
21:00 Підсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка
23:00, 00:00 Підсумки
23:15 Від першої особи
00:15 Вертикаль влади

06:05 Т/с «Тільки кохання»
07:00 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
08:40 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
09:35 Т/с «Історія зечки»
10:35 «Сімейні драми»
11:30 «Не бреши мені»
12:30 «Ілюзія безпеки»
13:25 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:05 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
16:00 «Шість кадрів»
16:20 «Міняю жінку»
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 «Особиста справа»
23:30 «Зняти все»
00:15 Х/ф «Нашестя
монстрів»

05:15 Служба розшуку
дітей
05:25, 08:45, 12:45 Факти
05:35 М/с
06:00, 06:35 Ділові факти
06:15 Уральські пельмені
07:45 Провокатор
09:05, 19:15, 00:55
Надзвичайні новини
10:05 Т/с «Літєйний»
12:15, 13:00 Т/с «Смерть
шпигунам»
14:35 Т/с «Братани»
16:40 Т/с «Літєйний»
18:45, 22:35 Факти
20:10 Т/с «Братани»
22:50 Т/с «Смерть
шпигунам»
02:00 Т/с «Втеча з
в’язниці»
02:40 Факти
03:10 Т/с «Термінатор:
Хроніки Сари Коннорс»
03:55 Під прицілом
04:40 Т/с «Герої»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
6ізнесу
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, 23.25 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»

05:50 Т/с «Комісар Рекс»
06:35 «Бізнес+»
06:40 Т/с «Комісар Рекс»
07:40, 08:40 «Чужі
помилки»
09:40 Х/ф «Дванадцять
стільців»
13:00 «Правила життя»
14:00 «Очна ставка»
14:55 «Давай
одружимося»
16:55 «У пошуках істини»
18:00 «Вікна-новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:10 «Зіркове життя»
20:10, 21:05 «Російські
сенсації»
22:00 «Вікна-новини»
22:25 «Очна ставка»
23:20, 00:15 «У пошуках
істини»
01:15 «Бізнес+»
01:20 Т/с «Анатомія Грей»
02:10 Х/ф «Самотнє
плавання»

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 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Пожежний пес»
11:50 Т/с «Щасливі разом»
12:50 Батьки і діти
13:55 Т/с «Татусеві дочки»
14:50, 15:55 Teen Tіme
14:55 Т/с «Дрейк і Джош»
16:00 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:30 Т/с «Щасливі разом»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:20 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Блейд:Трійця»
00:55 Служба розшуку
дітей
01:00 Х/ф «Риба страсті»
03:10 Т/с «Еврика»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
09:15, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
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 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Агроконтроль»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
22:00 «Акцент»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Драйв»
00:25 «Автопілот-новини»

06:20 М/ф
07:00, 18:30, 20:30, 23:15
«24 години»
07:15 Створи себе
07:35 Калейдоскоп дикої
природи
07:55 Живе багатство
України
08:25 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10, 15:50 Твій хіт
11:10 Буетті
12:15 Погляд у майбутнє
16:40 М/ф
16:50 Х/ф «Подорож
Гуллівера»
18:05 Кулінарний
преферанс
18:45, 20:50 «Життя»
18:55 Правителі Сіпану
20:15 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України

04:40 Т/с «Каменська»
06:20 Х/ф «Державний
кордон»
09:05 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с
«Судмедексперти»
12:20 «Знак якості»
13:00 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
15:55 Т/с «Каменська»
18:05 Т/с «Сімейний
будинок»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Знахар»
23:25 Д/ф «Великі
українці»
00:05 Д/ф «Теорія правди»
01:05 Х/ф «Вибух з
минулого» (2)
02:55 «Подробиці»
03:25 «Великі українці»

06:10 Срібний апельсин
06:40, 17:00 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
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:00 Події
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Закоханий
агент»
01:00 Т/с «Звір»
02:40 Т/с «Висяки»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
05:15 Т/с «Кохання та інші
дурниці»

05:00 «НТВ зранку».
07:30 «Кремлівський
похорон». Серго
Орджонікідзе»
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 «Розплата»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапівіних»
23:35 «Радянські біографії.
Лев Троцький»
00:35 Квартирне питання.
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:10 Т/с «Проклятий рай»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
16:00 Т/с «Це було на
Кубані»
17:00 «ЖКГ»
18:15 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Це було на
Кубані»
22:40 Середовище
проживання
23:45 «Втеча». Т/с

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:20 Х/ф «Ралі» (1)
08:00 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Небо у вогні»
15:30 Х/ф «Визволення»
16:50 Х/ф «Бажаю
здоров’я!»
18:30 «Правда життя»
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»

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 Т/с «Всі жінки
відьми»
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»
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»

06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20 Вертикаль влади
06:45 Православний
календар
07:15 Ера бізнесу
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:30 Т/с «Роксолана»
10:25 Місяць без жінок
11:05 Здоров’я
12:00, 16:20 Діловий світ
12:15 Країни від А до Я
12:50 Х/ф «Бризки
шампанського»
14:25 Х/ф «Провал
операції «Велика
ведмедиця»
16:40 Х/ф «Олекса
Довбуш»
18:20 Новини
18:45, 21:35 Діловий світ
19:05 Без кордонів
19:40, 21:50 Слов’янський
базар
21:00 Підсумки дня
22:55 Трійка, Кено
23:00, 00:00 Підсумки

06:05 «Гроші»
07:05 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
08:50 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
09:45 Т/с «Історія зечки»
10:45 «Сімейні драми»
11:40 «Не бреши мені»
12:40 «Ілюзія безпеки»
13:35 Т/с «Тисяча і одна ніч»
15:05 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
16:00 «Шість кадрів»
16:20 «Міняю жінку»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Історія зечки»
19:30, 3:50 ТСН
20:10 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
21:00 Т/с «Інтерни»
21:25 Футбол. Ліга
Європи. «Дніпро»
(Дніпропетровськ) –
«Фулхем» (Лондон)
23:25 «Зняти все»
00:05 Х/ф «Вторгнення
динозаврів» (3)
02:15 Т/с «Одружені. З
дітьми»

05:20 Факти
05:35 М/с
05:55, 07:35 Ділові факти
06:15 Уральські пельмені
07:45 Максимум в Україні
08:45, 12:45 Факти
09:05 Надзвичайні новини
10:05 Т/с «Літєйний»
12:15, 13:00 Т/с «Смерть
шпигунам»
14:35 Т/с «Братани»
16:40 Т/с «Літєйний»
18:45, 22:30, 02:50 Факти
19:15, 01:00 Надзвичайні
новини
20:10 Т/с «Братани»
22:45 Т/с «Смерть
шпигунам»
02:05 Т/с «Втеча з
в’язниці»
03:20 Т/с «Герої»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
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, 23.25 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»

06:15 «Бізнес+»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
08:05, 09:05 «Чужі
помилки»
10:05 Х/ф «Покровські
ворота»
13:05 «Правила життя»
14:05 «Очна ставка»
15:00 «Давай
одружимося»
17:00 «У пошуках істини»
18:00 «Вікна-новини»
18:05 «Неймовірна правда
про зірок»
18:55 «Моя правда»
19:55 Х/ф «Ас»
22:00 «Вікна-новини»
22:25 «Очна ставка»
23:25, 00:25 «У пошуках
істини»
01:20 «Бізнес+»
01:25 Т/с «Анатомія Грей»
02:15 Х/ф «Покровські
ворота»
04:30 Нічний ефір

05:00 Т/с «Ранетки»
05:45, 06:50 Kіds Tіme
05:50, 06:10 М/с
06:55 Т/с «Вероніка Марс»
07:50 Репортер
08:05, 16:00 Т/с «Друзі»
09:10 Х/ф «Майкл»
11:50 Т/с «Щасливі разом»
12:45 Батьки і діти
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»
20:15 Т/с «Татусеві дочки»
21:20 Т/с «Вороніни»
22:20 Х/ф «Сім»
01:20 Служба розшуку
дітей
01:25 Х/ф «Я, я і знову я»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
09:15, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
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 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
17:25, 18:15 «Акцент»
18:15 «Агроконтроль»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
22:00 «Хроніка дня»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Драйв»
00:25 «Автопілот-новини»

07:00, 18:30, 23:15 «24
години»
07:15 Створи себе
07:35 Калейдоскоп дикої
природи
07:55 Живе багатство
України
08:30 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Правителі Сіпану
12:15 Погляд у майбутнє
15:50 Твій хіт
16:40 М/ф
16:50 Х/ф «Троянський кінь»
18:05 Кулінарний
преферанс
18:45 «Життя»
18:55 Східні базари
20:15 Сильні світу сього
20:30, 23:30 «Життя»
20:50 Хіт-парад дикої
природи
21:55 Американська
космічна одіссея
22:35 Живе багатство
України

04:50 Т/с «Каменська»
06:30 Х/ф «Державний
кордон»
09:05 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:10 Т/с
«Судмедексперти»
12:20 «Знак якості»
13:00 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
15:55 Т/с «Каменська»
18:05 Т/с «Сімейний
будинок»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 Т/с «Серце Марії»
21:25 Т/с «Знахар»
23:20 Д/ф «Великі
українці»
00:05 Д/ф «Теорія правди»
00:50 Х/ф «Надзвичайні
заходи»
02:45 «Подробиці»
03:15 «Великі українці»

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
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар»
22:20 Т/с «Слід»
00:00 Т/с «Закоханий
агент»
01:50 Т/с «Звір»
02:40 Т/с «Висяки»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
05:15 Т/с «Кохання та інші
дурниці»

05:00 «НТВ зранку».
07:30 «Кремлівський
похорон». Григорій Кулик»
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 «Розплата»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:35 Т/с «Справа
Крапівіних»
23:35 «Радянські біографії.
Михайло Тухачевський»
00:35 Дачна відповідь
01:35 «Один день. Нова
версія»
02:10 Т/с «Проклятий
рай»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15, 02:15 «Модний
вирок»
13:20, 01:15 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 01:45 «Хочу знати»
16:00 Т/с «Це було на
Кубані»
17:00 «ЖКГ»
18:15, 00:40 «Слід»
18:50, 04:05 «Давай
одружимося!»
19:55, 03:05 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 Т/с «Це було на
Кубані»
22:40 «Людина і закон»
23:45 Т/с «Втеча»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:20 Х/ф «Бажаю
здоров’я!»
07:55 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Небо у вогні»
15:25 Х/ф «Визволення»
17:05 Х/ф «І ти побачиш
небо»
18:30 «Легенди карного
розшуку»
19:20 Т/с «Павутиння»
20:20 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
19:00, 21:30, 00:00
«Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

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 Т/с «Всі жінки відьми»
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»
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06:05, 06:30, 07:00, 07:30,
08:00 Новини
06:20, 06:35 Вертикаль
влади
06:45 Православний
календар
07:15 Ера бізнесу
07:45 М/ф
08:40 Корисні поради
09:35 Т/с «Роксолана»
10:35 Д/ф «Самотній
мандрівник»
11:20 «Віра. Надія. Любов»
12:10 Діловий світ
12:25 «Надвечір’я»
13:00 Наша пісня
13:40 Околиця
14:05 Х/ф «Де 0-42?»
15:25 Euronews
15:35, 21:25 Діловий світ
15:45 «Про що кіно?»
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Шустер-Lіve
20:10, 21:30, 22:20
Слов’янський базар
21:00 Підсумки дня
23:50 Підсумки
00:15 Вертикаль влади

06:00 «Служба розшуку
дітей»
06:05 «Особиста справа»
07:05 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
08:45 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
09:40 Т/с «Історія зечки»
10:40 “Сімейні драми”
11:35 “Не бреши мені”
12:35 “Ілюзія безпеки”
13:30 Т/с «Тисяча і одна
ніч»
15:00 Т/с «Детективне
агентство «Іван-да-Мар’я»
15:55 «Шість кадрів»
16:20 «Міняю жінку»
17:40 «Сімейні драми»
18:30 Т/с «Історія зечки»
19:30 ТСН
20:10 Т/с «Доярка з
Хацапетівки»
21:00 Х/ф «Темний світ»
23:00 Х/ф «Омен»
01:00 Х/ф «Вторгнення
динозаврів»

05:10 Служба розшуку
дітей
05:20 Факти
05:35 М/с
05:55 Ділові факти
06:15 Уральські пельмені
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти
09:05 Надзвичайні новини
10:05 Т/с „Літєйний”
12:15, 13:00 Т/с «Смерть
шпигунам»
12:45 Факти
14:40 Т/с «Братани»
16:40 Т/с «Літєйний»
18:45 Факти.
19:15 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Братани»
22:15 Х/ф «Кобра» (2)
00:10 Надзвичайні новини
01:20 Т/с «Втеча з
в’язниці»
02:10 Факти
02:40 Т/с «Герої»

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00 СТН
6.30, 16.10 У центрі уваги
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.20 Світ
бізнесу
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, 23.25 Міська
варта
15.10, 21.25 У гостях у Д.
Гордона
17.10, 22.25 Дзеркало
історія
18.00, Віра. Надя. Любов
20.00 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:20 М/ф
06:30 Переможний голос
віруючого
07:00, 18:30, 20:30 «24
години»
07:15 Створи себе
07:20 «Життя зі знаком +»
07:55 Живе багатство
України
08:30 Американська
космічна одіссея
09:00 Хіт-парад дикої
природи
10:10 Твій хіт
11:10 Східні базари
12:15 Погляд у майбутнє
15:45 Твій хіт
16:30 Х/ф «Друг Тиманчі»
18:05 Кулінарний
преферанс
18:55 Відпочинок на п’ять
зірок
20:15 Сильні світу сього
21:10 Хіт-парад дикої
природи
22:10 Американська
космічна одіссея
22:55 Живе багатство
України

05:00 Т/с «Каменська»
06:40 Х/ф «Державний
кордон»
09:20 Т/с «Повернення
Мухтара»
10:20 Т/с «Останній наказ
генерала»
12:20 «Знак якості»
13:00 Т/с «Спальний
район»
14:05 «Сімейний суд»
15:05 «Судові справи»
15:55 Т/с «Каменська»
18:00 Т/с «Сімейний
будинок»
19:05 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:25 «День народження
Інтера»
23:00 Х/ф «Політ
порушника»
01:20 «Подробиці»
01:50 Д/ф «Великий куш»
02:35 «Знак якості»
03:00 Х/ф «Політ
порушника»

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.
Зроблені форми»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00, 19:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія»
19:20 Україна. 20 років
життя
19:25 Т/с «Глухар»
22:20 Т/с «Куля-дура»
02:00 Т/с «Висяки»
03:30 Події
03:50 Критична точка
04:30 «Нехай говорять»
05:15 Т/с «Кохання та інші
дурниці»

05:00 «НТВ зранку».
07:30 «Кремлівський
похорон». Петро
Машеров»
08:30, 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 «У зоні особливого
ризику»
09:55 «До суду»
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Подружжя»
15:30 Т/с «Повернення
Мухтара»
18:30 Т/с «Розплата»
20:30 Т/с «Глухар.
Продовження»
22:20 «Приречені?» з д/ц
«СРСР. Крах імперії»
23:35 «Подружжя Піночетів»
00:15 Х/ф «Дванадцять
мавп»
02:50 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
09:00 Т/с «Роксолана»
16:05 Наша пісня
16:40 Феєрія мандрів
17:05 В гостях у Д. Гордона
18:00 Зелений коридор
18:10 Мирний атом
18:30 Золотий гусак
18:55, 21:15 Слов’янський
базар
21:00 Підсумки дня
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено
23:05 Ера здоров’я
23:30 Питання з
О.Березовською
23:40 Концерт М.
Поплавського
00:50 Корисні поради
01:20 Нічний канал

06:10 М/ф

04:30 «Криве дзеркало»

04:15 Факти
04:45 М/ф
05:10 Х/ф «Христофор
Колумб»
06:40 Козирне життя
07:20 Х/ф «Ніколи не кажи
«ніколи”
10:15 Велика різниця
11:15 Люди, коні, кролики
і...домашні ролики
11:40 Квартирне питання
12:40 Х/ф «Обладунки»
14:40 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 «В ім’я короля»
23:00 Т/с «Рюрики»
23:30 Х/ф «Хроніки
мутантів»
01:50 Х/ф «Ніколи не кажи
«ніколи»
04:05 Х/ф «Голова над
водою»

06:30 Блага звістка з
Ріком Реннером
07:00 Полігон
07:45 Зелена варта
08:35 Твій хіт
09:00 Створи себе
09:05 24 години Світ
10:15 За сім морів
10:50 Телеенциклопедія
11:15 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 Твій хіт
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
19:30 Життя серед життя
20:00 24 години Бізнес
20:45 Подорож на край
світу
21:10 Смертельна кухня
22:10 Х/ф «Великий і
волохатий»

04:50 Х/ф «Державний
кордон»
07:00 «Городок»
07:30 М/с
08:20 «Городок»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 Прем’єра.
«Вирваний з натовпу»
11:20 Д/ф «Я тебе ніколи
не забуду»
12:25 Т/с «Замах»
17:10 «Юрмала-2009»
19:05 «Гаряче крісло»
20:00 «Подробиці»
20:25 «День народження
Інтера»
23:20 Х/ф «Відьма»
01:20 Х/ф «Непристойна
пропозиція» (2)
03:15 «Подробиці»
03:40 Д/ф «У пошуках
НЛО»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:20 Х/ф «Серце
дракона»
09:20 Т/с «Карамболь»
11:10, 13:10 Т/с «Кулядура»
12:10 Оголена красуня
16:00 Т/с «Дорожній
патруль»
18:00, 19:25 Т/с «Індус»
19:00 Події
19:20 Україна. 20 років
життя
22:15 Х/ф «Єгер»
00:20 Т/с «Опергрупа»
02:10 Х/ф «Серце
дракона»
03:40 Події
04:00 Т/с «Дорожній
патруль»
05:30 Срібний апельсин

07:05 «Справжні лікарі»
08:05 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:00 Х/ф «Леді-Яструб»
12:10 Х/ф «Ера драконів»
13:50 «Шість кадрів»
14:45 «Голос країни»
17:35 «Криве дзеркало»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Москва
сльозам не вірить» (1)
22:50 Х/ф «Темний світ»
00:45 Х/ф «Омен» (3)
02:35 Х/ф «Леді-яструб»
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04:50 Т/с «Ранетки»
05:40 Служба розшуку
дітей
05:45, 06:50 Kіds Tіme
05:45, 06:05 М/с
06:55 Т/с «Вероніка Марс»
07:50 Репортер
08:05 Т/с «Друзі»
09:05 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Стороннім
вхід заборонений»
11:20 Т/с «Грань»
17:00 Т/с «Відчайдушні
домогосподарки»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Здрастуйте, я –
ваша мама!
21:15 Хочу на Фабрику!
23:15 Зроби мені смішно
00:25 Х/ф «Як я одружився
з убивцею»
01:50 Т/с «Еврика»

06:30 «Ранок на 5-му»
09:10, 22:15, 23:20
«Бізнес-час»
09:15, 11:20, 12:20,
14:10, 16:10, 17:50, 22:45
«Погода в Україні»
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, 12:30 «Пресконференції у прямому
ефірі»
11:15 «Сканер»
15:20 «Своїми очима»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45, 23:00 «Київський
час»
19:30 «Час: важливо»
20:30 «Час новин»
21:00 «Час»
22:00 «Вікно у Європу»
22:30 «Час-Тайм»
23:30 «Трансмісія»
00:25 «Автопілот-новини»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
05:05 «Добрий ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:40 «Жити здорово!»
10:55 «Федеральний
суддя»
12:15 «Модний вирок»
13:20 «Детективи»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20, 05:35 «Хочу знати»
15:55 «Це було на Кубані»
16:55 «Чекай мене»
18:15 «Поле чудес»
19:05 «Давай
одружимося!»
20:00 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 Д/ф «Завтра все
буде інакше»
22:55 Х/ф «Сатисфакція»
01:40 Х/ф
«Призначення...»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
06:30 Х/ф «І ти побачиш
небо»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Т/с «Павутиння»
13:30 Т/с «Історія
льотчика»
15:25 Х/ф «Визволення»
17:00 Х/ф «Усе, про що ми
так довго мріяли»
19:00, 21:30 «Свідок»
19:20 Х/ф «Фарт»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і порядок»
00:20 Х/ф «Підземелля»
02:20 «Свідок»

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 кохання»
11:00 Т/с «Усі жінки
відьми»
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, 17.15 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35, 11.30, 0.30, 5.00
Мультляндія
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.55, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.25 Голос Перемоги
13.45 Час відповідей
16.10 Я — українець
18.55 Х/ф «Сорок перший»
20.30 Контрольна робота
21.00, 0.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Везуча»
23.00 Громадська
приймальня

06:10 Х/ф «Балада про
відважного лицаря
Айвенго»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
10:50 М/ф
11:50 Х/ф «Іван Бровкін на
цілині»
13:55 Х/ф «Ас»
16:00 «Неймовірна правда
про зірок»
19:00 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
20:55 Х/ф «Вечірня казка»
23:05 Х/ф «Невловимі
месники»
00:45 Х/ф «Нові пригоди
невловимих»
02:15 Х/ф «Корона
Російської імперії, або
Знову невловимі»
03:20 «Мобільна скринька»

04:25 Т/с «Ранетки»
06:05 Т/с «Журнал мод»
07:05 Репортер
07:20 Х/ф «Яйцеголові»
09:00, 10:00 М/ф
11:50 Х/ф «Ласкаво
просимо, або Сусідам вхід
заборонений»
13:30 Файна Юкрайна
14:10 Зроби мені смішно
15:05 Даєш молодь
15:45 Т/с «Татусеві дочки»
16:55 Х/ф «Новий хлопець
моєї мами»
18:50 Х/ф «Чого хоче
дівчина?»
21:00 Х/ф «Блондинка у
законі-2»
23:00 Х/ф «Холостяцька
вечірка. Остання Спокуса»
01:00 Х/ф «Френкі і
Джонні»
03:05 Т/с «Еврика»

06:30, 18:45 «Київський час»
06:40 «Автопілот-тест»
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»
08:20, 14:10 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
09:20 «Інтелект.ua»
10:15 «Здорові історії»
10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Автопілот-тест»
11:35 «Технопарк»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Зверни увагу»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Народний контроль»
19:30, 20:05 «Час інтерв’ю»
21:00 «Велика політика»
21:30 «Українська
незалежність»
22:00 «Машина часу»
22:30 «Вікно в Америку»

05:05 Х/ф «Кримінальне
відео»
07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні
07:20 Лотерея «Золотий
ключ»
07:45 «Медичні таємниці».
08:20 «Увага: розшук!» з
Іриною Вовк»
09:20 «Живуть же люди!»
09:55 Кулінарний двобій
11:00 Квартирне питання.
12:20 Т/с «Алібі» на двох»
14:05 Своя гра
15:05, 01:00 Слідство
вели...
16:05 Очна ставка
17:00, 18:20 Т/с «Гончі»
19:20 «Найгучніші
російські сенсації: «Круті
дачники». «Круті дітки».
«Круті школярі»
21:55 Ти не повіриш!
22:35 Х/ф «Ронін»
01:55 Т/с «Проклятий
рай»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 Х/ф «Вам
телеграма...»
07:15 Х/ф «Дивні дорослі»
08:55 «Грай, гармонь
улюблена!»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Нонна Мордюкова.
Такою її ніхто не знав»
12:15 «Єралаш»
12:35 Середовище
проживання
13:45 «Вирок»
14:40 «Свідки»
15:40 «Людина і закон»
16:40 Т/с «Убивча сила»
18:45 Х/ф «Кохання без
правил»
21:00 «Час»
21:15 Х/ф «Мальтійський
хрест»
23:15 Х/ф «Непереможний»
01:25 Х/ф «Літні гастролі»
02:45 Х/ф «Леді Макбет
Мценського повіту»

06:00 «Легенди

06:30 М/ф
06:45, 08:10 «Телепузики»
07:10, 08:35 «Твініси»
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 «Раптово
вагітна»
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»
02:00 «Теорія зради»

06:15 «Бізнес+»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
08:05 «Чужі помилки»
09:05 Х/ф «Невловимі
месники»
10:45 Х/ф «Нові пригоди
невловимих»
12:35 Х/ф «Корона
Російської імперії, або
Знову невловимі»
15:35, 16:35 «Моя правда»
17:35 «Вікна-Новини»
17:45, 18:50 «Моя правда»
19:50, 20:50 «Зіркове
життя»
22:00 «Вікна-новини»
22:25, 23:50 «Зіркове
життя»
01:00 «Як вийти заміж»
02:25 «Бізнес+»
02:30 «Холостяк»

Продаю свій мед з-під Яготина: акація 3 л –
250 грн, соняшник 3 л – 180 грн. Доставка.
Знижки. Тел: (050) 446-81-67

бандитського Києва»
07:20 М/с
09:20 Т/с «Суто англійські
вбивства»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 Х/ф «Фарт»
14:00 Х/ф «Фронт у тилу
ворога»
17:00 Т/с «МУР є МУР»
19:00 Т/с «Ілюзія
полювання»
23:20 Х/ф «Здатна на все»
01:30 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
03:15 «Речовий доказ»
04:10 «Правда життя»
05:10 «Агенти впливу»
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07:00 Д/ф «Няньки дикої
природи»
07:30 Світ православ’я
07:40 Питання з О.
Березовською
07:50 Сільська година
08:20 Укравтоконтинент
08:40 Моя земля – моя
власність
09:05 «Сміх до коліків у рік
Кролика»
09:45 Крок до зірок
10:25 Шеф-кухар країни
11:25 Т/с «Роксолана»
16:00 Золотий гусак
16:30 В гостях у Д. Гордона
17:20 Діловий світ
17:55 Мистецький
телемарафон до 20-ї
річниці Незалежності
України. М. Поплавський
18:55 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Шахтар» (Донецьк) –
«Іллічівець» (Маріуполь)
21:00 Підсумки тижня
21:55 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:10 Х/ф «Лукас»
08:15 М/ф
09:05 Лотерея «Лотозабава»
10:00 «Ремонт +»
10:50 «Смакуємо»
11:25 «Одружений за
власним бажанням»
12:35 «Тиждень без жінок»
13:45 «Криве дзеркало»
16:40 Лірична комедія
«Москва сльозам не
вірить»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:00 «Голос країни»
22:00 Т/с «Інтерни»
22:25 «Голос країни –
результати голосування»
22:55 «Світське життя»
23:50 «ТСН-тиждень»
00:25 Пригодницьке
фентезі «Ера драконів»
02:00 «Одружений за
власним бажанням»
03:00 «Тиждень без жінок»
04:00 «Ремонт +»

06:00 Козацтво
06:50 Твій хіт
07:15 Клуб Суперкниги
07:30 Клуб 700
08:00 Телеенциклопедія
08:40 М/ф
09:00 Створи себе
09:55 Смертельна кухня
10:40 Сутність звіра
12:15 Погляд у майбутнє
15:00 За сім морів
15:30 Твій хіт
16:20 М/ф
16:40 Х/ф «Великий і
волохатий»
18:35 Живе багатство
України
19:00 Відпочинок на п’ять
зірок
20:00 Зелена варта
20:35 Кулінарний
преферанс
21:00 Сутність звіра
22:05 Х/ф «Клуб шпигунів»
00:00 Таємниці долі
02:30 Твій хіт

07:40 М/с
08:50 «Неділя з
«Кварталом»»
09:30 «Школа доктора
Комаровського»
10:00 «Ранкова пошта»
10:35 «Смачна ліга»
11:30 Д/ф «Закохатися у
людину. Ігор Ніколаєв»
12:25 Т/с «Заручники
любові»
20:00 «Подробиці тижня»
20:50 Х/ф «На гачку»
22:50 Х/ф «Одинак»

Вишгород

6.00, 7.00 СТН
6.30 У центрі уваги
7.25, 17.15 У гостях у Д.
Гордона
9.10 Хто в домі господар?
9.35, 11.30, 0.30, 5.00
Мультляндія
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00, 1.30 Як це?
11.55, 2.00 Муз. програма
12.50 Повнота радості
життя
13.25 Голос Перемоги
13.45 Час відповідей
16.10 Я — українець
18.55 Х/ф «Сорок перший»
20.30 Контрольна робота
21.00, 0.00 СТН. Тижневик
21.30 Х/ф «Везуча»
23.00 Громадська
приймальня

04:55 М/с
06:45 Х/ф «Чорна стріла»
08:40 «Сніданок»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Російські сенсації»
15:35 «Зіркове життя»
16:35 «Моя правда.
Лариса Доліна. Стіна
плачу»
17:40 «Паралельний світ»
19:00 «Битва
екстрасенсів»
21:05 Х/ф «Довгоочікуване
кохання»
23:10 «Неймовірні історії
кохання»
00:10 «У пошуках істини»
03:30 Нічний ефір

04:30 Т/с «Ранетки»
06:05 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христова
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
09:00 М/с
10:00 Х/ф «Коти проти
собак»
11:50 Даєш молодь
12:55 Шоуманія
13:45 Ексклюзив
14:40 Аналіз крові
15:05 Info-шок
16:05 Новий погляд
17:05 Т/с «Вороніни»
18:10 Х/ф «Блондинка у
законі»
20:05 Х/ф «Війна
наречених»
22:00 Хочу на Фабрику!
00:00 Х/ф «Місто гріхів»
02:25 Т/с «Еврика-4»

06:01 «Вікно в Америку»
06:30 «Ранок на 5-му»
06:40 «Технопарк»
06:35, 18:30, 23:00
«Київський час»
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»
08:30 «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»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:30 «Не перший погляд»
18:15 «Машина часу»
19:30 «Велика політика»
20:05 «Хроніка тижня»
21:00 «Час: підсумки»
22:00 «Територія закону»
23:30 «Рекламна кухня»

05:05 Х/ф «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 «Перша передача»
09:55, 03:05 «Військовопромисловий комплекс» з
д/ц «Власна гордість»
11:00 Дачна відповідь.
12:20 Т/с «Алібі» на двох»
14:05 Своя гра
На постійну роботу в КПЖ і КГ
15:05 Слідство вели...
Вишгородської міської ради потрібні:
16:05 І знову здрастуйте!
1. Слюсар-сантехнік — 1 700 грн.
17:00, 18:20 Т/с «Гончі»
2. Столяр — 1 500 грн.
19:25 Щиросерде
3. Тесляр — 1 500 грн.
зізнання
4. Покрівельник — 1 920 грн.
21:50 «НТВшники»». Арена
5. Робітники комплексного прибирання — 1 550 грн.
гострих дискусій
6. Прибиральник вулиць — 1 750 грн.
7. Водій спецавтомобіля — 2 100 грн.
22:55 Х/ф «Бугімен-2»
8. Пічник — 1440 грн.
00:50 Футбольна ніч
За довідками звертатись у відділ кадрів за адресою: 01:25 Х/ф «Нічний слухач».
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а, тел: 54-8-85 04:00 «Вівтар Перемоги»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Він, вона і діти»
07:55 «Смак»
08:30 «Служу Вітчизні!»
09:05 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Доки всі вдома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Задоволення і біль»
13:25 «І примкнув до них
Шепілов»
16:25 Х/ф «Оповідь про
те, як цар Петро арапа
оженив»
18:15 Концерт Софії
Ротару
21:00 «Час»
21:20 «Велика різниця».
Краще
22:30 «Yesterday lіve»
23:30 «Які наші роки!»
00:50 Х/ф «Пізня ягода»
02:15 Х/ф «Ліфт іде за
розкладом»
03:25 «Нехай говорять»

06:00 «Легенди
бандитського Києва»
07:15 Т/с «Міс Марпл»
09:25 Т/с «МУР є МУР»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:30 «Бушідо. Східні
єдиноборства»
14:20 Т/с «Ілюзія
полювання»
19:00 Х/ф «Чингісхан»
21:50 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»
00:00 Х/ф «Шаблезуба
тварюка»
01:55 Х/ф «Здатна на все»
03:40 «Речовий доказ»
05:05 «Агенти впливу»

06:30 М/ф
06:45, 08:10 «Телепузики»
07:10, 08:35 «Твініси»
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 «У курсі справи»
17:10 Х/ф «Помста
придурків-2: Придурки у
раю»
18:55 Т/с «Моя прекрасна
няня»
20:25 Т/с «Універ»
21:45 «Теорія зради»
22:40 «Одна за всіх»
23:10 Х/ф «Помста
придурків-2: Придурки у
раю»

ПрАТ «Вишгородське підприємство МТЗ» повідомляє
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонера, який володіє більше 10 % акцій
товариства. Дата та час проведення зборів: 16 вересня
2011 р. о 13:00.
Місце проведення: Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, № 3.
Початок реєстрації акціонерів (їхніх представників) о 12:00,
закінчення реєстрації о 12:45.
Порядок денний:
1. Переобрання виконавчого органу акціонерного товариства.
2. Переобрання наглядової ради акціонерного товариства.
3. Переобрання зберігача та затвердження умов договору з
новим зберігачем.
Акціонерам та їх представникам для реєстрації при собі мати
документ, що засвідчує особу (представникам додатково –
доручення).
Телефон для довідок: (04596) 5-22-50. Правління товариства.

Потрібна швачка-закрійниця
Для тих, хто швидко та якісно працює. Оплата
щотижня.
Тел: (067) 741-93-37, (063) 273-42-31
По многочисленным просьбам известная
знахарка и целительница ИОАННА
в г. Вышгороде с 12 по 20 августа

Все виды порчи снимаются на свечах. Вышепчет
любые кожные заболевания. Освобождает от всех
видов порчи (даже сделанное на смерть), сглаз,
колдовство, испуг, родовое проклятие, венца безбрачия, одиночества, открывает дорогу в бизнесе,
личной жизни. Старинными молитвами безошибочно вышепчет разные болезни. Желаете, чтобы в
вашем доме настали мир и покой? Мечтаете о материальном благосостоянии? Приходите к знахарке ИОАННЕ. Она поставит вам защиту от болезней.
Если хотите избавиться от пьянства, приносите
рубашку. От бесплодия — 3 сырых яйца и чистую пеленку. Не ладится в хозяйстве, неурожай на огороде
— соль и горсть земли со двора. Нет мира в семье
между мужем и женой, родителями и детьми – несите 3 свечи. Страдаете от одиночества — принесите
замок с ключом. Детей с заиканием, энурезом, другими болезнями мочеполовой системы, нервным тиком, припадками черной болезни следует приводить
взрослым. Людям, которые страдают от импотенции,
простатита, аденомы предстательной железы и других болезней мочеполовой системы — принести пачку
соли. Кто страдает от заболеваний суставов, взять с
собой 0,5 л воды.
Тысячи людей страдают от колдовства и избавиться от этого поможет ИОАННА. Уникальный дар возвращать радость жизни.
Стоимость индивидуального приема — 20 грн.
Запись по тел.: (067)-593-39-67, (063)-639-98-18.

05:30 Факти
05:45 Квартирне питання
06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с «Рюрики»
07:35 Х/ф „Вид на
убивство”
10:30 Ти не повіриш!
11:25 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:25 Стоп-10
13:25,0 17:40 Наша Russіa
14:00 Х/ф „В ім’я короля”
16:40 Велика різниця
18:45 Факти
19:00 Х/ф „Пірати
Карибського моря-3: На
краю світу”
22:35 Голі та смішні
23:55 Х/ф „Вид на
вбивство”
02:25 Інтерактив
02:40 Х/ф „Хроніки
мутантів”
04:25 Т/с „Герої”

07:00 Х/ф «Діти шпигунів
-2: Острів несправджених
надій»
09:00 Ласкаво просимо
10:00 Т/с «Карамболь»
12:50 Х/ф «Єгер»
15:00 Т/с «Дорожній
патруль»
18:00 Т/с «Індус»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Індус»
22:20 Футбольний вікенд
23:30 Т/с «Опергрупа»
01:30 Х/ф «Щелепи-3»

ПРОДАЮ СВІЙ МЕД з-під Яготина:
акація 3 л – 250 грн, соняшник
3 л – 180 грн.
Доставка. Знижки.
Тел: (050) 446-81-67

ПРОДАМ новый Chevrolet
Aveo. Полная комплекция.
Рассмотрю оплату частями.
Машина со страховкой. Ира,
(097) 388-10-74.

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

Гараж, 1500 м2, трирівневий, кооператив «Лісовий».
ПРОДАМ:
Дитяче ліжко 143/63 см з 18000 у. о. Тел: (066) 550-68-83, (098) 711-85-75
матрацом (150 грн)
1-кімнатну квартиру 45,8 м2, ремонт, бойлер, 7/9 п.
Тел: (097) 818-99-48
Тел: (067) 319-77-40

Резину б/в «Brilliant» 175/80 R Мед (Яготин): акація – 250 грн (3 л), соняш14. Тел: (098) 249-87-32, 53-8-53 ник – 180 грн (3 л). Тел: (050) 446-81-67
Гараж «Автомобіліст» Тел: (098) 249-87-32, 53-8-53
ІНШЕ
Ремонт, встановлення, пеЗварювальні, сантехнічні роботи, електрика,
ретяжка дверей, шпалери,
ламінат, вагонка. Тел: (067) 945-06-40
відкоси.
Пропав папуга. За повернення – 1000 грн.
Тел: (093) 451-63-04
Тел: (098) 280-72-34
ЗДАМ:

КУПЛЮ електромагнітний пускач, автомат, реле.
Тел: (096) 550-38-86

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ремонт комп’ютерів, ноутбуків
вдома.
Тел: (093) 151-74-26. Олександр

Установка дерев’яних дверей, М.Д.Ф., гіпсокартон, ламінат, ін.
Тел: (050) 277-07-17, (067) 889-21-26

цінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

(в газеті друкується
не більше 7 слів)

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

Безкоштовні оголошення

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-

13.08.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ

Металопластикові
вікна, двері

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.

Оптимізм –
це брак інформації

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

Дата

Вишгород

Від Тузли
до Майдану
24 серпня Україна відзначить
20-річчя
Незалежності
держави.
Якими були ці роки, які труднощі і
радощі довелось пережити, які цікаві події відбулися за ці роки і що
запам’яталося найбільше?

2003 рік ознаменувався тотальною
«телефономобілізацією» населення. До
вуличних таксофонів немає черг, плату за
вхідні дзвінки відмінили. До речі, перший
мобільний дзвінок здійснив в Україні Президент Леонід Кравчук ще в 1993 році.
Тоді в Україні було всього близько 3000
абонентів, а телефон коштував як стара
іномарка.
У серпні Україна відправляє до Іраку
свій миротворчий контингент. Хоча його
функція гуманітарна, без втрат не обійшлося – в цій країні загинуло 18 українців, серед них – оператор агентства «Рейтерс» Тарас Процюк, якого вбили американські танкісти: відблиск об’єктива
прийняли за оптику снайпера.
Режисер Олесь Санін знімає фільм
«Мамай», який багато хто назвав відродженням українського кіно.
Майже місяць увагу українців прикуто
до раніше не відомого острова Тузла у
Керченській протоці. 30 вересня з російського берега починається швидке будівництво дамби, яка активізує розмивання
коси морськими водами і шкодить нересту риби. Росіяни наполягають на сумісному використанні Керч – Енікальського
судохідного каналу, який у результаті перемовин відходить Україні. 2 грудня 2003
року на Тузлі відкривається наша прикор-

Сусіди
Є два бажання, здійснення яких можуть зробити людину щасливою, – бути корисним і мати спокійну совість. За таким принципом
живе наш земляк, майор у
відставці, заступник голови міської ветеранської організації Сергій Григорович
Лагуненко. За плечима у
нього цікаве життя. І, оглядаючись назад, він упевнено може сказати, що ні про
що не жалкує.

До 20-річчя Незалежності України: 2003-2004 роки
донна застава.
21 липня відбувається довгоочікуваний бій Віталія Кличка з
британцем Ленноксом Льюїсом.
Бій зупинено через розсічену брову над лівим оком Віталія. Переможцем оголошують Льюїса, який
після цього завершує кар’єру.
У травні 2004 року «Дикі танці»
Руслани приносять їй перше місце
на «Євробаченні». Леонід Кучма
присвоює їй звання народної артистки України.
У липні Руслана разом з олімпійським чемпіоном Олександром
Волковим та рекордсменом світу зі стрибків із жердиною Сергієм Бубкою несуть Хрещатиком
олімпійський вогонь. Але на літній
Олімпіаді наші спортсмени виступають не дуже вдало. Героями
Олімпіади стають Яна Клочкова,
яку після цього називають «золотою рибкою», легкоатлет Юрій Білоніг і борець Ельбрус Тадеєв.
У 2004 році відкривається
швидкісна ділянка автобану Київ–
Одеса, а вже наступного року
об’єкт визнають незавершеним і
побудованим з багатьма зловживаннями. Тим часом до України
впритул підступає Євросоюз, до якого
вступають відразу 10 нових країн. Україну
туди не запрошують.
2004 рік минає під знаком «помаранчевої» революції. Із 26 кандидатів на пост
Президента України два реальні – діючий
прем’єр-міністр Віктор Янукович і голова
громадської організації «Наша Україна»
Віктор Ющенко. На початку вересня 2004
року Ющенко з симптомами важкого отруєння потрапляє до австрійської клініки.
Слідство й досі не відповіло на запитання

«Отак я воював…»
Коли розпочалася Велика
Вітчизняна, Сергійкові було 6
років. Але події того часу він
детально пам’ятає і сьогодні
– жахи, що врізалися у дитячу
пам’ять, залишаться в ній на
все життя... Сергій Григорович розповідає про наліт німецьких бомбардувальників,
які в 43-ому летіли від Києва.
Небо від них, скільки бачило
око, було чорне, а земля двигтіла від страшного ревиська.
Мама з бабусею, котрі товкли
просо в ступі, схопивши Сергійка, ледь устигли забігти в
бліндаж, складений у три накати… Це їх і врятувало. Бо
коли вийшли з нього, побачили, що один шар бліндажних
колод вирвало й відкинуло
метрів на 50. Від будинку ж не
залишилось нічого – в нього
влучила бомба...
У дитячій душі – і страх, і
біль, і відчай. Треба помсти-

тись ворогові. Тож, переселившись з матір’ю у стареньку
бабусину хатину, зробили з
меншим братом рогатки, вилізли на тин і, підкарауливши
німецьку вантажівку, що їхала
у напрямку столиці, стали в
неї «стріляти». І таки влучили.
Розлючений німець вискочив
з машини і схопився за автомат. Навряд чи допомогли
б хлопцям кущі смородини,
в яких вони сховалися. Врятувала бабуся – вибігла на
дорогу, повисла в німця на
руці… «Отак я воював», – каже
Сергій Григорович, коли його
запитують про воєнне дитинство.
«Я повинен захищати
Вітчизну»
Після закінчення школи у
Сергія не було жодних сумнівів щодо вибору професії
– він має бути військовим,
захисником Батьківщини. Із
рідних, дорогих серцю Валків
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Календар

Цей день в історії

– чи був отруєний Ющенко, ким і коли. У ніч
на 22 листопада починаються масові акції
протесту проти фальсифікації виборів, які
назвуть «помаранчевою революцією». Народ масово прибуває з регіонів. Кияни підгодовують мітингуючих, приносять одяг та
взуття. Акції тривають 17 днів.
У грудні 2004 року відбулось переголосування другого туру виборів. Президентом стає Віктор Ющенко. 23 січня 2005
року відбулась його інаугурація.

Народжений для високого польоту

Валентина ВАСИЛЕНКО

ФОТО автора

13 серпня 2011 року

доля занесла юнака
аж у Росію, де закінчив
Челябінське училище
зв’язку дальньої авіації. Відтоді, з 1956-го,
протягом
тридцяти
двох років служив у
лавах Збройних сил
Радянської Армії. Його
ініціативне ставлення
до роботи, уміння передати власний досвід
молодим не раз було
відзначене подяками
та грамотами командування.
Майора Лагуненка поважали не лише як грамотного і
вимогливого до себе та до колег спеціаліста, а й як чуйного
товариша, гарного сім’янина.
Його розважливість, доброта,
житейська мудрість не раз виручали у складних ситуаціях і
однолітків, і старших за віком,
котрі звертались до нього за
порадою. Якщо зумів власну
міцну сім’ю збудувати, трьох
дітей виховати, значить, порада його буде доцільною.
Із своєю майбутньою дружиною, Ніною Олександрівною, дружив ще зі школи.
Вони разом уже 54 роки.
До речі, двоє синів теж обрали професію військового – Олександр служив на
Чорноморському флоті, Василь – капітан першого рангу в запасі. Віталій закінчив
Уральський архітектурно-будівельний коледж і працює у
вишгородському ВРКП «Комунальник».

«Нам спокій тільки сниться…»
У свої роки Сергій Григорович уже міг би, як кажуть,
спочивати на лаврах. Проте безтурботне життя не для
його неспокійної вдачі. Більшість мешканців Вишгорода пам’ятають Лагуненка як
депутата міської ради XXIII та
XXIV скликань (до речі, завдяки його безпосередній участі
збудовано церкву святого Володимира у центрі міста). Нині
він опікується проблемами
ветеранів як заступник голови міської ветеранської організації. Допомога лежачим
і одиноким, автотранспортне
перевезення пільгових категорій, організація урочистостей, зустрічі зі школярами – його хвилюють ці та інші
соціальні питання. Піклується
й про дружину, яка останнім
часом хворіє. Але коли збирається хор ветеранів Вишгорода, Сергій Григорович поспішає на репетицію. З піснею
він не розлучається ніколи.
За свою активну громадянську позицію, вагомий внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді
він має подяки, зокрема й від
Вишгородського міського голови Віктора Решетняка.
«Многая літа!..»
17 серпня у Сергія Григоровича – день народження.
Побажаємо ж йому доброго
здоров’я, любові від рідних та
поваги від людей. А ще – невтомності у справах і натхнення у творчості!

13 серпня
1648 — розгром армією Б. Хмельницького польського війська під
Пилявцями
1907 — у Нью-Йорку з’явилися
перші таксі
Іменини: Веніамін, Іван, Сергій,
Юрій
14 серпня — День працівників
ветеринарної медицини, День
будівельника
1457 — надруковано псалтир,
першу книжку, дату виходу у світ
якої точно відомо
1935 — у США введено систему
соціального страхування (допомога безробітним)
Іменини: Антон, Леонтій, Олександр
15 серпня — День археолога
1795 — у Франції введена нова
валюта – франк
1873 — відкрито рух поїздів на залізничній лінії Київ – Берестя завдовжки 560 км
1908 — у Пруссії жінкам дозволено вступати до вузів
Іменини: Василь, Никодим, Степан (Стефан)
16 серпня
1649 — під Зборовом козаки Богдана Хмельницького перемогли
військо польського короля Яна II
Казиміра
1976 – на великий екран вийшла
кінокомедія Ельдара Рязанова
«Іронія долі, або З легкою парою!»
Іменини: Антон, Кузьма
17 серпня
1914 — у Львові створено легіон
Українських Січових Стрільців
Іменини: Антон, Денис, Євдокія,
Костянтин, Іван, Максиміліан
18 серпня
1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу
1786 — заснований Рейк’явік
1868 — французький астроном
П’єр Жансен виявив y сонячному
спектрі новий елемент — гелій
1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи «Бітлз»
Іменини: Нонна
19 серпня — Преображення Господнє (Спас), День пасічника
1856 — американець Ґейл Борден запатентував згущене молоко
1930 — у Полтаві відкрито сільськогосподарський інститут
1960 — здійснено перший політ у
космос живих істот
1992 — у Києві почав роботу I
Всесвітній форум українців

Демографія

Нас – 7 мільярдів
Населення Землі найближчим часом перетне 7-мільярдний рубіж.
За версією ООН, «ювілейний» житель планети народиться 31 жовтня 2011 року.
Кількість населення щороку поповнюється на 78 мільйонів. Приріст
забезпечують 49 найбідніших країн,
а населення держав з розвиненими
економіками скорочується. Цю тенденцію демографи і економісти обговорювали ще в 1960-х , але тоді якість
була важливішою за кількість: глобальне лідерство досягалося завдяки
технологічній, а не численній перевазі
над конкурентами. Кількість знов переросла у якість в 2000-х з підйомом
насамперед Китаю. Схема «більше
людей – дешевша праця – швидше
росте економіка» виявилась ефективною – за розміром внутрішнього валового продукту Піднебесна вийшла
на друге місце у світі. Експерти обіцяють Китаю абсолютну перемогу до
2030 року.
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Незабутнє

Різне

Ейнштейн мав рацію

Після появи теорії відносності Ейнштейна інтерес до неї був
надзвичайним. Вченому доводилось розтлумачувати її суть, часто – безрезультатно.
Олександр ХОДОРИЧ

ФОТО надане автором

Нам, випускникам 10-В класу
1976 року, по Ейнштейну все зрозуміло – 35 років пролетіли, як одна
мить, час стиснувся, зупинився,
щоб зібрати нас. Вчитель фізики
Валентина Георгіївна, наші дівчата
Іра Грищенко, Віра Лобанченко, Наталія Самойленко, Таня Головата,
Оля Соловйова і чоловіча частина
класу. Ми майже не змінилися, хіба
що додалося на скронях сивини та
мудрими стали очі. Ми не зібрали
усіх, бо доля розкидала нас по світу – Москва, Камчатка, Південь, Кубань і дуже далека Австралія, звідки
не так-то просто дістатися України.
Декого вже не буде з нами ніколи.
Згадували, сумували, потім хтось
витягував із пам’яті цікавий шкіль-

ний епізод, і ми, як у дитинстві,
дружно сміялися. Складалося враження, що шкільне життя – це постійні пустощі учнів і вічна прикрість
учителів.
Сумували під час розлуки. Твердо вирішили зустрітися на 40-річчя закінчення школи. Знову згадав
теорію відносності Ейнштейна – ці

Ера, Дизель та Іван
Погодьтесь, що чоловік з таким
унікальним ім’ям, як Дизель та
ще Іванович, навряд чи подякує
батькам за їхню фантазію. Втім,
під час революції 1917 року, а потім – побудови країни розвиненого соціалізму епохальні імена
були розповсюджені. Дівчаток
називали «Революцією», або скорочено – «Ревою», «Ерою» і навіть
«Епохою». Діти підростали і соромились своїх імен. У кращому
випадку – намагалися швидше
їх змінити, у гіршому – так і жили
з такими іменами до кінця своїх
днів.
Марія КУЗЬМЕНКО
Курйозними іменами називають своїх дітей батьки і в інших країнах світу.
Наприклад, у Японії новонародженого можна назвати як завгодно, головне, щоб ім’я можна було написати
складами хірагамі (японської абетки). Не дозволяється давати ризиковані імена, наприклад, Акума (диявол).

Здоров’я: феномен
Про нього створено понад 70
фільмів, у тому числі іноземних.
У 80-90 роки Яків Циперович був
головним героєм дописів у засобах масової інформації. А все
тому, що після клінічної смерті він утратив здатність спати.
Більш того, зрозумів, що не старіє.
У цьому році йому виповниться 58,
але зовнішньо Яків залишається
26-річним юнаком.
У 90-х він з дружиною та сином переїхав із Мінська до Німеччини, живе
неподалік Лейпцига.
Ось що розповідає Яків: «У 1979
році мене отруїла колишня дружина
через ревнощі. Упав тиск, і на фоні
сильної інтоксикації настала клінічна смерть. Тривала вона годину, а
потім тиждень я пробув у комі. Коли
отямився, півроку не міг вимовити
й слова, втратив голос. Взагалі див
було чимало. Я не відчував свого

У Швеції забороняється неблагородним сім’ям називати дітей дворянськими іменами. Якщо захочете
змінити ім’я, воно приплюсовується
до того, яке було дане від народження. Тому вибір імені в цій країні – дуже
відповідальна справа.
Свого часу шведи заборонили імена
Металіка, Супермен, Веранда, Ікеа
й Елвіс. А дозволили Лего та Гугл як
друге ім’я.
У Данії закон всіляко оберігає дітей від фантазій батьків. Є список з
7000 дозволених імен. Якщо хочете
дати інше ім’я, слід отримати дозвіл
у місцевого священика, йти з ним до
РАГСу, а там уже вирішуватимуть.
«Безстатеві» імена відкидаються без
зайвих розмов. Не можна як імена
використовувати прізвища, як це роблять американці. Із 1100 незвичайних імен, що придумують на рік жителі Данії, п’ята частина забороняється
до реєстрації. Є також закон, який
захищає їхні старовинні прізвища від
перекручування.
У Німеччині допускається як одне,
так і кілька імен дитини, але з

роки блиснуть миттю – яскравою,
чудовою, але миттю. Треба чекати
до ювілею ще довгі 5 років. Вічність.
Порада усім – вимкніть комп’ютери
з «Однокласниками» і зустрічайтесь
наживо. Такі зустрічі – незабутні,
вони збагачують нас духовно і нагадують, що ми не якісь роботи, а живі
люди. І кожний – особистість.

Що в імені твоєму?
обов’язковою умовою: хоча б одне з
них має вказувати на статеву належність. Якщо відмовляють у реєстрації
незвичайного імені, можна подавати
до суду. Програвши суд, доведеться
думати над іншим ім’ям та знову платити держмито. Якщо у РАГСУ воно
викликає сумніви, працівники користуються міжнародним словником імен
і навіть консультуються в іноземних
посольствах, якщо в «інтернаціональних святцях» імені немає.
Щоб не морочити собі голову, багато батьків схиляються до традиційних
імен. Сьогодні модні – Максиміліан,
Александер, Марі й Софі.
А як у нас?
Виконуюча обов’язки Вишгородського районного відділу реєстрації актів
громадянського стану Оксана Радченко повідомила редакції, що сьогодні віруючі українці намагаються
називати дітей за святцями, бо таке
ім’я, як і янгол, захищає дитину. Але
називають і такими іменами: Аристарх, Глафіра, Оскар, Кіріл, Нікіта,
Варвара, Злата, Марта. Втім, кому яке
подобається.

Не спить, не старіє і мріє
дожити до 200 років
тіла, наче був у невагомості. Всі речі
навколо стали легшими, ніж були раніше. Змінилося сприйняття оточуючих людей, я наче читав їхні думки,
відчував те ж саме, що й вони. Нарешті й зовсім не міг лежати. Варто
було прийняти горизонтальне положення, як мене просто підкидало з
ліжка. Тому ніяк не міг заснути. Ліки
не допомагали. Такий стан викликав
у мене паніку і жах, я оцінював те, що
відбувалось, як кару за свою провину.
Минуло кілька років перш ніж я зрозумів – можна жити і у такому неймовірному стані. І що це швидше
за все дарунок, а не покарання. До
1995 року я був весь час фактично
на ногах, у стані абсолютного безсоння. Потім почав займатися йогою,
медитаціями, навчився входити у
стан нірвани. Але це все одно не сон
– я весь час чую, що відбувається на-

вколо. Зате вже міг лежати, щоправда, не більше 2-3 годин.
У ночі читав або складав вірші і намагався навчитися спати – розробляв
свою систему вправ. Адже втрата
сну – це втрата енергії.
Мої вправи зупиняють внутрішній
час людини, не дають піти вперед.
Адже ми програмуємо себе всього
на 70-80 років. Я ж вважаю, що можемо жити до 200. І своїм прикладом намагаюсь це довести. Справа
у тім, що останні 30 років я зовсім не
змінився зовнішньо. У Німеччині мій
стан досліджували вчені і не виявили
ніяких патологій.
Головне, на мій погляд, – накопичувати в організмі енергію. Як тільки
людина починає її втрачати – відразу
хворіє. Значить, треба шукати метод
її компенсації. Для одних це – здоровий спосіб життя, для інших – спеціальні вправи. Шукайте свій шлях.

Вишгород
Вишгородська міська рада оголошує
конкурс на право укладання договорів
оренди нерухомого майна

1. Нежитлове (десятий поверх) приміщення, що
знаходиться по вул. Н. Шолуденка, буд. 6-в у м. Вишгороді, загальною площею 50,20 кв. м (балансоутримувач – Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради):
- функціональне використання об’єкта – розміщення громадської організації;
- початковий розмір орендної плати за місяць, з
урахуванням індексів інфляції, складає 845,78 грн,
без урахування ПДВ, базовий місяць – лютий.
2. Нежитлове приміщення (підвальне), що знаходиться по вул. Б. Хмельницького, буд. 6 у м. Вишгороді, загальною площею 33,21 кв. м (балансоутримувач
– Комунальне підприємство житлового і комунального господарства Вишгородської міської ради):
–функціональне використання об’єкта – розміщення благодійної організації;
– початковий розмір орендної плати за місяць, з
урахуванням індексів інфляції, складає 216 грн (двісті шістнадцять) 54 коп., без урахування ПДВ, базовий
місяць – червень.
3. Нежитлове приміщення (підвальне), що знаходиться по вул. Н. Шолуденка, буд. 6-в м. Вишгороді,
загальною площею 29,85 кв. м (балансоутримувач –
Комунальне підприємство житлового і комунального
господарства Вишгородської міської ради):
–функціональне використання об’єкта – розміщення громадської організації;
– початковий розмір орендної плати за місяць, з
урахуванням індексів інфляції, – складає 228 (двісті
двадцять вісім) грн 50 коп., без урахування ПДВ, базовий місяць – червень.
Вимоги щодо умов конкурсу
Приймаються пропозиції щодо збільшення суми
орендної плати за місяць.
Місячна орендна плата підлягає щомісячній індексації в залежності від рівня індексу інфляції. Переможець конкурсу компенсує витрати за експертну оцінку
об’єкта оренди.
Косметичний ремонт орендованого приміщення та
благоустрій прилеглої території об’єкта; дотримання
санітарно-екологічних норм; протипожежних норм
експлуатації; дотримання правил охорони праці; приміщення здаються в оренду без права викупу; неможливість компенсації у разі припинення або розірвання договору невід’ємного поліпшення орендованого
майна; забезпечення страхування об’єкта оренди
на користь орендодавця; заборона передачі об’єкта
оренди у суборенду; термін оренди – до п’яти років.
Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за
6 днів до його початку.
Конкурс відбудеться 12 вересня 2011 року о 10.00
за адресою: Київська область, м. Вишгород, проспект Т. Шевченка, буд. 1, кімната № 67.
Телефон для довідок (04596) 26-589.
Пропозиції надавати до 05 вересня 2011 року
(включно).

Дім, сад, город

Рослини проти хвороб
Різка зміна погоди сприяє розвитку фітофтори. Прохолодні ночі можуть зашкодити
теплолюбним огіркам, помідорам, перцям.
Тому варто прикрити їх плівкою, і вони радуватимуть щонайменше до кінця вересня.
Не зайвим буде і обприскування томатів таким розчином: у 10 літрах води розчинить 1 ст.
ложку мідного купоросу, 1 ст. ложку вапна-пушонки і чайну ложку рідкого мила. Обприскувати треба уранці. Перед цим зняти достиглі й бурі
помідори.
Огірки, гарбузи, кабачки пошкоджує попелиця. Але їм можна допомогти. Піввідра лушпиння
цибулі залити окропом, додати 1 ст. ложку рідкого мила, склянку деревного попелу і залишити
на добу. Процідити. Обприскувати від нижньої
частини рослини до верхньої. Після цього грунт
розпушити на глибину 1 см, щоб шкідників, які
попадали, змішати із землею.
Другий спосіб: на 10 л окропу додати склянку тютюну, 1 ст. ложку мила. Залишити на добу.
Процідити і обробити обприскувачем, а не віником. Перед цим зняти стиглі плоди. Після обприскування грядку накрити на дві години без
провітрювання. Не рекомендується обробіток у
вечірній час.
Підвищенню врожаю, подовженню плодоношення овочів добре слугує і підживлення. Для
цього у десятивідерну бочку дрібно ріжуть кропиву, подорожник, мокрець, кульбабу, чистотіл,
підбіл та інші трави, що ростуть на ділянці. Додають 1 кг коров’яку або пташиного посліду, 1 кг
деревного попелу, 1-2 склянки нітроамофоски.
Заливають 3-5 відрами гарячої води, ретельно
розмішують і залишають на тиждень. Потім бочку
доливають водою до верху. Рослини поливають
теплим настоєм.

КОЛО жінки

Вишгород
Спосіб життя
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Філософія зручності – «лайфхак»

Людство вигадало безліч способів та винаходів,
які мають полегшувати
наше життя.
Вікторія ШМИГОРА

Лайфхакінг
–
модний
стиль західних «білих комірців» дійшов і до нас. У США
та Європі тисячі менеджерів вишукують на спеціальних сайтах, на кшталт www.
lifehacker.com і www.lifehack.
org, все нові й нові способи
полегшення власного життя.

Термін «лайфхакінг» вигадав
у 2004 р. британський журналіст Денні О’Брайєн. Він поєднав слова life («життя») і hack
(«злом»). Тобто визначив це
явище, оформлене у філософію тільки зараз.
Прабатьки лайфхакерів –
звичайні хакери. Взагалі ж,
лайфхакінг – це кмітливість,
винахідливість, які породжують методи, що економлять
час та гроші, заспокоюють нерви.
Прийоми «злому» стереотипів починаються від – як
правильно та швидко викрутити розтрощену лампочку і
закінчуються – як швидко заснути.
Без хитрості в лайфхакінгу
не обійтися. Він не тільки допомагає вирішувати буденні
проблеми, такі, як заплутані
навушники (так, лайфхакери
і для вічно заплутаних навушників придумали вихід), а й
навчає деяких психологічних
методів. Наприклад, як правильно викласти свою ідею
щодо роботи, не боятися публічних виступів.

Ліра

Присвячення
Вишгороду
Олена РОГОВЕНКО
Дніпро колише Вишгород на хвилях,
В садах вишневих солов’ї співають.
Вітри віків між травами на схилах
Про дивне місто нам розповідають.
Спочатку місто звали Хоривиця —
Хорив молодший був за брата Кия —
Щек збудував фортецю — Щекавиця,
А поряд став золотоверхий Київ.
Роки минали. Із варяг у греки
Торговий шлях повз Вишгород проходив.
Були тут Дір, Аскольд, і в край далекий
Олег дружини воїнів виводив.
Княгині Ользі у весільне віно
Дароване було славетне місто…
Була любов, а потім – зради, війни,
І ніс Дніпро повз кручі води чисті.
Хрестом благословивши древній Київ,
Князь Володимир храм величний зводить,
І з вишгородських життєдайних схилів
Церковним дзвоном благовісти сходять.

Поради від життєвих
хакерів
• Як врятувати «скупаний»
мобільний. Я – одна з тих, у
кого телефон приймав «водні
процедури». Можливо, якби
знала цей метод, мій телефон і досі працював би. Отже,
що радять лайфхакери, якщо
телефон упав у воду? Треба відразу витягти батарею
та покласти її в тепле місце.
Коли вона підсохне, покласти
телефон і батарею у тарілку та
засипати… цукром на 15-20
годин. Спробуйте!
• Якщо не можете заснути,
лайфхакери радять – лягти
на спину, розслабитися, заплющити очі та підняти зіниці
догори. Оскільки це природний стан очей під час сну, ви
швидко заснете. Просто, як
все геніальне.
• Якщо вам важко прокидатися рано, лайфхакери радять
лягати у ліжко тоді, коли відчуваєте втому і хочеться спати.
Можливо, спочатку буде важко, та з часом ви привчите організм до певного ритму і вставатимете вранці без проблем.

Невинно вбитих Гліба і Бориса
Брат Ярослав у Вишгородськім храмі,
Щоб їхній подвиг до небес вознісся,
Увічнив мудро при церковній брамі.
Величні кручі, ніби сходи в небо,
До вас князі великі припадали,
І лицарі, геройськи чи ганебно,
Свої мечі і голови складали.
Залишаться у віршах і картинах,
У спогадах Шевченкових ці кручі,
І ніжні звуки співів солов’їних,
Й Дніпрові хвилі, як реве ревучий.
Під попелом, зруйноване, забуте,
Прадавнє місто все ж таки чекало,
Щоб його назва, в боротьбі здобута,
У вільній Україні прозвучала.
Благословенні ті, хто храми зводить
І хто надію в душі повертає,
І наше місто лиш любов відродить,
І сміх дитячий забуття здолає.
Князь Володимир з Ольгою Святою
З віків постали — нам на допомогу,
І стала церква прощею благою,
І ми знайшли до Господа дорогу.
Колись у храмах Бога прославляти
Зберуться всі, хто не втрачає віру,
І Пресвята, Пречиста Божа Мати
За Вишгород воздасть молитву щиру.

• Знаєте, як випрасувати
зім’яту краватку без праски?
Лайфхакери радять – покрутити виворотом по розпеченій
лампочці.
• Ви все ще чистите картоплю ножем? За методом
лайфхакерів картоплю треба
спочатку кинути в каструлю з
окропом, а потім – у крижану
воду. Шкірка картоплі не витримає перепаду температури і легко зніметься.
• І наостанок, як пригадати те, що ніяк не пригадується. Лайфхакери радять в такі
моменти занадто не напружувати мозок, а просто уявити правильний варіант відповіді. Наприклад, день народження колеги. Розслабтесь,
уявіть, коли він може у нього
бути. Можливо, колега сам
колись про це казав, і підсвідомість підкаже правильну
відповідь.
Поради лайфхакерів прості. Та зовсім не обов’язково
дослухатися порад інших,
адже ви можете самі придумати свій «лайфхак». А, може,
ви уже лайфхакер?

Коротенька нічка
Іван ГОНЧАР,
c. Гаврилівка

Ніч липнева коротенька,
А двом гарно так в саду.
Та сварити буде ненька,
Коли пізно я прийду.
Та ще рано, мила, люба,
Ще хвилиночок хоч п’ять,
Знов поцілував у губи
І став ніжно пригортать.
І ласкаво пригорнулась
Дівчина до хлопця теж
І що треба йти — забула.
Ой, розлуко, не бентеж!
Вже і промені з-за річки
Зазирнули до садка.
Ой, чому у липні нічка
Коротесенька така?!

Гіркота
Галина МОРОЗ
Не колоситься житечком поле,
Не милує очей, як колись,
Лиш осот і пирій — в душу болем,
Міцно в землю корінням впились.
Занедбали, залишили люди,
Не потрібна їм рідна земля.
То хіба ми багатими будем?
В бур’яні — наші душі й поля.

Цікавий об’єктив
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Юрист радить

Примусове
виселення
з квартири
Суд прийняв рішення про
виселення колишнього чоловіка із квартири. Але той його не
виконує. Як бути?
По-перше, для примусового
виконання судового рішення слід
звернутися до суду, який прийняв
рішення, із заявою про видачу
виконавчого листа. Далі з цим
листом – до відповідної виконавчої служби району, міста, де знаходиться квартира. Слід мати на
увазі, що виконавчий документ у
даній ситуації може бути наданий
тільки протягом року після прийняття рішення.
Державний виконавець протягом 3-х робочих днів від дня надходження до нього виконавчого
листа виносить постанову про
відкриття виконавчого виробництва. Боржнику необхідно самостійно виконати рішення протягом 15 днів. У протилежному випадку буде розпочато примусове
виконання рішення з відшкодуванням боржником виконавського збору і витрат, пов’язаних з
організацією та проведенням виконавчих дій.
Відсутність боржника, якого
повідомили про день і час виселення, не є перепоною для виконання рішення. Виконавчі дії проводяться у робочі дні не раніше 6 і
не пізніше 22 години. Примусовому виселенню підлягають особи,
вказані у виконавчому документі.
Виселення відбувається у
присутності понятих при сприянні органів внутрішніх справ
з обов’язковим описом майна
державним виконавцем. Навіть у
випадку відсутності осіб, що підлягають виселенню, виконавець
зобов’язаний провести опис
майна. При необхідності державний виконавець у встановленому
законом порядку забезпечує збереження майна з відшкодуванням
витрат за це боржником.
Зберігається майно не більше
2-х місяців. Після цього реалізується, а отримані кошти з вирахуванням витрат, пов’язаних із
збереженням майна, перераховуються боржнику.
У випадку, коли особа самостійно вселилася у приміщення,
із якого була примусово виселена, повторно виселяти її може
державний виконавець на основі
рішення суду про виселення. Виконавче виробництво у такому
випадку відновлюється за постановою державного виконавця.

Вишгородське РКП
«Комунальник»

Як усе незвично у людей!

Фото Ольги МИХАЙЛОВОЇ

Попив сам – дай попити другові

Фото Юлії ТІХОНОВОЇ
ТІХОНОВОЇ

пропонує свої послуги по
вивезенню та захороненню
твердих побутових відходів

для населення державних бюджетних установ, комерційних
підприємств, садових товариств,
баз відпочинку на території м.
Вишгорода та Вишгородського
району.
Вишгородське районне комунальне підприємство «Комунальник»
запрошує на постійну роботу
водія-сміттєвоза.
За довідками звертатися за тел.:
(04596) 22-003, (067) 402-75-21
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Реклама
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Вишгород

«GUSTO»
ОБІД ДЛЯ ПАНІВ І ПАНЯНОК

ГУСТУЄМО РАЗОМ!

за рецептами страв талановитих майстрів кухні
Легкий обід – 25,00 грн
Класичний – 35,00 грн

> з 12.00 до 16.00

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

Народний календар

Маковія, або
Перший Спас
У неділю – свято Маковія, або Перший
Спас. Його відзначають в пам’ять семи братів Маковеїв, їхньої матері Соломії та вчителя Еліазара.
Ніна ЧЕРНОВА
Брати Маковеї – Авим, Антонін, Гурій, Еліазар,
Євсевон, Алим, Маркел жили за півтора століття до
Різдва Христового. Коли поганський цар забажав,
аби перейшли до язичництва, вони за віру прийняли тяжкі муки. Їх катували на очах матері та їхнього вчителя, вимагаючи, аби ті вплинули на братів,
переконали їх зректися віри й тим врятувати своє
життя.
Але усі залишилися вірними істинному Богу й
прийняли мученицьку смерть за віру.
Своїми стражданнями ніби почали хресний шлях
випробувань, яким потім пішли тисячі християнських
мучеників за віру.
Це той шлях, яким і Спаситель ніс свій хрест на
Голгофу й був розіп’ятий на ньому, бо не зрадив Бога
Отця Небесного на догоду тим, хто називав себе «отцями і вчителями на землі».
На свято Маковія на середину церкви виноситьcя
хрест, прикрашений квітами. Мабуть, не випадково
– будь-яке страждання за вічні ідеали правди і добра люди теж завжди вшановують квітами. Бо тільки
на просторах життя людського, политого потом та
кров’ю, зораних плугом страждань, може вирости цілюще зілля, багаті земні плоди.
В останній місяць літа, що наближає до врожайної осені, коли є перші ужинки хліборобської праці,
за старовинним українським звичаєм люди несуть до
церкви квіти, овочі й зілля, щоб освятити їх та закликати Боже благословення на майбутній урожай.
До речі, серед усього, що виросло на полях та го-

родах, чи не найбільше полюбляли українці освячувати мак.
Проте між маком та Маковієм нічого спільного немає, зазначав колись у своїй проповіді на честь свята
митрополит Київський і всієї України Василь Липківський. А єврейське слово «маковей» означало молоток. Тобто силу, міць, здатність долати перепони.
Свято Маковеїв, або Маковія, як говорять у народі,
– одне з найшанованіших і найулюбленіших в Україні.
Саме на свято Маковія в Медведівському монастирі, в Холодному яру біля Чигирина, освячували
зброю гайдамаки, що повстали проти польського
поневолення. Українські маковеї теж прагнули врятувати свій народ.
Тож 14 серпня, відзначаючи свято Маковія, або
Перший Спас, згадаймо тих, хто віддав своє життя за
віру та свободу.
ЗВИЧАЇ
Свято Маковія в народі ще називають «Перший
Спас», або «Спас на воді». 14 серпня вода у річках
вважається цілющою.
Хворі на пропасницю купаються у річці, щоб одужати. Із переказів відомо, що в Києві існував звичай:
усі кияни цього дня у Дніпрі святили воду. Чоловіки
мали приходити на це свято у козацькому одязі.
Квіти, посвячені цього дня в церквах, кладуть
за образи і зберігають до
весни. А мак, посвячений
на Маковія, розсівають на
городі, сухі ж квіти на Благовіщення дівчата вплітають
у коси, «щоб не випадало
волосся».
На Маковія ще часто святять і мак-видюк, що використовується проти чародійства:
ним обсипали дім, щоб усі відьомські хитрощі зникли.
У цей день печуть пироги
з маком, але головною обрядовою їжею є «шуліки». Їх
готують так: печуть коржі, ламають їх на дрібні шматочки і
заливають медом із розтертим маком.

КОЛИ ЛІКАР РАДИТЬ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЗНАХАРКИ

У моєї подруги є донька, їй 8 років. 2 роки тому дівчинка
перестала товаришувати з друзями, у неї зникли апетит, сон.
Лікарі лише розводили руками. Знайома порекомендувала
звернутися до цілительки. Світлана Миколаївна, побачивши
фото дівчинки, відразу сказала, що на ній причина. Дитина
вступила в мертву воду, яку було підлито її матері. Коханка
батька зробила. Тепер дівчинка цілком здорова, бо зробила
все, що говорила їй цілителька.
– Світлано Миколаївно, до Вас приходить багато людей.
Що їх до Вас приводить?
– Приходять люди не з добра, їх приводить лихо! Дуже багато людей страждає через те, що є люди, які переповнені люттю, заздрістю,
вони намагаються позбавити щастя інших.
– Світлано Миколаївно, з якими проблемами до Вас звертаються люди?
– Приходять люди, які хочуть позбутися пияцтва, хвороб, негараздів у сім’ї і
на роботі. Я намагаюся допомогти їм Божими молитвами, читаю Біблію, вичитую,
лікую травами, святою водою.
Телефони цілительки Світлани: (067) 801-86-49, (099) 305-72-02.

СПІВЧУВАЄМО
Вишгородська міська рада ветеранів, Вишгородська міська
рада офіцерів Радянської армії, Вишгородська міська рада
організації «Діти війни», Вишгородська міська організація безквартирних офіцерів висловлюють співчуття Володимиру Олексійовичу Ткачу з приводу передчасної смерті дружини –
Світлани Валентинівни.

ПАМ’ЯТІ СВІТЛАНИ

Гірко, коли іде з життя ровесниця, з якою зустрічали студентські світанки. Сумно, коли вона іде з життя у полудень віку…
Не стало Світлани Валентинівни Ткач (Немогущої). Вона
народилася і більшу частину життя прожила у робітничому
Марганці, де шкідлива екологія вкорочує віку багатьом. Працювала у місцевих ЗМІ. Лише нещодавно переїхала з родиною до Демидова, на батьківщину чоловіка, також журналіста
– Володимира Ткача, який нині очолює відділ з гуманітарних
питань міської ради. Мріяла працювати, але хвороба не відпускала її.
Ткачі збудували дім, виховали доньку Златославу – нині студентку столичного вузу. Тільки б жити…Але доля так мало
часу відпустила Світлані. Вічний спокій знайшла вона на демидівській землі і свою
журналістську стезю торуватиме на небі, де вже зібралась п’ятірка наших однокурсників. Бог забирає найкращих.
Спи спокійно, дорога Світлано… Розділяємо тугу родини. Завжди тебе
пам’ятатимемо.
За дорученням однокурсників факультету журналістики
КДУ ім. Т.Г.Шевченка – Катерина Олексій

Працівники Вишгородської міської ради висловлюють щире співчуття
начальнику відділу з гуманітарних питань міськради Володимиру Ткачу з
приводу передчасної смерті дружини
Світлани Валентинівни.
Розділяємо горе родини.
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