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Що ви знаєте про війну?
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Знайшли ключі — будуть і двері
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Спасибі за здорову громаду!

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово», ФОТОкадри — ТРК «Више Град», спеціально для «Вишгорода»

Македонці
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Читайте у наступному номері
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а-Фішка

День молоді

23 червня
12:00 — 16:00 — велоекстрим у скейт-парку на набережній
водосховища; пляжний волейбол на майданчику Клубу віндсерфінгу «Містраль»
12:00 — 19:00 — пляжний футбол у зоні відпочинку біля шпори аванпорту та «оптимісти» і «кадети» на хвилях аванпорту водосховища;
дитячий футбол на території фан-зони (стадіон «Енергетик»)
18:00 — 20:00 — баскетбол на стадіоні «Енергетик» (вул. Н.
Шолуденка)
23-24 червня
11:00— 15:00 — шаховий турнір у спортклубі «Комета» (вул.
Б. Хмельницького, 7-б; орг. тел.: 093-95-24-088 Петро)
23:00 — 05:00 — нічний марафон (42 км 195 м) «Київська
Русь» на набережній Київського водосховища та алеї С. Поташника
Приходьте змагатися і вболівати!

Працюємо заради майбутнього
26 червня: 11:00 — 13:00 — у великому залі адмінбудинку
(пл. Т. Шевченка, 1, 2-й поверх) — діалог бізнесу і влади, актуальні питання і перспективи розвитку підприємництва та забудови Вишгородщини до 2015 року, соціально-значимі проекти.
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Вітання

Офіційно

Будьте елітою нації
Не випадково два червневих свята — День
державного службовця і День молоді — поряд. Успішність молодої держави України
неможлива без якісних кадрів, які творчо
і конструктивно мислять, ініціативні, цілеспрямовані, прагматичні і комунікабельні.
До держадміністрації ми звертаємось щодня з
різних питань. І серед працівників різних відділів
радісно бачити молодь, яка переймає знання і
досвід старших колег і доповнює нестандартним
мисленням.
Здоров’я, мудрості, успішних проектів і молодих ініціатив «гвинтикам» і «коліщаткам», без
яких не крутиться державний механізм, і зваженості, патріотизму та державної відповідальності
нашій молоді, з якої виростає справжня еліта нації! Мрійте і втілюйте свої мрії в життя!
Перший заступник голови Київської ОДА,
депутат Київської обласної ради
Ярослав МОСКАЛЕНКО,
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Фан-зона у Вишгороді

Про скликання XII сесії Вишгородської
міської ради VI скликання
Розпорядження
від 15 червня 2012 р. № 3
Керуючись ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», скликати XII сесію Вишгородської міської ради VI скликання
27 червня 2012 року о 10:00 у залі
засідань адмінбудинку (м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1) з таким порядком денним:
1. Звіт голови постійної комісії з
гуманітарних питань за 2011 рік.
2. Звіт голови постійної комісії
з питань міжнародних відносин за
2011 рік.
3. Про встановлення надбавок до
посадового окладу, преміювання та
надання матеріальної допомоги заступнику міського голови на 2012
рік.
4. Про встановлення єдиного податку.

5. Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
6. Про передачу на баланс багатоповерхового житлового будинку
2-д на проспекті Т. Шевченка у м.
Вишгороді об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«Ольжинград 2-д».
7. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м.
Вишгороді.
8. Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Вишгорода.
9. Про звернення до Верховної
Ради України щодо негайного зняття з розгляду законопроекту «Про
засади державної мовної політики».
10. Земельні питання.
Секретар ради
М. РЕШЕТНІКОВА

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Вишгород
Коротко про різне

Гарантії

«Жодна гаврилівська
курка, що загинула
10 червня,
не потрапить на стіл»
Перший заступник голови Київської
ОДА Ярослав Москаленко запевнив, що
українські громадяни не відчують на собі
наслідків загибелі 100 тис. голів птиці на
підприємстві «Агромарс», що у с. Гаврилівка. Про це він заявив у коментарі журналістам: «Перш за все нас турбує, щоб
ця птиця не почала реалізовуватись на
ринках і в магазинах. Ухвалено низку заходів, що стануть на заваді таким діям».
запевнив, що продукція ТОВ «Комплекс «Агромарс» має всі необхідні сертифікати, що підтверджують її якість.
Те, що сталося — наслідок форс-мажору.
Погода спричинила занадто тривале відключення світла, що порушило технологічний процес.
Як тільки птахофабрика повідомила про
загибель птиці, облдержадміністрація зібрала термінову нараду і взяла ситуацію
під контроль. До Гаврилівки одразу виїхала оперативна група швидкого реагування
при Головному управлінні ветеринарної медицини в Київській області (до неї входять
спеціальна регіональна лабораторія ветеринарної медицини, інспектор Головного
управління ветеринарної медицини ОДА і
працівник відділу ветеринарної міліції). Фахівці, згідно з інструкціями, відібрали партію
тушок на повірку. Жодних інфекцій не було
виявлено. Підприємство зобов’язали відправити весь падіж на утилізацію в спеціальному заводі.
«Агромаксу» рекомендували удосконалити свої потужності у ланці автономного
енергопостачання. «Ніхто не застрахований
від примх природи. Однак на такому виробництві слід бути готовими до тривалого
відключення електрики», — сказав Ярослав
Москаленко.

І

Доступне житло

Футбол наблизив Асоціацію
Підписання Угоди про Асоціацію і зону вільної торгівлі, на думку
українського уряду та керівництва ЄС, може наблизити високий рівень проведення чемпіонату Євро-2012. Але остаточний результат
усе ж залежить від результатів проведених реформ та парламентських виборів.

Україна та Росія відновлюють
виробництво літаків
В українського літака АН-124 («Руслан»), про відновлення виробництва якого готують підписати угоду Україна та Росія, – великі
перспективи: світовий ринок перевезень великогабаритних вантажів
щороку зростає на 10-15%. Угоду підпишуть ще до кінця року.

Липневий електрошок

Токіо, Москва та Женева
– найдорожчі міста світу
За версією компанії Mercer, у п’ятірку найдорожчих міст світу для
іноземців увійшла ця трійка. Найдешевше місто – Карачі (Пакистан),
де витрати приїжджого втричі менші, ніж у Токіо.
Рейтинг враховує ціну більш як 200 різних товарів та послуг (зокрема оренду житла, харчування, бензин) у 214 містах світу.

«Нобелівка» схудла на 20 %
Розмір премії зменшився до 1,1 млн доларів – так вирішила рада
директорів Нобелевського фонду – це допоможе запобігти скороченню капіталу у далекій перспективі.
Цікаво, що у 1900 році, коли був заснований Фонд, лауреати
отримували 259 млн доларів. Премії виплачуються від відсотків операцій з цінними паперами.

Із 1 липня ціни на електроенергію зміняться: для мешканців міста
тариф підвищиться на 75%, а для селян подвоїться. Для неекономних
абонентів вводиться єдиний тариф – 95,76 коп. за кожний кіловат, що
перевищує встановлену межу.
Старі тарифи діятимуть для багатодітних та прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, гуртожитків, ЖЕКів, дачних та гаражних кооперативів, а також ОСББ.
Не торкнеться підвищення й тих, хто використовує електроенергію для опалення своїх будинків, якщо загальний обсяг споживання
не перевищує 1,8 тисяч кВт на місяць.
Сьогодні мешканці міста платять за кіловат 54,71 коп. сільські
жителі – 50,58 коп. Це найнижчі тарифи в СНД.

Буревії на Чернігівщині,
повені – на заході України
Друга хвиля буревію на Чернігівщині пошкодила високовольтні
лінії і залишила без світла 176 населених пунктів. За 20 хвилин випала місячна норма опадів, повінь супроводжували пориви вітру до
25 метрів на секунду.
Таку руйнівну повінь місцеві мешканці побачили вперше за своє
життя. Через сильні дощі у воді опинились 5 населених пунктів у Тлумацькому та Коломийському районах Івано-Франківської області.
Підтоплені 113 житлових будинків.

Вічний вогонь пам’яті
День скорботи і вшанування жертв війни в України у Вишгороді відзначили жалобним мітингом біля Братської могили на
вул. Шкільній. Виступ хору «Ветеран» і квіти навколо Вічного
вогню пам’яті — таким запам’ятають цей день маленькі вишгородці, що прийшли за ручку з рідними та вихователями.
ерівництво міста і району, ветерани війни, праці і військової служби, представники трудових колективів підприємств, організацій і установ хвилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблих при обороні і звільненні Вишгорода воїнів, мирних
жителів — земляків і тих, кого війна занесла до Вишгорода. До всіх
пам’ятників на території міста лягли живі квіти — як подяка нинішніх
поколінь за мирне небо.
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Реальний кредит — за допомогою держави

Розпитувала Дарина КАМІНСЬКА
Нещодавно Кабінет Міністрів України
своєю Постановою від 5.04.2012 р. №
343 затвердив механізм здешевлення
вартості іпотечних кредитів. Це початок
втілення в життя однієї з президентських
соціальних ініціатив — реалізації програми «Доступне житло». Про деталі програми — розмова з начальником Головного
управління капітального будівництва Київської облдержадміністрації Миколою
Стариченком.
— Миколо Анатолійовичу, нині чимало хто спекулює на болючому майже для
кожної родини квартирному питанні: мовляв, доступне житло — це міф, а не реальність, звичайна передвиборна обіцянка.
Що скажете з цього приводу?
— Будь-яку ініціативу при бажанні можна
пов’язати з електоральною симпатією, адже
вибори у нашій державі — явище чи не щорічне. Соціальна ж ініціатива Глави держави
— не пусті розмови: вона вже втілюється в
життя. І моє завдання — інформувати жителів
Київщини, що кожен, хто потребує поліпшення житлових умов, може взяти участь у цій
програмі, та пояснити людям, як отримати
часткову компенсацію за таким кредитом.
— Саме на ваше управління і покладено функцію реалізації програми на Київщині...
— Так, Головне управління капітального
будівництва Київської облдержадміністрації визнано головним розпорядником коштів
нижчого рівня за програмою здешевлення
вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом. Відповідно до неї, на
поточний рік на Київську область держбюджетом передбачено 37,5 млн гривень.
— А які ж вимоги до потенційного кандидата на отримання часткової компенсації?
— Він має потребувати поліпшення житлових умов та бути платоспроможним, адже
придбання житла — це не просто інвестиція,
а й фінансова відповідальність.
— У чому найбільші переваги отримання кредиту за програмою «Доступне
житло»?
— Головна перевага полягає в тому, що

банківські установи не вимагатимуть у заставу іншого житла, а громадянин сплачує лише
3% річних у гривні за кредитом, інші 13% компенсуватиме держава.
Зручність для позичальника ще й у тому,
що працює «єдине вікно», де громадянин у
будь-якому куточку Київщини може звернутись до місцевої банківської установи, яка
працює за даною програмою:
—
щоб
отримати всю
необхідну інформацію, як
про саму програму, так і про
можливість
участі у ній,
— і надати
відомості про
доходи
для
попередньої
оцінки визначення платоспроможності.
— Миколо
Анатолійовичу, будь
ласка,
докладніше про
кредитування…
— Кредити, за якими відшкодують частину відсотків, будуть надаватись лише у
гривнях і терміном до 15 років з моменту
укладення кредитного договору. Процентна
ставка на момент видачі кредиту не перевищуватиме 16% річних, а обов’язковий внесок
позичальника — 25% вартості житла.
За бажанням позичальника розмір такого внеску може бути збільшено. Як перший
внесок можуть зараховуватись також і кошти,
сплачені позичальником за перевищення
нормативної площі. Програма також передбачає укладення договорів поруки з кожним
дієздатним членом сім’ї, який проживає разом із позичальником.
— Хто приймає остаточне рішення про
надання кредиту для придбання житла?
— Лише банк — відповідно до своїх внутрішніх правил.
— А які банки братимуть участь у програмі здешевлення вартості іпотечних

кредитів?
— У даній програмі беруть участь такі банки як AT «Ощадбанк», Публічне акціонерне
товариство «Акціонерний банк «Укргазбанк»,
Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та кредит» та Uni Credit Bank.
— Як визначається нормативна площа житла, його розрахункова вартість та
максимальний розмір кредиту?
— Нормативна площа
житла для здешевлення вартості іпотечних
кредитів визначається з
розрахунку 40
кв. м загальної
площі на одного громадянина чи сім’ю з
двох осіб та 58
кв. м загальної
площі на сім’ю
з трьох і більше осіб.
Розрахункова вартість
житла
встановлюється з урахуванням місця проживання
громадян. Максимальна вартість квадратного метра на об’єкти, які розташовані у 15-кілометровій зоні від м. Києва, становить 6 875
грн. Для інших населених пунктів Київської
області — від 4 000 до 6 250 грн за квадратний метр.
Максимальний розмір кредиту, за яким
може бути надана часткова компенсація процентів, визначається шляхом множення нормативної площі житла на його розрахункову
вартість. Вартість загальної площі житла, що
перевищує нормативну площу, сплачується
позичальником за рахунок власних коштів.
За будівництвом об’єктів, які беруть
участь у програмі, здійснюватиметься контроль місцевими органами влади.
Наразі ми маємо такі об’єкти у Вишневому та Білій Церкві. Проте це не остаточний перелік, кількість об’єктів, які братимуть
участь у програмі, постійно збільшується.
(Буде й у Вишгороді — Ред. Див. стор. 3)

— Які ж документи необхідно надати
позичальнику для отримання часткової
компенсації та як саме її можна отримати?
— Отримання позичальником часткової
компенсації відсотків відбувається так: між
розпорядником бюджетних коштів нижчого
рівня (одержувачем бюджетних коштів), банком і позичальником укладається договір про
надання часткової компенсації. Громадянин
має надати для отримання часткової компенсації такі документи:
— заяву про надання часткової компенсації процентів;
— копію паспорта;
— копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається
фізичними особами, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті);
— довідку про склад сім’ї;
— копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
— копію свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності);
— документи про доходи позичальника та
членів його сім’ї за останні шість місяців.
— І наостанок. Куди жителі Київщини
можуть звертатися по роз’яснення?
— Зазначену інформацію можна знайти
на офіційному сайті Київської обласної
державної адміністрації: http://www.kyivobl.gov.ua/ в рубриці «Соціальна Ініціатива Президента України: Доступне Житло». По додаткову інформацію та щоб подати
документи, необхідно звертатись до Головного управління капітального будівництва у
Київській області за адресою: м. Київ, вул.
Мельникова, 40, тел. 206-74-91.
Сподіваюсь, що мовою цифр та фактів
мені вдалося переконати читачів у тому, що
влада справді повернулась обличчям до громадян, запропонувавши вигідну програму
здешевлення вартості іпотечних кредитів
для забезпечення доступним житлом, та робить усе можливе для того, аби не загравати
на болючому питанні, а дійсно працювати задля добробуту людей.

Наше місто

Вишгород

У рекреаційних зонах
ФОТО — Юрій МАТЛУШИНСЬКИЙ

Перевірки

Світлана ЧЕРЕПАН, спеціаліст
ІІ категорії юридичного
відділу виконавчого комітету
Вишгородської міської ради
20.06.2012 року представниками Державної інспекції України
з безпеки на морському та річковому транспорті за участю секретаря адміністративної комісії виконавчого комітету Вишгородської
міської ради В. Стефанівського,
начальника юридичного відділу Ю.
Матлушинського, адміністратора Т.
Доброхотової, міського депутата Б.
Руденка (НА ФОТО) здійснено перевірку дотримання законодавства
про судноплавство на суднах, які
розміщено на стоянці бази на лівому березі Київського водосховища.
деться про базу поблизу вул.
Парусної у м. Вишгороді — 2
км автодороги ВишгородЛебедівка в м. Вишгороді, берег затоки Дніпра/Київського водосховища в
районі ПК-67 земляної греблі Київської
ГЕС.
За результами перевірки вдру-

Й

Доступне
житло

ге складено акт огляду та відповідальних осіб громадської організації
«Громадський крейсерський яхт-клуб
«Енергетик» ім. Г. І. Строкова» вдруге
зобов’язано надати відповідні документи щодо реєстрації бази.
Рішенням Господарського суду
Київської області у справі № 18/20310 від 27.03.2012 р. зобов’язано громадську організацію «Громадський
крейсерський яхт-клуб «Енергетик»
ім. Г.І. Строкова» звільнити самовільно зайняту земельну ділянку площею
2,0 га за вищезазначеною адресою.
(Постановою Київського апеляційного
господарського суду від 05.06.2012 р.
це рішення залишено без змін).
Господарським судом Київської
області в ході судового розгляду справи встановлено (та підтверджено керівником ГО «Енергетик» вищезазначеної громадської організації) факти та
обставини відсутності в «Енергетика»
правовстановлюючих документів на
нерухоме майно та земельну ділянку
на вул. Парусній у м. Вишгороді. Між
тим, у районі ПК-67 земляної греблі
Київської ГЕС надаються послуги зі

Державні програми
Будівництво житлового будинку (м.
Вишгород, вул. В. Симоненка, 4-а; забудовник — ТОВ «Ніка-Лтд») включено до
Державної програми підтримки будівництва і придбання доступного житла громадянами України.
Відповідно до умов програми, громадянин, що перебуває на квартирному обліку,
отримує з державного бюджету підтримку в
розмірі 30 % вартості житла, а решту 70 %
сплачує за рахунок власних або позичених
коштів.
Охочих взяти участь у цій програмі запрошуємо прийти на зустріч із забудовниками, яка відбудеться 5 липня 2012 року о
10:00 у великій залі засідань адмінбудинку
(м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1).

Державні програми:
Квартирне питання
крок другий
Коментар Олексія ДАНЧИНА,
заступника Вишгородського
міського голови,
записала Катерина ЗУРМА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Дотепер фінансові установи (банки) давали кредити під житло, коли
воно було на 50-80 % готовим (коробка з дахом). Віднині це обмеження знято. Мета — зсунути з мертвої
точки «квартирне питання».
оступне житло — постійна турбота Вишгородської
міськради і особисто Вишгородського міського голови Віктора
Решетняка. Перший крок у програмі
«Доступне житло» у Вишгороді вже
зроблено: зведення житлового будинку
на вул. В. Симоненка, 4-а включено до
державної програми «Доступне житло»
(за якою держава підтримує майбутнього власника на 30 % вартості квартири).
За новим законом, держава надає
людям більш широкі можливості щодо
придбання житла у власність, причому
не лише квартир, а й приватних будин-

Д

ків. Заплатити слід
25 % вартості, решту 75 % інвестори – за допомогою
держави – беруть
позиками під прийнятний для незаможних громадян
відсоток.
За процедурою,
будівельні фірми
акредитуються у державних банках (Укргазбанк, Ощадбанк, Кредо), і банки
надають кредити фізичним особам під
16 %. Держава гарантує повернення
13 %, тобто позичальнику доведеться
фактично сплатити лише 3 % понад позичену на придбання житла суму.
Більш того, брати участь у програмі
та отримувати кредит на житло відтепер зможуть не лише ті, хто перебуває
на квартобліку в місцевих органах влади, а усі, хто потребує поліпшення умов
проживання (відповідно до ст. 34 Житлового кодексу України).
Зараз ТОВ «Ніка-Лтд» планує акредитуватися в одному із вищезазначених банків. А поки що — читайте оголошення вище.

23 червня

стоянки приватних суден та яхт. А міський бюджет
не отримує кошти за використання землі та провадження вказаної господарської діяльності.
Тому на останній сесії міськради прийнято
п. 25 рішення Вишгородської міської ради від 27
квітня 2012 р. № 11/17, згідно з яким міському
комунальному підприємству «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської
міської ради» надано дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо надання земельної ділянки в
оренду орієнтовною площею 2,5 га для будівни-
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цтва, експлуатації та обслуговування яхт-клубу по
вул. Парусній у м. Вишгороді.
27 ж квітня 2012 р. ухвалено рішення № 11/25
«Про створення місць громадського відпочинку та
громадських пляжів на території Вишгородської
міської ради». 16 лютого 2011 р. Вишгородська
міська рада своїм рішенням № 3/1 затвердила Генеральний план міста, що передбачає подальший
розвиток територій Вишгорода, зокрема на вул.
Парусній, яка тривалий час була поза увагою, а
проблемні питання не вирішувались взагалі.
Виконавчий комітет Вишгородської міської
ради планує докорінно змінити ситуацію. І особлива увага приділятиметься захисту територій
рекреаційного та природоохоронного призначення, влаштуванню зон відпочинку, фізкультури
і спорту. Зокрема, на вищевказаній ділянці міська
влада планує покращити території загального користування, транспортне сполучення й освітлення. Окремо плануються роботи з очистки водойм.
Нині виконавчим комітетом Вишгородської
міської ради вживаються заходи щодо благоустрою території міста, впорядкування вулиць,
скверів, інше. Тривають роботи з розроблення детальних планів вказаної території, що надасть змогу впорядкувати земельні відносини та вирішити
проблемні питання з організації життєдіяльності і
функціонування територій міста.

Ухвалили «зелену» комісію
та проектування берегоукріплень

У міськвиконкомі

Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

21 червня на засіданні міськвиконкому, де
головував т. в. о. міського голови Леонід Зоренко, завчасно підготовлені питання порядку
денного не викликали особливих дискусій.
о «квартирному» блоку доповідала спеціаліст І. Кузнєцова, по «опікунському»
— спеціаліст О. Мельник. «Юридичний»
блок (питання права власності, присвоєння поштової адреси, розміщення тимчасових споруд)
висвітлював заступник міського голови О. Данчин.
І серед іншого — рішення про розроблення проекту берегоукріплень, який, зокрема, визначатиме
узгоджений для всіх служб розмір прибережної захисної смуги.
Під час голосування надання дозволів на початок
і продовження підприємницької діяльності (доповідав заступник міського голови Олександр Ростовцев) члени міськвиконкому, зокрема, дозволили
розмістити пересувні дитячі атракціони (на пл. Т.
Шевченка, біля БК «Енергетик» і поряд із Співочим

П

полем), визначили тимчасові парковки під час фіналу «Формули-1 на воді» 21 і 22 липня ц. р. і створили постійно діючу комісію для обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.
«Фінансовий» блок питань порядку денного
озвучила начальник бухгалтерсько-фінансового
відділу міськради Н. Сакевич. Стосувався він змін
до помісячних планів і розписів асигнувань на 2012
рік по загальному фонду міського бюджету та змін
до кошторисів, зокрема, ВМК ДНЗ (ЯС) «Золотий
ключик» і КЗК Вишгородський танцювальний колектив «Клерико».

Комунальні новини

Готуємось до опалювального сезону
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

За інформацією директора КПЖ і КГ Михайла Шененка, комунальники готують житловий фонд міста до опалювального сезону. Ось
що зроблено за перші два тижні червня:
сантехнічна дільниця
вул. Н. Шолуденка, 7 — заміна засувок на системі теплопостачання та кранів (діам. 25 мм);
вул. Н. Шолуденка, 6 — ремонт системи холодного водопостачання (заміна кранів діаметром
20 мм, вентилів діаметром 15 мм, згони);
вул. Дніпровська, 5 — заміна вентиля діаметром 25 мм на системі ХВП;
просп. Т. Шевченка, 7 — встановлення засувки
діаметром 50 мм на системі опалення 2-го під’їзду,
ремонт системи опалення у 4-му під’їзді (із заміною
12 м труби діаметром 15 мм, крану діаметром 32
мм);

«Ливньовка»
на Симоненка
Триває реконструкція вул. В. Симоненка.
Окрім «кишень», заїздів,
тротуарів та проїжджої
частини, подбають і про
зливову каналізацію.

просп. Т. Шевченка, 5-а — заміна засувки діаметром 50 мм на системі теплопостачання;
просп. Т. Шевченка, 9 — заміна на трубі опалення 2-го під’їзду чотирьох кранів Ду-20, Ду-15,
муфт діаметром 20 мм і контргайок Ду-20;
рембуддільниця
вул. Набережна, 2 — косметичний ремонт 2-го
під’їзду;
вул. Н. Шолуденка, 6-в, 6-б, 6-г — ремонт дверей на міжповерхових маршах;
вул. Шкільна,7, просп. І. Мазепи, 12 і Т. Шевченка, 5 — ремонт дверей на технічний поверх;
вул. Б. Хмельницького, 9, Ю. Кургузова, 6, Київська, 18 — бетонування доріжок, огороджень,
відмосток;
електротехнічна дільниця
вул. Шкільна, 7, В. Симоненка, 1-б, М. Гриненко, 1-а, Київська, 12, Ю. Кургузова, 6, Н. Шолуденка, 6 — поточний ремонт електрощитових.

ФОТОмить

4

23 червня

Дата

2012 року

Вишгород

Програма опозиції пішла в народ
30 липня з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина» має затвердити програму дій.
Але до остаточного ухвалення документ об’їде всю Україну: всі правки внесе народ
Валентина УСОВА

Політикум

Проект програми «Справедлива
держава, чесна влада, гідне життя»
був представлений на Форумі опозиційних сил 12 травня. Тоді ж лідери
опозиції, які презентували документ,
пообіцяли, що по кожному блоку програми проходитиме дискусія з експертами, громадськими організаціями та
простими українцями. Найрозумніші
ідеї та зауваження будуть включені до
остаточного варіанту документа.
свою обіцянку в опозиції дотримали.
Обговорення програми йде повним
ходом: пройшло вже як мінімум 5
круглих столів у столиці та почалися обговорення в регіонах. Початок цій серії
обговорень поклав перший захід — під
назвою «Програма Об’єднаної опозиції —
програма «Батьківщини»: пишемо разом
із суспільством», — на якому зібралися
лідери Об’єднаної опозиції, відомі політики, лідери громадської думки, експерти. Кожному було що
сказати по кожному з трьох блоків документа, зашифрованих у назві програми.
За словами голови Ради Об’єднаної опозиції, лідера
«Фронту Змін» Арсенія Яценюка, головна задача опозиціонерів — подолати тотальну несправедливість, в якій останнім часом живе Україна. Саме це, на думку Яценюка, поверне в країну справжнє народовладдя.
На круглому столі Арсеній Яценюк назвав головних винуватців українських бід — це Президент Віктор Янукович і
грабіж. «Ми вважаємо, що в Україні зараз корупції немає.
Це вже не називається корупцією. Корупція — це коли десять відсотків крадуть. Сьогодні в Україні грабіж — грабують державні компанії, грабують державний бюджет, залучають мільярдні кредити. Ці кредити йдуть на проекти на
зразок Євро-2012 і закінчуються тим, що тільки за минулий
рік на Кіпр перераховано п’ятдесят два мільярди без оподаткування і, звичайно, без зазначення джерел, звідки взялися ці гроші», — підкреслив Арсеній Яценюк.
Аби перемогти корупцію, Об’єднана опозиція пропонує
створити Національне антикорупційне бюро, вивести доходи чиновників «на світло» і поставити в офісах найбільш
корумпованих структур скляні перегородки.
«Зобов’яжемо чиновників, у першу чергу — працівників
МВС, податківців, митників, здійснювати офіційний прийом
громадян лише в спеціально обладнаних приміщеннях (публічних громадських офісах) зі скляними перегородками,
відеоспостереженням», — записано в проекті програми.
Присутні на зустрічі експерти внесли перші критичні за-

уваження до документа. Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань зауважив, що в опозиційній програмі традиційно присутні улюблені виборцями
«приманки» — відкликання депутатів, референдум по недовірі Президенту і т. інш. Проте в цілому експерту програма сподобалася. Особливо — її публічність і гнучкість у
плані внесення подальших правок.
«Дуже добре, що на круглому столі прозвучало, що далі
відбуватиметься обговорення: в регіонах, з експертами,
по секціях. Крім того, тут були експерти, які консультують
різні політичні сили, в тому числі — опонентів опозиції. Це
спроба вийти за рамки традиційних українських підходів з
малоймовірними обіцянками», — зазначив політолог. За
його словами, навіть зарубіжні експерти, з якими він спілкувався, були приємно здивовані змістом опозиційної програми.
Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов закликав опозиціонерів чітко вирахувати кожну цифру, заявлену в документі: починаючи від розміру підвищення зарплат і пенсій, закінчуючи — часовими рамками
реалізації планів.
Лідери Об’єднаної опозиції, яка піде на вибори за списком партії Юлії Тимошенко — «Батьківщини», запевнили,
що всі зазначені цифри не взяті з неба, а мають конкретні
розрахунки, і більше того — вже формується цілий пакет
готових законопроектів, який має бути прийнятий для втілення програми в життя.
Організатори круглого столу повідомили, що остаточний варіант програми буде затверджений 30 липня на з’їзді
Об’єднаної опозиції.

Бліц-опитування

Після поразки під Берестечком у липні
1651 року, коли кримські татари не витримали гарматного вогню польської артилерії і почали тікати, прихопивши із собою
Богдана Хмельницього, оборону козацького табору організував Іван Богун, який
вивів основні військові сили. Намагаючись
пройти вглиб України, польське військо наштовхнулося під Білою Церквою на опір
козацько-селянського війська під орудою
Хмельницького.
торони вимушені були укласти Білоцерківський мир, одним із пунктів
якого було повернення польської
шляхти у свої маєтності. Українське населення
проголосувало ногами проти цієї угоди, шукаючи порятунку в еміграції: тисячі людей кидали
свої оселі і разом із родинами і рухомим майном селилися на вільних землях Московської
території (Слобожанщина, нинішні території
Харківської і південь Воронезької областей).
Козацькою територією визнавалося тільки
одне Київське воєводство. Чернігівське і Брацлавське воєводства переходили під польську
адміністрацію. Білоцерківський трактат не був
ратифікований польським сеймом (один литовський шляхтич сказав: «Не позволям!»). Що
розв’язало руки Б. Хмельницькому.
Він продовжував зносини із Москвою, Туреччиною, Кримом і літом 1652 року вирядив
свого сина Тимоша з військом до Молдавії —
взяти шлюб із молдавською князівною. Василь
Лупул тягнув справу із шлюбом. Гетьман Калиновський, претендент на руку прекрасної князівни, заступив йому шлях біля села Батога на
Подолі.
На поміч сину поспішив Богдан Хмельницький, який оточив польське військо і в кривавому бою 2 серпня 1654 року знищив 20-тисячну
польську армію (за іншими даними — армію із
30 тисяч жовнірів). Мартин Калиновський поліг
головою, 57 гармат і сила полонених потрапили до рук козацького гетьмана.
Тиміш вступив до Молдавії й одружився з
Роксандою. Внаслідок цієї битви Білоцерківська угода втратила значення, і козацькі війська зайняли Брацлавщину.
Нещодавно біля села Четвертинівка Тростянецького району громадськість Вінничини і
представники всіх козацьких прошарків України урочисто відзначили 350-річчя Батозької
битви.

Календар

Що ви знаєте про війну?
З нагоди Дня скорботи та вшанування
жертв війни в Україні наша газета провела бліц-опитування, щоб дізнатися, що
жителі Вишгорода (різного віку) знають
про II Світову та Велику Вітчизняну війну.
Єгор (15 років):
– ІІ Світова – це коли Гітлер напав на
Польщу у 1939, а Велика Вітчизняна почалась
22 червня 1941-го, коли він напав на СРСР.
Антон (23 роки):
– Велика Вітчизняна війна – це боротьба
наших дідів і прадідів за наше спокійне дитинство і мирне життя. Честь і слава їм за це.
Анастасія (30 років):
– ІІ Світова війна принесла горе багатьом країнам світу, а особливо Радянському
Союзу, що прийняв основний удар на себе.
Замало слів, щоб описати її масштаби та наслідки. І чи нам про це говорити? Ми її навіть
і не бачили.
Назар (58 років):
– Частиною ІІ Світової була і Велика Вітчизняна, і фактично Громадянська війна, в
якій Україна виборювала свою національну
свободу як держава. А бої – це смерть, каліцтво, і праведників християнських у битві немає, в усіх руки в крові.
Ганна Петрівна (78 років):
– Я була іще дитиною, та пам’ятаю ці
жахливі часи, коли гітлерівці нещадно вби-

Володимир САЮК
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Дізнавався Іван БОНДАРЕНКО

Така історія
Битва
під Батогом

вали наших людей, часом заради забавки.
Доводилося шукати їжу, жити в родичів у тих
місцинах, куди німці ще не дібралися. Щодня
мріяли про перемогу, щоб наші звільнили…
Для мене та війна – Велика Вітчизняна.
Роман (25 років):
– У дитинстві я грав «у війну» і не думав
про те, що це таке насправді. Зараз розумію,
що це велика трагедія.
Світлана (51 рік):
– Я народилась через 16 років після війни. Ми поглиблено вивчали події того часу.
І мені бабуся розповідала, як вона ховалася
від німців і ходила на волосинку від смерті,
намагаючись зберегти життя своїм дітям.
Михайло (60 років):
– ІІ Світова війна – це невиправданий
план нацистської Німеччини, що намагалась
самоствердитись, знищивши і покалічивши
велику кількість людства. Та є зворотна реакція і закон рівноваги.
Петро (40 років):
– Мій батько побував у Афгані воїном-інтернаціоналістом. Поважаю військових, але
війна – не дай, Боже, нікому.
Тетяна (22 роки):
– Війна – це трагедія, в якій обов’язково
є переможці, переможені і купа жертв, часто зовсім невинних. Не хотілося б, аби знову люди пережили такі важкі часи. Потрібно
поважати один одного і як цивілізовані люди
розв’язувати проблеми мирним шляхом.

23 червня — День державної служби
930 — створено найдавніший у світі парламент — ісландський альтинг
1868 — одержано перший патент на друкарську машинку
1888 — на святі друкарів французького міста
Лілль вперше пролунав «Інтернаціонал»
Народилися:
1972 — Зінедін Зідан, французький футболіст, чемпіон світу і Європи
Іменини: Антоніна, Василь, Іван, Олександр, Тимофій
24 червня — День молоді
1934 — столицю УРСР перенесено з Харкова до Києва
1951 — розпочато комерційне кольорове телемовлення (CBS)
Народилися:
1881 — Григорій Котовський, герой і негерой Громадянської війни в Україні (20 рр. ХХ
ст.)
1914 — Мирослав Іван Любачівський, верховний архієпископ Львівський, глава Української греко-католицької церкви
Іменини: Єфрем, Варфоломій
25 червня — День митної служби України
1946 — СРСР вступила до ФІФА
1974 — запущено радянську орбітальну космічну станцію «Салют-3»
Народилися:
1886 — Іван Крип’якевич, український історик, академік
Іменини: Андрій, Арсеній, Ганна, Іван, Петро, Степан
26 червня – Міжнародний день боротьби
з наркоманією
1945 — на конференції в Сан-Франциско

Цей день в історії
представниками 50 держав підписано Статут
Організації Об’єднаних Націй
Народилися:
1918 — Василь Павлович Бережний, український письменник і журналіст
1927 — Нінель Леонідівна Гаркуша, український художник декоративного мистецтва
Іменини: Анна (Ганна), Антоніна, Іван
27 червня — Всесвітній день рибальства
1663 — у Ніжині відбулася козацька рада
(Чорна Рада), на якій гетьманом Лівобережної
України обрали Івана Брюховецького
1709 — під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII у бою проти
російських військ царя Петра I
1929 — у нью-йоркських лабораторіях Белла
продемонстровано систему передачі повнокольорового телезображення
1931 — у США винахідник Ігор Сікорський
отримав патент на винахід першого гвинтокрила
1964 — у Вашингтоні відкрито пам`ятник Тарасу Шевченку
Народилися:
1833 — Владислав Заремба, український
композитор, піаніст і педагог
1940 — Борис Олексійович Хмельницький,
актор театру і кіно
Іменини: Георгій, Мефодій, Мстислав
28 червня — День Конституції України
1389 — битва на Косовому полі
1919 — підписано Версальський договір
1996 — після 23-годинного обговорення у
Верховній Раді України прийнято Конституцію
України
Іменини: Августин, Григорій, Єфрем, Касіян, Федір

Телепрограма

Вишгород

23 червня

2012 року
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2+2
06:25 Православний календар
06:30 Експерт на зв’язку
06:50 Мультфільм
07:20 Країна on lіne
07:25 Хазяїн у домі
07:30 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Агроньюз
09:30 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:35 Про головне
09:55 Олімпійським курсом
10:10 Кордон держави
10:25 Темний силует
10:35 Вікно в Америку
10:55 Пісня об’єднує нас
12:00, 14:55, 18:05, 21:15
Діловий світ
12:05 У гостях у Д. Гордона
13:00 ЧЄ-2012. Іспанія-Італія
14:45 Euronews
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:10 ЧЄ-2012. 1/4 фіналу
17:00, 19:20 Ми — патріоти
18:50 Літній жарт
20:25 Наше Євро
21:25 Смішний та ще
смішніший
21:50, 23:00 Місце зустрічі
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:05, 07:00, 08:00,

06:00 Таємниці
підводного світу
06:25, 13:30
Мультфільми
06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00 Т/с «На ножах»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Аферисти»
14:25 Будь в курсі!
15:00 Цей
дивовижний світ
15:30 Пустелі світу
17:55 Реальний світ
18:35 Таємниці
підводного світу
19:00 Т/с «На ножах»
21:00 Комета-вбивця
23:15 Х/ф «Принцеси»

06:00 Мультфільм
06:15 Т/с «Маршрут
Милосердя»
07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:30 Новини Євро
09:10 Х/ф
«Розсмішити Бога»
11:10 Х/ф «Любов
приходить не одна»
13:25 Детективи
13:55 Судові справи
15:05 Серце підкаже
16:15 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Захисниця»
22:25 Т/с «Меч»
00:30 Х/ф
«Полювання на
піранью»

06:35 Анекдоти поукраїнськи
09:00, 19:30, 00:15
06:55 Т/с
ТСН
«Леся+Рома»
06:45, 07:10, 07:40,
07:35 Ділові факти
08:05, 09:10 Сніданок
07:40 Факти тижня з
з 1+1
Оксаною Соколовою
07:15 М/с «Чорний
(повтор)
плащ»
08:45, 12:45 Факти
10:00 Зніміть це
09:30 Х/ф
негайно
«Відшкодування
11:00 Х/ф «Zолушка» збитків»
11:55, 13:00 Т/с
13:00 Х/ф «Нехай
«Антикілер-2»
кажуть»
16:35 Т/с «Менти-7»
16:55, 18:25 Т/с
18:45 Факты. Вечір
«Метод Лаврової»
19:30, 00:55
18:00 ТСН. Особливе.
Надзвичайні новини з
20:15 Територія
Костянтином Стогнієм
обману
20:15 Т/с «Братани-2»
21:20 Х/ф «Маска
22:30 Факти. Підсумок
Зорро»
22:45 Свобода слова з
00:30 Вечірній Ургант Андрієм Куликовим

06:00 Срібний
апельсин
06:25 М/c
«Відчайдушні
футболісти»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Зустрічна
течія»
11:00 Т/с «Висяки-2»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов-2»
21:00, 22:15 Вони
їдуть до нас
23:30 Х/ф «У прольоті»

07:05, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
08:05, 19:30 Т/с
«Карамель»
09:05 Х/ф «Ця жінка до
13:20, 23:45
мене»
11:40 Х/ф «Оксамитові
Громадська
ручки»
приймальня
13:45 Неймовірні
15:00, 17:00, 19:00,
історії кохання
21:00, 23:00 СТН
14:50, 23:25
15:10, 23:20 Дивіться, Паралельний світ
15:50 Битва
хто прийшов
екстрасенсів
15:40 Як це?
18:00, 22:00 Вікна16:10 В центрі уваги
Новини
16:50, 19:20, 20:50
20:30 Куб
Міська варта
22:25 Детектор брехні
18:10, 22:00 Т/с «Стеж 00:30 Т/с «Доктор
Хаус»
за мною»
19:30 Столиця
21:25 Гаряча лінія
«102»
6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Музика
8:00, 10:15 СТН.
Спорт. Тижневик
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06:40, 12:35, 13:00
Анекдоти по09:00, 19:30, 23:45
українськи
ТСН
07:05 Т/с
06:45, 07:10, 07:40,
«Леся+Рома»
08:05, 09:10 Сніданок 07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
з 1+1
08:45 Факти
07:15 М/с «Чорний
09:30, 19:30, 00:50
плащ»
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:00 Х/ф «Маска
10:35, 16:45
Зорро»
«Менти-7»
12:15 Цілковите
12:45 Факти. День
перевтілення
13:15 Т/с «Мент у
законі-4»
13:10 Х/ф «Білі
15:35 Т/с
троянди надії»
«Прокурорська
16:55, 18:25 Т/с
перевірка»
«Метод Лаврової»
18:45 Факти. Вечір
18:00 ТСН. Особливе. 20:15 Т/с «Братани-2»
22:35 Факти. Підсумок
20:15 Міняю жінку-5
22:50 Т/с «Група
21:35 Моя сповідь
«Zetа»-2»
22:40 Ілюзія безпеки 23:50 Т/с «Кодекс
00:00 Вечірній Ургант честі-2»
06:05, 07:00, 08:00,

06:00, 18:35 Таємниці 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 18:00 Новини
підводного світу
07:10, 07:35, 08610,
06:25 Мультфільми
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
07:00, 16:00 Країна
07:30 Новини Євро
порад
09:10, 12:35 Т/с
08:00, 20:00
«Серце матері»
18:10 Т/с
Соціальний статус
«Кровинушка»
09:00 Т/с «На ножах» 19:05 Про життя
20:00 Подробиці
10:00, 17:00 Алло,
20:30 Т/с «Захисниця»
лікарю!
22:25 Т/с «Меч»
11:15 Х/ф «Добре
00:30 Х/ф «Любов під
прикриттям»
сидимо»
13:55 Комета-вбивця
17:55 Реальний світ
19:00 Т/с «На ножах»
21:00 Меч
23:15 Х/ф «Дівчисько»

Агенція
нерухомості.
Продаж,
купівля, оренда.
www.888v.in.ua
Тел:
(067) 760-00-73

06:00 Срібний
апельсин
06:25 М/c
«Відчайдушні
футболісти»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія.
Продовження»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Зустрічна
течія»
11:00 Т/с «Висяки-2»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с «Катіна
любов-2»
22:00 Т/с «Подружжя»
23:00 Т/с
«Кримінальна поліція»

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, 20:00, 21:00, 23600
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20,
00:15 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісія-новини
08:40, 23:45 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15 РесПубліка
з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп!
16:15 Мотор
17:25 У кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40, 00:00 Київський
час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:25 Сrime news

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00, 09:00, 18:00
Сильний аргумент
09:50 Х/ф «На межі»
12:00, 13:00 Секретна
територія
14:00 Т/с «Слідчі-4»
16:00 Т/с «Слідопит»
18:30, 21:20 Ульотне
відео по-російськи
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:30 Угон по-нашому
21:00 Новини 2+2
22:00 Т/с «Секретні
матеріали-2»

08:00 М/ф «Маленькі
Ейнштейни»
08:35 Мультфільми
10:05 Х/ф «Джейн
Остін»
12:40 Х/ф «РепліКейт»
14:40 КВН
17:00 Давай
одружимося!
18:00 Звана вечеря
19:00 Вдягни мене,
якщо зможеш
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:40 Штучки
23:00 Х/ф
«Поліцейський з
Беверлі-Хіллз-2»

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

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Надзвичайна
подія. Огляд за
тиждень
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Шеф»
20:25 Т/с «НС
— надзвичайна
ситуація»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Чесний
понеділок
23:25 Школа
лихослів’я
00:10 Головна дорога

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:25 Експерт на зв’язку
06:45 Мультфільм
07:15 Країна on lіne
07:20 Хазяїн у домі
07:25 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:25 Світло
10:00 Хай щастить
10:20 Місце зустрічі
11:45, 14:55, 18:05, 21:10
Діловий світ
11:55 Шеф-кухар країни
12:50 ЧЄ-2012. Чехія-Греція
14:45 Euronews
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:10 ЧЄ-2012. ДаніяПортугалія
17:00, 19:30 Ми – патріоти
18:50 Зірки гумору
20:35 Наше Євро
21:25 Смішний та ще
смішніший
21:50 Місце зустрічі
22:50 Трійка, Кено, Максима

06:40, 07:05, 07:40, 08:45
Підйом
06:45 М/c «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00, 00:05
Репортер
09:00, 14:55 Т/c «Друзі»
09:55, 13:55 М/c «Качині
історії»
11:15 Т/c «Татусеві дочки»
14:50, 15:50 Teen Tіme
15:55 Т/c «Молодята»
16:55, 20:00 Т/c «Не
родись вродлива»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:30 Піранії
21:00 Т/c «Бальзаківський
вік, або Всі мужики сво...»
22:00 Мачо не плачуть
23:15 Т/c «Щасливі
разом»
00:30 Служба розшуку
дітей
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Жди мене
18:20 Між нами,
дівчатками
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Зоя»
22:35 Перший клас
23:45 Вечірній Ургант

05:45 Легенди
бандитської Одеси
07:00 Х/ф «Сіль землі»
08:30 Правда життя
09:00 Д/с
«Православні святі»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Х/ф «Гу-га»
15:10 Х/ф «Сільський
детектив»
17:10 Х/ф «Аніскін і
Фантомас»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «CSI:
Маямі-9»
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф «Афганець»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Наступний
06:40 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
07:05, 08:35 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:00 Байдиківка
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
14:10 Т/с «Моя прекрасна
няня»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:55, 23:00 Т/с
«Універ»
19:00 БарДак
19:55, 22:30 Т/с «Універ.
Нова общага»
23:30 Дом-2

06:00 Теорія змови
06:50, 11:30 За мить
до катастрофи
07:40 Д/ф «Привиди
Чорного моря»
08:40, 12:30
Руйнівники міфів
09:40, 21:40 Шукачі
10:30, 22:30 Життя
13:20 Top Gear
14:20 Д/ф «Таємниці
Майкла Джексона»
15:10, 20:40
Фантастичні історії
16:10, 17:10 Секретні
історії
18:00 Д/ф «Битва за
Місяць»
18:50 Д/ф
«Боденський капкан»
19:50 Д/ф «Юрій
Гагарін»
23:30 Загадки
планети
00:30 Д/ф «Атака
містичної акули»

08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не
можу!
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Об’єкт-11»
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Зоннентау»
23:15 Вісті+
23:35 Профілактика

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 М/c «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:00 Репортер
09:00, 14:50 Т/c
«Друзі»
09:55, 13:50 М/c
«Качині історії»
11:15 Т/c «Татусеві
дочки»
14:45, 15:45 Teen Tіme
15:50 Т/c «Молодята»
16:55, 20:00 Т/c «Не
родись вродлива»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:30 Піранії
21:00 Т/c
«Бальзаківський вік,
або Всі мужики сво...»
22:00 Шури-Амури
23:15 Т/c «Щасливі
разом»
00:30 Т/c «Пліткарка»

07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 23:00 Час
новин
08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:15 Трансмісія
17:25 Акцент
18:15 Енергонагляд
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Агроконтроль
23:25 Crime news

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Жди мене
18:20 Між нами,
дівчатками
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Зоя»
22:40 Середовище
проживання
23:45 Вечірній Ургант

05:50 Легенди
бандитської Одеси
07:05 Х/ф «Сіль землі»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с
«Оперативний
псевдонім»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі-9»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:25, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:40 Х/ф «Аніскін і
Фантомас»
17:10 Х/ф «І знову
Аніскін»
18:30 Речовий доказ
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф
«Акулосьминіг»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Наступний
06:40 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
14:10 Т/с «Моя прекрасна
няня»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 20:35, 23:00 Т/с
«Універ»
19:00 БарДак
19:55, 22:30 Т/с «Універ.
Нова общага»
23:30 Дом-2

6:00, 8:45, 11:05
Мультляндія
7:25 Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20 Дивіться,
хто прийшов
15:40 Гаряча лінія
«102»
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
17:40, 19:25 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Київські історії
22:00 Т/с «Стеж за
мною»

08:05, 18:10

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Шеф»
20:25 Т/с «НС
– надзвичайна
ситуація»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Квартирне
питання

Неймовірна правда
про зірок
09:05, 19:05 Т/с
«Карамель»
10:05 Російські
сенсації
11:15 Х/ф «Знак долі»
13:45 Неймовірні
історії кохання
14:50, 23:50
Паралельний світ
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10, 21:05, 22:40
Моя правда
00:50 Т/с «Доктор

2+2

06:00 М/с

08:00 М/ф «Маленькі

«Галактичний футбол» Ейнштейни»
06:30 М/с «Бен-10»

08:35 Мультфільми

08:00, 09:20, 18:00

09:00, 14:00 Т/с

Сильний аргумент

«Маргоша»

09:00, 21:00 Новини

11:00 У пошуках

2+2

пригод

09:50, 18:30, 21:20
Ульотне відео поросійськи
10:00 Х/ф «Дюна»
12:00 Секретна
територія
14:00 Т/с «Слідчі-4»
16:00 Т/с «Слідаки»
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи

12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Вдягни
мене, якщо зможеш
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:30 Т/с

20:30 Угон по-нашому «Відчайдушні
домогосподарки»
22:00 Т/с «Секретні
матеріали-2»

00:20 Т/с «Косяки»

06:00 Скарб.ua
06:50, 11:30 За мить
до катастрофи
07:40 Д/ф «Атака
містичної акули»
08:40, 12:30
Руйнівники міфів
09:40, 18:00, 18:50,
21:40 Шукачі
10:30 Життя
13:20 Top Gear
14:20 Загадки
планети
15:10, 20:40
Фантастичні історії
16:10, 17:10 Секретні
історії
19:50 Таємні знаки
22:30 Життя
23:30 Загадки
планети
00:30 Д/ф «Таємниці
Майкла Джексона»

08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не
можу!
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Об’єкт-11»
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Зоннентау»
22:25 Російська
історія отруєнь
23:25 Вісті+
23:45 Профілактика
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23 червня

06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:25 Експерт на зв’язку
06:45 Мультфільм
07:15 Країна on lіne
07:20 Хазяїн у домі
07:25 Ера бізнесу
07:35 Тема дня
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15 Д/ф «На порозі історії»
10:35 Місце зустрічі
12:00, 14:55, 18:05, 21:10
Діловий світ
12:05 Крок до зірок
12:50 ЧЄ-2012. ІталіяХорватія
14:45 Euronews
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:10 ЧЄ-2012. ДаніяНімеччина
17:00, 19:20 Ми – патріоти
18:50 Літній жар
19:15 Жарт у подарунок
20:35 Мегалот
20:45 Наше Євро
21:25 Смішний та ще
смішніший
21:50 Народний список
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:25 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00, 19:00 Т/с «На
ножах»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Сто грам
для хоробрості»
13:50 Меч
17:55 Реальний світ
21:00 Святі воїни
23:15 Х/ф «Пузир»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25 Музика
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00
СТН
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:45
Громадська
приймальня
15:10, 23:20 Дивіться,
хто прийшов
15:40 Київські історії
16:10 В центрі уваги
16:50, 19:20, 20:50
Міська варта
18:10 Т/с «Стеж за
мною»
19:25 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Зроблено в
Києві
22:00 Київське Віче

08:45, 18:10
Неймовірна правда
про зірок
09:45, 19:05 Т/с
«Карамель»
10:45 Російські
сенсації
11:40 Х/ф «Право на
Надію»
13:45 Неймовірні
історії кохання
14:50, 23:25
Паралельний світ
15:50 Битва
екстрасенсів
18:00, 22:00 ВікнаНовини
20:10 Врятуйте нашу
сім’ю
22:25 Зіркове життя
00:35 Т/с «Доктор
Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 М/c «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
22:00 Репортер
09:00, 14:50 Т/c
«Друзі»
09:55, 13:50 М/c
«Качині історії»
11:15 Т/c «Татусеві
дочки»
14:45, 15:45 Teen Tіme
15:50 Т/c «Молодята»
16:55, 20:00 Т/c «Не
родись вродлива»
17:55 Т/c «Вороніни»
19:30 Піранії
21:00 Т/c
«Бальзаківський вік,
або Всі мужики сво...»
22:00 Ревізор
23:15 Т/c «Щасливі
разом»
00:35 Служба розшуку
дітей

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50 Огляд преси
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, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 Crime news

06:10 Срібний
апельсин
06:25 М/c
«Відчайдушні
07:10, 07:35, 08:10,
футболісти»
08:35 Ранок з
07:00, 17:00, 19:00
Події
ІНТЕРом
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
07:30 Новини Євро
08:25, 13:00 Т/с «Слід»
09:10, 12:35 Т/с
09:00 Т/с «Подружжя»
10:00 Т/с «Кримінальна
«Акула»
поліція»
11:00 Т/с «Висяки-2»
18:10 Т/с
12:00 Нехай говорять
«Кровинушка»
15:35 Щиросерде
зізнання
19:05 Про життя
16:00 Федеральний
суддя
20:00 Подробиці
17:15 Критична точка
20:30 Т/с «Захисниця» 19:20 Говорить Україна
20:00 Т/с «Катіна
22:25 Т/с «Меч»
любов-2»
00:30 Парк
21:00, 23:45 Великий
футбол
автомобільного
21:40 ЄВРО-2012. 1/2
фіналу
періоду

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Увага, розшук!
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Шеф»
20:25 Т/с «НС
– надзвичайна
ситуація»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Дачна відповідь

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Чекай мене
18:20 Між нами,
дівчатками
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Зоя»
22:40 Людина і закон
23:45 Вечірній Ургант
00:20 Нічні новини
00:35 В контексті

05:50 Легенди
бандитської Одеси
06:40 Х/ф «Примара»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с
«Оперативний
псевдонім»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:25, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:35 Х/ф «І знову
Аніскін»
18:30 Правда життя
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф «Морський
вовк»

06:00 Дізнайся — як
06:15 Наступний
06:40 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
14:10 Т/с «Моя прекрасна
няня»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 20:35, 23:00 Т/с
«Універ»
19:00 БарДак
19:55, 22:30 Т/с «Універ.
Нова общага»
23:30 Дом-2

12:00, 18:00 Новини
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06:35, 12:30, 13:00
Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:35, 16:35 Т/с
«Менти-7»
12:45 Факти. День
13:05 Т/с «Мент у
законі-4»
15:25 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Братани-2»
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Т/с «Група
«Zetа»-2»
23:50 Т/с «Кодекс
честі-2»
01:55 Т/с «Дружини
футболістів-3»

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:25
ТСН
06:45, 07:10, 07:40,
08:05, 09:10 Сніданок
з 1+1
07:15 М/с «Чорний
плащ»
10:00 Міняю жінку-5
11:00 Моя сповідь
12:05 Цілковите
перевтілення
13:05 Х/ф «Темні
води»
16:55, 18:25 Т/с
«Метод Лаврової»
18:00 ТСН. Особливе
20:15 Х/ф «Люди
Ікс-3»
22:20 Гроші
23:40 Вечірній Ургант

06:00, 18:35 Таємниці 07:00, 08:00, 09:00,
підводного світу

Телепрограма

2012 року

06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Х/ф «Веселі
хлоп’ята»
08:00 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки
дня
09:10 Про виплати
компенсацій
вкладникам Ощадбанку
СРСР
09:25 Святковий
концерт
12:10 День Конституції
12:50 ЧЄ-2012.
Португалія-Нідерланди
14:50 Euronews
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:10 ЧЄ-2012. 1/2
фіналу
16:55 Ми – патріоти
18:05 Діловий світ
18:50 Сумлінні
платники податків
20:25, 20:25, 23:45
Наше Євро
21:35 ЧЄ-2012. 1/2
фіналу

06:00 Х/ф «Люди

06:00 Таємниці

06:50 Т/с «А щастя

підводного світу

десь поруч»

Ікс-3»
08:00 Х/ф «Чорна
мітка»
11:00 Х/ф «Земський
лікар»
19:30 ТСН
20:15 Я люблю
Україну-3
21:30 Десять кроків до
кохання-2
22:40 Чотири весілля
00:10 Вечірній Ургант
Андрій Шевченко
після матчу підходить
до судді і питає:
— То як, кажете,
звати вашого собаку?
— У мене немає
собаки.
— Ти диви! Сліпий — і
без собаки?

06:45, 12:35 Анекдоти
по-українськи
07:10 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30, 00:50
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:25 Т/с «
Менти-7»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Мент у
законі-4»
15:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Братани-2»
22:35 Факти. Підсумок
22:50 Т/с «Група
«Zetа»-2»
23:50 Т/с «Кодекс
честі-2»
01:55 Т/с «Дружини
футболістів-3»

06:00 Срібний
апельсин
06:25 М/c
06:25 Мультфільми
18:05 Т/с
«Відчайдушні
06:45 Найзагадковіші «Кровинушка»
футболісти»
місця Землі
19:05 Про життя
07:00, 19:00 Події
07:45 Святі воїни
07:10 Х/ф «Вона
20:00 Подробиці
10:00 Невідома
написала вбивство»
20:25 Спорт у
планета
09:00 Т/с «Дорога на
Подробицях
острів Пасхи»
11:15 Х/ф «Капітан
20:30 Т/с «Захисниця»
12:00 Т/с «Дорожній
«Пілігрима»
22:25 Т/с «Меч»
патруль»
14:10 У гостях у Д.
Познайомилися
14:10 Т/с «Умови
Гордона
чоловік з жінкою на
контракту»
15:05 Х/ф «Незнайко з курорті. У перший
19:20 Говорить
день він погладив
нашого двору»
Україна
їй руку. У другий –
17:55 Мініатюри в
ліктик. У третій, коли 20:00 Т/с «Катіна
чоловік наважився
любов-2»
природі
зачепити жінку
21:00 Т/с «Слід»
19:05 Микола,
за плече, вона
22:40 Т/с
Олександра і Григорій роздратовано
«Кримінальна поліція»
сказала:
20:00 Звірі у місті
23:45 Великий футбол
— Ви що думаєте,
22:20 Царство акул
я сюди на півроку
01:30 Т/с
00:10 Х/ф «Я також»
приїхала?!
«Співтовариство»

06:00 М/с

08:00 М/ф «Маленькі

«Галактичний футбол» Ейнштейни»
06:30 М/с «Бен-10»
08:35 Мультфільми
08:00, 09:20, 18:00

09:00, 14:00 Т/с

Сильний аргумент

«Маргоша»

09:00, 21:00 Новини

11:00 У пошуках

2+2

пригод

09:50, 18:30, 21:20
Ульотне відео поросійськи
10:00 Х/ф «Дюна»
12:00 Секретна
територія
14:00 Т/с «Слідчі-5»

12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Вдягни
мене, якщо зможеш

16:00 Т/с «Слідаки»

20:00 Велика різниця

19:00 Убойне відео

22:00 Три сестри

20:00 Шалене відео

23:00 ШоуМонроу

по-українськи

23:30 Т/с

20:30 Угон по-нашому «Відчайдушні
22:00 Т/с «Секретні

домогосподарки»

матеріали-2»

00:20 Т/с «Косяки»

06:00 Теорія змови

08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
до катастроф
10:00, 13:00, 16:00,
07:40 Д/ф «Бджоли- 19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
вбивці»
18:40 Місцевий час.
08:40, 12:30
Весті-Москва
Руйнівники міфів
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
09:40, 18:00, 18:50,
11:50 Люблю, не
21:40 Шукачі
можу!
10:30, 22:30 Життя
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:20 Top Gear
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:20, 23:30 Загадки
14:45 Т/с
планети
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Об’єкт-11»
15:10, 20:40
19:30 На добраніч,
Фантастичні історії
малята!
16:10, 17:10 Секретні 19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Зоннентау»
історії
21:30 ЧЄ. 1/2 фіналу.
19:50 Таємні знаки
Пряма трансляція з
00:30 Прем’єр-ліга:
України
голи
23:45 Профілактика
06:50, 11:30 За мить

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:45, 11:05,

07:55, 18:00

16:10 Мультляндія

Неймовірна правда

7:25 Музика

про зірок

8:00, 21:00, 23:00 СТН 08:55, 19:00 Т/с
10:15 Повнота радості
«Карамель»
життя
10:00 Врятуйте нашу
13:10 С. Ротару
сім’ю
15:10, 23:20 Дивіться,
11:50 Х/ф «Моя мама
хто прийшов
– Снігуронька!»
15:40 Зроблено в
13:45 Неймовірні
Києві
історії кохання
17:50 Вітас
14:50, 23:05
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Прогулянки

Паралельний світ

містом

15:50 Битва

22:00 Т/с «Стеж за

екстрасенсів

мною»

20:00 Зіркове життя

23:45 Громадська

00:15 Т/с «Доктор

приймальня

Хаус»

07:30 Т/с «Літєйний»
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
таємниці
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:30 Т/с «Павутиння»
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Чекай мене
18:20 Між нами,
дівчатами
18:30 Т/с «Шеф»
19:00 Давай
20:25 Т/с «НС
одружимося!
– надзвичайна
20:00 Нехай говорять
ситуація»
21:00 Час
21:30 Т/с «Зоя»
22:15 Сьогодні.
22:45 М’ясоїди проти
Підсумки
травоїдних
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Власна гордість 23:50 Нічні новини

05:55 Х/ф «Ті, що
пливуть по небу»
07:20 Х/ф «Там, де
живуть чудовиська»
09:10 Х/ф «Паливода»
11:15 Х/ф «Джо проти
вулкана»
13:20 Х/ф «Містер
Магу»
15:10 Х/ф «Блондинка
з амбіціями»
17:10 Х/ф «Код
Апокаліпсиса»
19:30 Піранії
20:00 Т/c «Не родись
вродлива»
21:00 Т/c
«Бальзаківський вік,
або Всі мужики сво...»
22:00 Кухня на двох
23:15 Т/c «Щасливі
разом»
00:15 Х/ф «Тупий і ще
тупіший»

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40 Огляд
преси
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, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 21:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:15 Кіно з Яніною
Соколовою
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
22:00 Енергонагляд
23:25 Сrime news

06:10 Х/ф «Дежа вю»
08:00 Т/с
«Оперативний
псевдонім-2»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Кримінальні
справи
13:25, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:25 Х/ф
«Глухомань»
16:55 Х/ф «Гаряча
точка»
18:30 Легенди
карного розшуку
19:00, 23:30 Свідок
21:45 Т/с «CSI: Маямі»
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:05 Х/ф «Скажені
акули»

06:00 Дізнайся – як
06:15 Наступний
06:40 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15, 19:25 Богиня
шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
14:10 Т/с «Моя
прекрасна няня»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:55, 23:00 Т/с
«Універ»
19:00 БарДак
22:30 Т/с «Універ. Нова
общага»
23:30 Дом-2

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00, 09:20, 18:00
Сильний аргумент
09:00, 21:00 Новини
2+2
09:50, 18:30, 21:20
Ульотне відео поросійськи
10:00 Х/ф «Дюна»
12:00 Секретна
територія
14:00 Т/с «Слідчі-5»
16:00 Т/с «Слідаки»
19:00 Убойне відео
20:00 Шалене відео
по-українськи
20:30 Угон по-нашому
22:00 Т/с «Секретні
матеріали-2»
01:50 Т/с «Володар
звірів»

06:00 Теорія змови

08:00 М/ф «Маленькі
Ейнштейни»
08:35 Мультфільми
09:00, 14:00 Т/с
«Маргоша»
11:00 У пошуках
пригод
12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
16:00, 19:00 Вдягни
мене, якщо зможеш
20:00 Велика різниця
22:00 Штучки
22:35 Три сестри
23:00 ШоуМонроу
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Косяки»

08:00 З новим домом!
08:45 Про
08:00 Прем’єр-ліга:
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
голи
19:00 Вісті
10:00 Руйнівники
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
міфів
Вісті-Москва
13:00 Top Gear
10:50 Т/с «Таємниці
16:00 Секретні історії слідства»
11:50 Люблю, не
18:30 Д/ф «Головна
можу!
12:50, 15:45 Вісті.
таємниця»
Чергова частина
19:20 Д/ф «Загадки
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Майстра та
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Об’єкт-11»
Маргарити»
19:30 «На добраніч,
20:10 Д/ф «Заповіт
малята!»
Леонардо, або Історія 19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Зоннентау»
одного пограбування» 22:25 Російська
історія отруєнь
21:00 Фантастичні
23:25 Вісті+
історії
23:45 Профілактика

Телепрограма

Вишгород

23 червня

2012 року

7

П’ЯТНИЦЯ 29 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ

2+2
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15, 07:10 Євро-2012. День
за днем
06:25, 06:40, 07:20, 07:35
Тема дня
06:30, 06:45, 07:25, 07:40
Країна on lіne
06:35 Заголовки
06:55 Православний календар
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:15 Про виплати
компенсацій вкладникам
Ощадбанку СРСР
09:25 Театральні сезони
09:50 Православна
енциклопедія
10:25 Х/ф «Дожити до
світанку»
11:55 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
12:25 Околиця
12:55 ЧЄ-2012. Греція-Росія
14:50 Euronews
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:10 ЧЄ-2012. 1/2 фіналу
17:05 Ми – патріоти
18:45 Шляхами України
19:10 Місце зустрічі
20:30 Наше Євро
21:15, 22:45 Шустер-Lіve
22:40 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:15 Х/ф «Нелюб»
11:00 Х/ф «Земський
лікар»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Анаконда»
21:50 Х/ф
«Анаконда-2»
23:50 Х/ф «Забійні
канікули»

06:00 Мініатюри у

06:00 Т/с «Маршрут

природі

06:40, 13:00 Анекдоти
по-українськи
07:05 Т/с
«Леся+Рома»
08:35 Ділові факти
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:35 Т/с
Прикмета спеки:
«Менти-8»
криваві війни в
12:45 Факти. День
транспорті між тими, 13:05 Т/с «Мент у
кому душно, і тими,
законі-4»
кому дме
15:25 Т/с
«Прокурорська
Життя – як
перевірка»
електрика: з
18:45 Факти. Вечір
напругою встаєш,
20:15 Т/с «Морські
з опором ідеш
дияволи»
на роботу, весь
22:15 Т/с «Група
день іскриш,
«Zetа»-2»
наелектризований
23:10 Т/с «Кодекс
повертаєшся,
а потім –
честі-2»
відключаєшся
00:10 Голі та смішні

милосердя»

06:00 Срібний
апельсин
06:25 М/c

07:00, 16:00 Країна
порад

08:15 Х/ф «Операція

«Відчайдушні

08:00, 20:00

«Ы» та інші пригоди

футболісти»

Соціальний статус
09:00, 14:55 Звірі у

Шурика»

07:00, 19:00 Події
07:10 Х/ф «Вона

місті

10:10 Т/с «Точка

написала вбивство»

10:00, 17:00 Алло,

кипіння»

09:00 Т/с «Дорога на
острів Пасхи»

лікарю!
11:15 Царство акул

18:05 Т/с

11:50 Т/с «Дорожній

13:50, 22:00 У гостях у «Кровинушка»

патруль»

Д. Гордона

14:00, 21:00, 23:10

19:05 Про життя

Т/с «Інтерни»

17:55 Реальний світ
18:35 Таємниці

20:00 Подробиці

15:00 Т/с «Умови

підводного світу

20:30 Велика різниця

контракту»

19:00 Т/с «На ножах»

22:30 Велика

19:20 Говорить

21:00 Спартак

Україна

23:00 Х/ф «35 чарок

політика з Євгенієм

20:00 Т/с «Катіна

рому»

Кисельовим

любов-2»

6:00, 8:45, 11:05,

06:05 Х/ф «Здрастуй і 06:00 Служба розшуку

16:10 Мультляндія

прощавай»
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06:00 М/ф «Смурфи»
06:55 Справжні
лікарі-2
07:45 Кулінарні курси
з Юлією Висоцькою
08:10 Світське життя
09:05 Хто там?
10:10 М/с
«Русалонька»
10:35 М/с «Тімон і
Пумба»
11:00 Світ навиворіт-3
12:10 Велика різниця
по-українськи
13:15 Х/ф «Найкращий
друг мого чоловіка»
15:20 Х/ф «Чоловіча
жіноча гра»
17:10 Х/ф «ДАІшники»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Стежка
вздовж річки»
00:00 Х/ф «Анаконда»

06:55 Т/с

06:00 Країна порад
06:45, 08:50, 13:15, 16:00
Мультфільми
06:55 Ф-стиль
07:20 Будь у курсі!
07:50, 15:35 Цивілізація
Incognіta
08:00, 10:00 Невідома
планета
09:00, 21:35 У гостях у Д.
Гордона
11:10 Х/ф «Незакінчена
п’єса для механічного
піаніно»
13:50 За сім морів
14:25 Арт-Cіty
16:20 Щоденник для
батьків
16:45 Концерт зірок
зарубіжної естради
18:05 Кумири
18:30 Чудернацька наука
19:00 Втрачений флот
Хубілай-хана
20:00 Ронін
20:30 Гігантська чорна
діра
22:40 Небезпечний
Всесвіт
23:40 Х/ф «Перед
загибеллю»

06:05 Велика
політика з Євгенієм
Кисельовим
09:20 Городок
10:00 Орел і Решка
10:55 Найрозумніший
12:55 Велика різниця
14:55 Ювілейний
концерт Надії Бабкіної
17:10 Юрмаліна
19:00 Розсміши
коміка
20:00, 00:40
Подробиці
20:30 Вечірній Київ
22:40 Х/ф «Операція
«Ы» та інші пригоди
Шурика»
Ніч. Тиша. І тільки
чутно, як зростають
ціни
Заплатив податки – і
спиш спокійно… на
вокзалі, в підвалах,
на лавочках…

06:05 Х/ф «Паливода»

7:25 Музика

07:50 Х/ф «Вам і не

07:45 Х/ф «Піт у пір’ях»

снилося»

09:20 Х/ф «Джо проти

8:00, 21:00, 23:00 СТН
10:15 Повнота радості
життя

09:50 Х/ф «Королева

13:10 Вітас

бензоколонки»

11:25 Х/ф «Містер
13:20 Х/ф «Блондинка
з амбіціями»

зайцями»

15:40 Прогулянки

15:15 Х/ф «Дюплекс»
13:00 Х/ф «Загальна

17:10 Х/ф «Астерікс

терапія»

і Обелікс проти

містом
17:40 М. Поплавський

20:05 Російські

21:25 Нова адреса

сенсації

20:00 Т/c «Не родись

22:00 Т/с «Стеж за

22:00 Х/ф «Моя мама

вродлива»

мною»

19:30 Піранії

– Снігуронька!»

23:45 Громадська

00:15 Т/c «Щасливі

1:10 Столиця

разом»

07:40 Жіночий погляд
08:30, 14:30, 17:30
Огляд. Надзвичайна
подія
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
13:35 Розлучення поросійськи
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Х/ф «Той, що
вижив»
20:25 Т/с «НС
– надзвичайна
ситуація»
22:15 Т/с «Глухар»
00:20 Х/ф «Хіба це
можливо?»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Добрий ранок
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:20 Т/с «Жіночий
лікар»
13:20 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:15 Хочу знати
17:00 Чекай мене
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Поле чудес
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Фабрика зірок
23:15 Вечірній Ургант
23:50 Х/ф «Між»

06:00 Легенди
карного розшуку
06:30 Х/ф «Гладіатор
за наймом»
08:00 Т/с
«Оперативний
псевдонім-2»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Кримінальні
справи
13:30 Т/с «Літєйний»
15:30 Т/с «Військовий
госпіталь»
23:30 Свідок
00:00 Х/ф «Бранці
небес»

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
роги»
ваша мама
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
07:50 Караоке на
09:00 М/c «Качині
Час новин
07:10 Клуб 700
Майдані
історії»
07:30, 08:10, 22:25, 23:20
08:50 Сніданок з
09:35 М/c «Пінгвіни з Бізнес-час
08:30 Не перший погляд
Юлією Висоцькою
Мадагаскару»
09:20, 15:15 Інтелект.ua
10:15 Здорові історії
09:00 Їмо вдома
10:00 Ревізор
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
10:05 ВусоЛапоХвіст 11:05 Пікнік
12:10 Вікно в Європу
10:40 Неймовірна
12:05 Новий погляд
13:15 Драйв
14:10 Історія успіху
правда про зірок
13:05 Кухня на двох
14:25 Гра долі
16:15 Арсенал
13:15 Зіркове життя
14:05 Красуні
17:25 Феєрія мандрів
15:15 Х/ф «Розумниця, 15:05 Х/ф «Код
17:45 Дорогоцінності
18:15 Час інтерв’ю
красуня»
Апокаліпсиса»
18:40 Київський час
20:00 Благодійний
17:15 Х/ф «Астерікс і 19:20 Тема тижня
19:30 Машина часу
концерт Елтона Джона Обелікс»
20:10 Портрети з Сергієм
Дорофеєвим
та гурту «Queen»
19:45 Т/c
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
проти СНІДу
«Бальзаківський вік,
22:00 В кабінетах
00:20 Х/ф «Вам і не
або Всі мужики сво...» 22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич
снилося»
23:35 Х/ф «Дюплекс» 23:45 Тема тижня

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:10 Олександр
Зацепін
07:05 Х/ф «Дим
Вітчизни»
08:40 Смішарики
08:55 Грай, гармонь
улюблена!
09:40 Слово пастиря
10:15 Смак
10:55 Гоша Куценко
12:15 Середовище
проживання
13:15 Двобої
15:15 Х/ф «Тіні
зникають опівдні»
18:15 Навіщо ми
граємо у футбол?
18:45 Велика різниця
19:45 Розлучення
21:00 Час
21:20 Жорстокі ігри

питання
11:25 Стоп-10
12:25 Провокатор
13:25 Твій рахунок
14:25 Дивитися всім!
15:25 Х/ф «Легіонер»
17:45 Максимум в
Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «Дикий,
дикий Вест»
21:05 Х/ф «Я –
легенда»
23:05 Наша Russіa
00:00 Т/с

— Так что ты там
говоришь?
— Знаєш
старовинний
український звичай?
— Какой?
— Вішати москалів
на смереці. До
речі, десь тут бачив
смереку?
— Ні, не бачив…

06:00 Дізнайся – як
06:15 Наступний
06:40 Т/с «Чарівники з
Вейверлі»
07:05, 08:30 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
08:05 Байдиківка
09:00, 15:10 Т/с
«Ранетки»
10:00 Т/с «Усі жінки –
відьми»
10:55 Т/с «Баффі –
винищувачка вампірів»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:15 Богиня шопінгу
12:40 Твою маму!
13:10 Одна за всіх
13:40 Т/с «Хто у домі
господар?»
14:10 Т/с «Моя
прекрасна няня»
16:05 У ТЕТа тато!
16:35, 19:25 Т/с «Універ»
19:00 БарДак
23:30 Дом-2
00:25 Х/ф «Хочу бути
тобою»

06:00 М/с

08:00 М/ф «Маленькі
«Галактичний футбол» Ейнштейни»
08:35 Мультфільми
06:30 М/с «Бен-10»
09:00, 14:00 Т/с
08:00, 09:20, 18:00
«Маргоша»
Сильний аргумент
11:00 У пошуках
09:00, 21:00 Новини
пригод
2+2
12:00 Давай
09:40 Х/ф «Чотири
одружимося!
пера»
13:00, 18:00 Звана
12:00 Секретна
вечеря
територія
16:00 Вдягни мене,
14:00 Т/с «Слідчі-5»
якщо зможеш
16:00 Т/с «Слідаки»
17:00 Секрети долі
18:30, 21:20 Ульотне
19:00 Розкішне життя
відео по-російськи
20:00 КВН
19:00 Убойне відео
23:00 ШоуМонроу
20:00 Шалене відео
23:30 Т/с
по-українськи
20:30 Угон по-нашому «Відчайдушні
домогосподарки»
22:00 Т /с «Секретні
00:20 Т/с «Косяки»
матеріали-3»

08:00 З новим домом!
08:45 Про
найголовніше
курйози
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
09:00 Прем’єр-ліга:
10:30, 13:30, 16:30,
голи
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:00 Руйнівники
10:50 Т/с «Таємниці
міфів
слідства»
13:00 Top Gear
11:50 Люблю, не
можу!
16:00 Д/ф «Головна
12:50, 15:45 Вісті.
таємниця «
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
16:50 Д/ф «Загадки
14:45 Т/с
«Майстра та
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Об’єкт-11»
Маргарити»
19:30 На добраніч,
17:40 Д/ф «Заповіт
малята!
Леонардо, або Історія 19:40 Прямий ефір
одного пограбування» 20:30 Юрмала
22:25 Х/ф «Її серце»
18:30 Шукачі
00:20 Х/ф «Віддамся в
хороші руки»
21:00 Гучна справа
06:00 Скарб.ua

08:00 Футбольні

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

04:35 Т/с «Подружжя»
06:25 Огляд
07:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Сьогодні
07:15 Золотий ключ
07:45 Їхні вдачі
08:25 Готуємо з
Олексієм Зиміним
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
двобій
11:00 Квартирне
питання
12:20 Своя гра
13:10 Казнокради
14:05 Таємнича Росія
15:20 Слідство вели...
16:20 Очна ставка
17:20 Огляд.
Надзвичайна подія
18:25 Професія –
репортер
18:55 Максимум
20:00 Російські
сенсації
20:55 Ти не повіриш!
21:40 Х/ф «Останній
герой»
23:35 Т/с «Час
Волкова»

10:25 Квартирне

22:10 Хто зверху?

Надію»

приймальня

06:00 Срібний
апельсин
06:25 М/c
«Відчайдушні
футболісти»
07:00, 19:00 Події
07:15, 15:10 Т/с
«Інтерни»
07:50 Х/ф «Кішкимишки»
10:00 Жінка чемпіона
11:00 Т/с «Зустрічна
течія»
13:00 Т/с «Дорожній
патруль»
17:00 Т/с «Дорога на
острів Пасхи»
19:20 Один день
ЄВРО
20:00 Благодійний
концерт Елтона
Джона та гурту
«Queen» проти СНІДу
00:30 Вони їдуть до
нас

09:55 Дача

21:00 Світлі голови

23:55 Х/ф «Право на

«Тринадцятий»

08:45 Зірка YouTube

Цезаря»

20:00 Т/с «Руда»

06:25 Х/ф «Золоті

академія»

Магу»

хто прийшов

6:00, 8:30, 11:30,
13:25, 14:50
Мультляндія
7:25 Музика
8:00, 21:00, 23:15 СТН
9:30 Київські історії
10:00 Зроблено в
Києві
10:30 Прогулянки
містом
11:00 Нова адреса
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:20 Дивіться, хто
прийшов
17:50 Творчі проекти
М. Поплавського
18:40, 23:40 Х/ф
«Дівчата у великому
місті»
21:25 Х/ф «Гра в
хованки»

«Поліцейська

вулкана»

15:10, 23:20 Дивіться, 11:35 Х/ф «За двома

Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00, 09:35 ШустерLіve
09:20 Школа юного
суперагента
10:45, 17:30 Місце
зустрічі
12:20 Секрети успіху з
Наталею Городенською
12:55, 15:05 ЧЄ-2012.
1/4 фіналу
14:50 Зелений коридор
17:05 Золотий гусак
19:00 Кабмін: подія
тижня
19:10 Зворотний
зв’язок
19:20 Наше Євро
19:55 Елтон Джон у
Києві
20:00 Д/ф «СНІД»
20:30 Благодійний
концерт Елтона Джона
в Києві
22:00 Д/ф «СНІД-2»
22:30 Гурт «Queen»

дітей

06:30, 18:40, 22:40
Київський час
06:50, 08:40 Огляд
преси
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, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший
погляд
18:10 Вікно в Європу
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:25 Crime news

07:15 Здрастуйте, я

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:20 Т/с «Військовий
госпіталь»
15:00 Т/с «Ера
стрільця-2»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства-7»
23:00 Х/ф «Війна»
01:10 Х/ф «Легенда
про динозавра»
— Дівчино, Ви так
схожі на мою третю
дружину!
— Правда? І скільки
ж у Вас їх було?
— Дві…
Бог створив світ.
Все інше зроблено
в Китаї
Не відкладайте
нічого на завтра,
краще – на
післязавтра,
матимене два
вільних дні

06:00 Дізнайся – як
06:15 Наступний
06:40 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:30 М/с «Білка та
Стрілка «
09:45 М/с «Пукка»
10:15 Єралаш
10:45 Крутони
11:15, 16:00, 21:45
Т/с «Універ»
12:15 Т/с «Моя
прекрасна няня»
13:15 М/ф «Сімпсони»
14:55 Королева
балу-2
19:25 Х/ф «Іронія
долі «
00:15 Х/ф «По той бік
півночі»

2+2

08:00 Мультфільми
08:30 М/с «Бен-10-2»
09:20 М/с «Генератор
Рекс»
10:05 Х/ф «Триленіум»
16:00 Т/с «МУР»
21:00 Секретна
територія
22:00 Т/с
«Особливості
національної
рибалки»
00:00 Х/ф «Таємниця
астероїда»
— Привіт. Вільна у
вихідні?
— Ні, я буду зайнята.
— Чим?
— Поїду на
грядкофітнес
— Сучасні чоловіки
не плачуть!
— Чому?
— Бояться, що туш
потече…

06:00 Теорія змови
08:00 Прем’єр-ліга:
герої
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Шукачі
18:30 Фантастичні
історії
21:00 Секретні історії
01:00 Покер
Лише українці на
запитання «Ти
куди?» відповідають
«Скоро буду»
Чоловіки, якщо ви
зустріли дівчину:
очі-вишеньки,
груди-персики,
фігурка-грушечка…
Це – не любов! Це –
авітаміноз! Фрукти
їсти треба!
Кохана! Твоє «нічого
надіти» вже нікуди
класти

05:45 Ранок на К1
09:00 М/ф «Пригоди
ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми
10:20 Х/ф «У пошуках
скарбів Тамплієрів»
12:10 М/ф «Тарзан»
14:00 Т/с «Дихай зі
мною»
19:50 Х/ф «Чоловік у
моїй голові»
22:15 Т/с
«Надприродне»
01:35 Концерт Avrіl
Lavіne
Загубив гаманець
із зарплатою, хто
знайде – прохання
не сміятися
Жіноче «Я буду
готова за 15 хвилин!»
рівносильне
чоловічому «Я
повернувся додому
через 15 хвилин!»

07:00, 10:00, 13:00
Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВестіМосква
07:20 Військова
програма
07:50 Суботник
08:30 Городок
09:05 Пані удача
10:20 Вісті. Чергова
частина
10:55 Чесний
детектив
11:25, 13:30 Т/с
«Небесні родичі»
15:10 Суботній вечір
17:05 Десять
мільйонів
18:05, 19:45 Х/ф
«Останній кордон»
19:00 Вісті в суботу
22:50 Х/ф «Ворог №1»
00:45 Х/ф «Червоний
лотос»
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Крок до зірок
07:10 7 чудес України
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 ЮвелірТБ
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок
10:30 Золотий гусак
10:55 Ближче до народу
11:25 Караоке для
дорослих
12:20 ЧЄ-2012. Перший
півфінал
14:20 ЧЄ-2012. Другий
півфінал
16:10 Місце зустрічі
17:40 Шеф-кухар
18:35 Зірки гумору
20:15 Головний аргумент
20:25, 21:15 Наше Євро
21:00 Підсумки дня
21:40 ЧЄ-2012. Фінал
23:45 Церемонія закриття
ЄВРО-2012

06:40 Х/ф «Найкращий 06:45 Квартирне
питання
друг мого чоловіка»
07:35 Дача
08:35 Мультфільм
08:05 Анекдоти по09:05 Лото-забава
українськи
10:10 М/ф
08:40 Твій рахунок
«Русалонька»
09:40 Дивитися всім!
10:35 М/ф «Тімон і
10:40 ОлімпіЛяпи
Пумба»
11:00 Козирне життя
11:00 Кулінарні курси 12:00 Інший футбол
з Юлією Висоцькою
12:30 Стоп-10
11:25 Велика різниця 13:25 Наша Russіa
14:20 Х/ф «Легіонер»
по-українськи
12:35 Х/ф «ДАІшники» 16:35 Х/ф «Дикий,
дикий Вест»
14:45, 20:15 Х/ф
18:45 Факти тижня з
«Гюльчатай»
Оксаною Соколовою
19:30, 23:55 ТСН19:45 Х/ф «Подорож
тиждень
до центру Землі»
22:55 Світське життя 21:35 Х/ф «Сукупність
00:50 Х/ф «Дуже
брехні»
дурне кіно»
00:05 Голі та смішні

06:00 Диваки
06:20 М/ф «Казка про
царя Салтана»
07:10, 20:35 Світські
хроніки
07:35 Втрачений флот
Хубілай-хана
08:55 Невідома планета
10:00 Ронін
10:40 Ф-стиль
11:10 У гостях у Д.
Гордона
12:10 Х/ф «Мій лагідний і
ніжний звір»
14:30 За сім морів
15:20, 20:00 Цивілізація
Incognіta
15:30 Арт-Cіty
16:35 Х/ф «По вулиці
комод водили»
18:00 Будь у курсі!
18:35 Чудернацька наука
19:00 Людина людині
20:10 Кумири
21:00 Небезпечний
Всесвіт
23:05 Х/ф «Гімалаї – там,
де живе вітер»

06:45 Найрозумніший
08:30 М/ф «Маша та
Ведмідь»
08:55 М/ф «Машині
казки»
09:30 Школа доктора
Комаровського
10:05 Неділя з
Кварталом
11:10 Свати біля
плити
11:35 Т/с «Вийти
заміж за мільйонера»
15:50 Х/ф «А я люблю
жонатого»
17:50, 21:00 Т/с
«Лжесвідок»
20:00, 00:45
Подробиці тижня
23:00 Х/ф
«Громадянка
начальниця»

06:00 Срібний
апельсин
07:00 Події
07:25, 14:30, 20:30
Т/с «Інтерни»
08:00 Один день
ЄВРО
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Вони їдуть до
нас
12:15 Т/с «Дорожній
патруль»
15:00 Х/ф «Свідок»
17:00, 19:30 Т/с
«Дорога на острів
Пасхи»
19:00 Події тижня
21:00, 00:00 Великий
футбол
21:40 ЄВРО-2012.
Фінал

6:00, 8:25, 14:20,

06:00 Наші улюблені

15:55 Мультляндія

мультфільми

7:25, 11:20 Музика
8:00 СТН

07:00 Х/ф «Морозко»
08:50 Сніданок з

Юлією Висоцькою
9:50 Корисна розмова 09:00 Їмо вдома
10:00 Столиця
10:45, 00:55
12:55 Блага звістка

Неймовірні історії

16:30 Х/ф «Гра в

кохання

хованки»
18:20 М. Поплавський

11:50 Караоке на
Майдані
12:50 Х/ф «За двома

19:00 Х/ф «Дівчата у

зайцями»

великому місті»

14:15 Куб

21:00 СТН. Спорт.

16:00 Моя правда

Тижневик

19:00 Битва

21:25 Х/ф «Реквієм за
мрією»

екстрасенсів
20:05 Х/ф «Жіноча
інтуїція»

23:25 Громадська

22:45 Х/ф «Любов і

приймальня

страхи Марії»

06:25 Живуть же люди!
07:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогодні
07:15 Російське лото
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 Перша передача
09:55 Розлучення поросійськи
11:00 Дачна відповідь
12:20 Своя гра
13:10 Казнокради
14:05 Таємнича Росія
15:20 Слідство вели...
16:20 І знову здрастуйте!
17:20 Огляд
18:00 Сьогодні.
Підсумкова програма
19:00 Щиросерде
зізнання
20:40 Таємний шоубізнес
21:40 Х/ф «Справа
майора Барсукова»
23:20 Х/ф «Літнє кохання»

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:20 Х/ф «У смузі
прибою»
07:50 Смак
08:25 Армійський
магазин
08:55 Смішарики
09:10 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Олександр
Домогаров
13:20 Х/ф
«Самогонники»
13:45 Т/с «Лапушки»
17:45 Д/ф «Люди Х»
18:50 Хвилина слави
21:00 Недільний Час
22:00 Їхня Італія
23:50 Дзен

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ТОВ «КВОТ» запрошує на роботу в м. Вишгороді
ливарників пластмас. Навчання на виробництві.
Оплата праці відрядна.
Довідки за тел: (044) 587-95-16, 5-38-94
Паспорт СТ 257876, виданий Вишгородським РВ
ГУ МВС України в Київській області на ім’я Софії
Сергіївни МЕЛЬНИК, вважати недійсним у зв’язку
із утратою.
11.06.2012 р. на на просп. Т. Шевченка пропала руда
молода такса. Будь-яка цінна інформація оплачується.
Тел: (093) 366-43-17

Будівельна компанія у м. Вишгороді запрошує
на постійну роботу головного бухгалтера:
— повний робочий день з 08:00 до 17:00
— досвід роботи від 5-ти років
— з/п за домовленістю
Контакти: (099) 294-39-31, Олександр
Вважати недійсним загублений студентський квиток, виданий Київським університетом ім. Б. Грінченка на ім’я Олега Валерійовича ШПАКА.

07:15 Т/с «Ера
стрільця-2»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
13:15 Д/с
«Православні святі»
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-7»
19:00 Т/с «Тіло як
доказ»
21:00 Т/с «Закон і
порядок»
23:00 Х/ф «Спокуса»

ТРК
«ВишеГрад»
в ефірі щодня
о 06:30, 08:30,
10:30, 15:00,
20:30, 22:30

06:00 Дізнайся — як
06:15 Наступний
06:40 М/с «Пригоди
Дага Кумедного»
07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
07:35 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:30 Байдиківка
09:30 М/с «Білка та
Стрілка»
09:40 М/ф «Сімпсони»
11:15 Х/ф
«Аквамарин»
13:15 Крутони
13:45 Т/с «Моя
прекрасна няня»
14:50, 20:00 Т/с
«Універ»
16:45 Х/ф «Іронія
долі»
19:00 Королева
балу-2
23:25 Х/ф «Стерви»

08:00 Мультфільми

07:30 М/ф «Тарзан»

08:30 М/с «Бен-10-2»

09:00 М/ф «Пригоди
09:20 М/с «Генератор ведмедиків Гаммі»
Рекс»
10:00 Мультфільми
10:00 Ульотне відео
10:10 Х/ф «У пошуках
по-російськи
скарбів Тамплієрів-2»
10:40 Х/ф
11:55 Т/с «Дихай зі
«Особливості
мною»
національної
рибалки»

13:50 Х/ф «Чоловік у

12:30 Х/ф

моїй голові»

«Смертельне

16:15 Секрети долі

завоювання Робіна

17:15 Х/ф

Кука»

«Поліцейський з

16:30, 21:00 Секретна
територія

Беверлі-Хіллз-3»
19:15 КВН

19:30 Т/с «МУР»

22:15 Т/с

22:00 Х/ф «1612»

00:50 Х/ф «Занурення «Надприродне»
01:35 Х/ф «Безсоння»
у безодню»

06:00 Скарб.ua
08:00 Д/ф «Манчестер
і Кантана»
09:00 Д/ф «Мілан і
Кантана»
10:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
16:00 Надзвичайні
історії
18:30 Таємні знаки
21:00 Кремль-9
01:00 Покер

06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного
09:20, 13:20 Місцевий
час. Вісті-Москва
10:00, 13:00 Вісті
10:10, 13:30 Т/с
«Небесні родичі»
14:10 Криве дзеркало
16:05 Розсміши
коміка
16:50 Х/ф «Моя
ТРК
любов»
«Више Град»
19:00 Вісті тижня
на постійну
роботу потрібні: 20:05 Прямий ефір
оператор;
21:30 ЧЄ. Фінал.
відеоінженер; Пряма трансляція з
ведучий
України
програм
00:05 Х/ф
Тел:
«Полювання на
(04596) 25-489
піранью»

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

Сантехнічні, зварювальні роботи,
електрика, лінолеум, вагонка.
Тел: (067) 945-06-40

Виготовлення меблів на
Юридичні послуги,
Домашній
замовлення. Недорого/
будь-які правові
майстер
гарантія якості.
питання. Адвокат.
Тел: (063)
Тел: (098) 458-34-57
Тел: (067) 184-18-55
100-90-08
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка.
Тел: (063) 269-51-24
Пропала молода руда такса. Інформація Гараж 3-поверховий обміняю на
оплачується. Тел: (093) 366-43-17
землю. Тел: (050) 660-13-43

ПРОДАМ
1-кім. квартиру 40/20/8,5,
Ділянку с. Хотянівка, с/т «Глядин», Телевізор
51ТЦ-311Д, б/в,
Київська, 18 3/9, 54 000 у. о.
10 соток. 16 000 у. о.
відмінний стан.
Тел: (067) 760-00-73
Тел: (067) 760-00-73
Тел: 5-22-75
www.888v.in.ua
4-кім. кв., Набережна, 4-а, 3/9
Земельну ділянку 7 сот.
Погріб (цегла),
цегл., 81/51/8, 95 000 у. о.
пск «Весна», 1,40х2,10. «Сади-Дніпро». Ціна догоТел: (067) 760-00-73
Тел: (067) 760-00-73 вірна. Тел: (097) 322-96-79
www.888v.in.ua

1 кім.кв.46 м2,
ремонт 7/9,
Кургузова, 3-б,
бойлер.
Тел:
(067) 319-77-40

Ділянку, с. Нові 1-кім. квартиру 30/15/7,
Свою 3-кім.
Петрівці, масив
квартиру,
Набережна, 2, 7/9/
«Ягоди», 15 соток.
с. Демидів.
цегла. 52 000 у. о.
40 000 у. о.
Тел:
Тел: (067) 760-00-73 (098) 223-16-80,
Тел:
www.888v.in.ua
(067) 760-00-73
(067) 139-46-38

ЗДАМ

КУПЛЮ

Кредитна спілка «Ефективні фінансові технології»
1, 2, 3-кімнатну
2-кім. кв. на вул.
1-кім. кв. пр.
Складське приквартиру.
Шолуденка, 6-г, 6-в.
Шевченка, 2-а,
повідомляє про термінове проведення загальних міщення. 215 м2.
Тел: (067) 760-00-73 Тел: (067) 760-00-73
«ОльжинГрад», 2/16,
Рампа. Світло.
зборів членів кредитної спілки, які відбудуться 30
40/20/10. Ремонт
НАЙМУ
Меблі.
Тел:
1, 2, 3-кімнатну квартиру.
червня 2012 року о 09:00 за адресою: Київська об(067) 76-000-73 Тел: (067) 760-00-73 Тел: (067) 760-00-73 www.888v.in.ua
ласть, м. Вишгород, вулиця Шкільна, 14 (ВишгоОголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
родська районна гімназія «Інтелект»).
Спостережна рада друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Зна«Ефективні фінансові технлогії» йомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що
понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ЄВРО-2012

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ

Чия взяла

23.06.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати друкованими
літерами

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

14 червня:
Італія-Хорватія (1:1);
Іспанія-Ірландія (4:0)
15 червня:
Україна-Франція (0:2);
Швеція-Англія (2:3)
16 червня:
Греція-Росія (1:0);
Чехія-Польща (1:0)
17 червня:
Португалія-Нідерланди (2:1);
Данія-Німеччина (1:2)
18 червня:
Хорватія-Іспанія (0:1);
Італія-Ірландія (2:0)
19 червня:
Швеція-Франція (2:0);
Англія-Україна (1:0)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
06:35 Кліпси
11:00, 12:00, 13:00,14:00,
06:55 Ревізор
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
07:45 Церква Христа 19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
08:00 Запитайте у
07:10 Клуб 700
07:30, 08:10, 22:25, 23:20,
лікаря
00:15 Бізнес-час
08:25 М/c «Качині
08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
історії»
10:20 Технопарк
09:35 М/c «Пінгвіни з 11:20 Трансмісія-тест
11:30 ДМБ
Мадагаскару»
12:15 Життя цікаве
09:55 Світлого голови 13:20 Мотор
14:20 Гра долі
11:05 Хто зверху?
15:15 Хроніка дня
16:15 Фактор безпеки
12:55 Шури-Амури
17:25, 23:40 Рекламна
14:00 Мачо не плачуть кухня
18:15 Велика політика
15:00 Красуні
18:40, 00:00 Київський
15:40, 18:00, 20:05
час
19:20 Тема тижня
Х/ф «Астерікс і
19:30 РесПубліка з Анною
Обелікс»
Безулик
21:00 Час: підсумки
22:30 Піранії XL
21:40 Час-тайм
23:25 Х/ф «Блондинка 22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною
і блондинка»
Соколовою

Фан-зона у Вишгороді

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

КОЛО жінки

Вишгород
Валентина ВАСИЛЕНКО
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

23 червня

9

2012 року

Презентація книги

Ще одна, 34-та книга нашого земляка, Почесного громадянина Вишгорода Івана Бурдака побачила світ. Задумана як друга частина трилогії, книга
«Сини і дочки Чорнобиля» є продовженням роману «Діти війни», виданого у
2006 році. Багатьох її героїв сьогодні вже немає серед нас – одні загинули
у нерівній боротьбі з мирним атомом, інші пішли з життя пізніше, але саме
тому, що під час ліквідації наслідків аварії були на передовій.
аписана через два десятиліття після аварії, книга відкриває і ті сторінки
недавньої історії, які вважалось за краще замовчувати. Автор це зробив
заради істини та світлої пам’яті своїх товаришів, які пішли у небуття. І най-

Н

Репліка

Мовою
народу
Вишгородська
райрада звернулася до Верховної Ради з проханням
зняти з розгляду законопроект «Про засади державної мовної політики»,
за яким, на територіях, де
проживає
щонайменше
10% їх носіїв, регіональні
мови офіційно використовуються у роботі місцевих
органів державної влади.
е звернення було
ухвалене на 19
сесії райради 14
червня ц. р. переконливою
більшістю: ЗА проголосували 39 депутатів із 40, і серед
них — регіонали.
«Депутати віддзеркалили думку переважної більшості мешканців нашого
району, — підтримав їх рішення депутат Київської обласної ради Ярослав Москаленко. —У такій редакції нині
ухвалювати цей законопроект не можна. Його серйозно треба доопрацьовувати,
щоб не спричинити збурень
на мовному грунті».

Ц

перші, кому побажав презентувати книгу, були ліквідатори Чорнобильської катастрофи – працівники
Тресту «Південатоменергобуд» та супідрядних організацій Вишгорода.
Вони й стали головними гостями презентації
книги, що відбулася у Благодійному фонді святої
Ольги. Його двері завжди відкриті для творчих людей, які є окрасою нашого міста і добрим прикладом
для кожного його мешканця. Один з них — Іван Бурдак, професор, доктор економічних наук, дійсний
член Української академії наук, голова відділення
економіки і управління академії, член Міжрегіональної спілки письменників України.
Зовні величний, монолітний, на перший погляд
неприступний, у спілкуванні з людьми й у своїх творах він відкривається як тонка лірична натура, яка
болісно сприймає чуже горе і щиро радіє людському
щастю.
З новою книгою його привітали перший заступник голови відділення, доктор економіки, академік
Вадим Богдан, начальник гуманітарного відділу

ФОТОмить

Сини і дочки Чорнобиля
міської ради Володимир Ткач, депутат Київської
обласної ради, директор гімназії «Інтелект» Інна
Шубко. Вчитель Вишгородської музичної школи
Ірина Беза виконала кілька чудових поетичних творів Івана Бурдака, покладених нею на музику.
У кожного з них своє сприйняття автора нової
книги. Але всі вони відзначали такі його риси у житті і творчості, як правдивість і відвертість.
Президент Благодійного фонду Володимир
Малишев вручив автору подяку за увічнення пам’яті героїв Чорнобиля, добросердечність, людяність, віру в життя
та передав добрі побажання від голови
Громадської ради при Вишгородській
райдержадміністрації Анатолія Гальчука і подарунок від нього – срібний медальйон із ликом Божої матері.
Кожен із присутніх отримав книгу з

«Їдемо в гості»

автографом автора. А ще – задоволення від щирого спілкування з ним та один із одним.
Чорнобильців, які пішли з життя, пом’янули
хвилиною мовчання, вшанували покладанням квітів до пам’ятника ліквідаторам аварії.
Робоча назва третьої книги, яку планує написати І. Бурдак, – «Безнадія».
– Це буде відображення тієї ситуації, яку маємо сьогодні, зокрема й у ставленні до проблем
чорнобильців, – каже Іван Григорович. — Більш
оптимістична назва, швидше за все, залежатиме
від ходу історії.
Можливо, з часом віддадуть належне самопожертві ліквідаторів, адже навіть діти розуміють, що
ці люди – герої. Саме так назвав їх та автора книги
присутній на заході учень гімназії «Інтелект», юний
журналіст Владислав Лоза, подякувавши їм від усіх
дітей Вишгорода.

Минулого тижня біля вишгородського РАГСу було людно. 54 родини з Вишгородщини відправляли своїх дітей на
оздоровлення в Німеччину.
Такі поїздки можливі завдяки багаторічній
співпраці двох громадських організацій —
благодійного фонду «Берегиня» (Олена Попович) і «Діти Чорнобиля» (Гізела Штайнбах).

Знову за рибу гроші

Гайд-парк

(Думки вголос після теле-шоу)
Ольга ДЯЧЕНКО
Нещодавно на одному з телеканалів
«слуги народу» з правлячої партії для обговорення і чергового збурення води у
склянці підняли нафталінову тему російської мови в Україні.
За два роки їхнього керівництва решта обнадійливих перспектив для простих людей канули в Лету. Мабуть,
вистачило того достатку, особливо стареньким, який вони мали від передвиборних тонн макулатури на добротному
папері. Хоча навіть здати їх не в усіх вистачило сил.
Зате який єлей лився з кожного рядка обіцянок-цяцянок! І пенсії, і зарплати,
і в райських кущах зростатиме майбутнє
рідної України.
ійсно, як обіцяли, то й зробили…
для себе та своїх родин. Статки
деяких народних обранців зросли
у кілька разів, бідна Україна — серед лідерів
за кількістю мільйонерів та мільярдерів.
Отож оті передвиборні папірці треба
було не тільки читати, а й замислюватися
над їхнім змістом.
А красиво оформлювали і психологічно
налаштовували на райську перспективу довірливих виборців високооплачувані фахівці — професіонали.
За великі гроші — з наших кишень, привласнених спритниками, — навішали локшини на вуха, «щоб краще в світі жилося».
Співайте, українці, на голодний шлунок го-

Д

Дзвінок до редакції
Маргарита ПЕТРЕНКО
Отримую пенсію 16 числа в ощадкасі
на просп. І. Мазепи. Минулої суботи з віконечка каси мені весело відповіли, що
пенсія не надійшла.
івчатам весело, а от мені — не
дуже. Вихідні якось перебула, а
у понеділок із самого ранку зателефонувала у розрахунковий відділ Виш-

Д

лоси лунають дзвінкіше!
Щоправда, наші співаки заробляють на
іншомовних мелодіях. Навіть на теле-шоу
«Голос України» українського майже нічого
не було, окрім двох представників у журі. Як
любив казати мій покійний батько: «Ситий
голодному не товариш!»
Отож маємо те, що маємо. Гарну цитату — на всі випадки нашого життя — залишив перший Президент України. Бо, окрім
глибокодумного розумування щодо помилок і прорахунків у творенні кращого майбуття, вагомішого нічого на думку не спадає.
Із чималою пенсією та маючи ріг достатку, можна перейматися проблемами, які ні
до чого не зобов’язують. Діти і внуки отримали гідну освіту (здебільшого за кордоном) і мають неабиякі статки без надмірних
зусиль.
Тому й миліші серцю іноземні мелодії,
простежується навмисне ігнорування української мови, традицій і обрядів рідного народу. Це поширилося в пресі, на телеекрані,
які привласнили багачі.
У згадуваній дискусії на теле-шоу один
з народних обранців з такою зневагою і
перекошеним обличчям зауважив, що «ета
солов’їная…» Так-то! У слов’янському світі
українську визнають серед наймелодійніших, а син (?!) цієї землі давно зрікся не
тільки мови. От прізвище не встиг переінакшить на чужий лад. Та ще є час.
Засилля чужої мови, культури підтримується на державному рівні. Загляньте у

Пенсію отримали
городського відділення Пенсійного Фонду
України. Мені сказали, що пенсію перерахують саме сьогодні (18 червня), а отримаю її
наступного дня, по обіді.
Від редакції.
Ми зателефонували до ВВ ПФУ і почули, що пенсія надходить централізовано
і вчасно. Вчасно ж її було і перераховано.
Можливо, збій у отриманні пов’язаний із вихідними.

будь-який кіоск чи на книжковий ринок —
майже вся преса і друкована продукція —
російською. У Києві українську мову рідко
почуєш, а це ж столиця У-кра-ї-ни!
Як висловлюються недолуго деякі депутати, то краще б вони мовчали! Словник
окремих високопосадовців активно використовується в анекдотах. Грамотії, що
взялися керувати державою, незугарні прочитати підготовлений вишколеними прихвостнями текст.
Якраз доречно повторити улюблену цитату. Бо гірко стало на душі, коли в роковини перепоховання Великого Кобзаря його
вірші читав напам’ять китайський студент, а
деякі доморослі творці історії тільки стинали
плечима, скептично копилили губи і кидали
репліки російською.
Проте грузин Рауль Чілапава назавжди
закохався у немилу декому «солов’їну».
Чудово не тільки розмовляє українською,
а й перекладає з рідної, так ладнає мости
дружби. Не забув мову альма-матер в Україні і президент Грузії Михаїл Саакашвілі, який
з великою любов’ю і повагою відгукується
про український народ і його традиції, гостинність і працелюбність.
Шкода, що на рідній землі так знехтувано найдорожчі наші цінності. Із усього світу
емігранти приїздять в Україну вклонитися
святиням, відчути єднання із малою батьківщиною. І часто повертаються розчаровані
побаченим — не чути мови і пісень, народ
пригнічений, німує. Україна перетворилася
на суцільний ринок іноземного непотребу.
Навіть дівчата з української глибинки скаліченою російською вигукують ціни та пропонують чужий товар.
До слова, як зауважив на теле-шоу один
із опонентів, мовне питання так занедбали,
що ні доладною українською, ні російською
ніхто не володіє. Панує суржик. То пріоритет
якої мови має бути в Україні?
У нас мешкає близько ста національностей. Про захист мов меншин — окрема
розмова. Вони мають функціонувати в усіх
регіонах їхнього компактного проживання.
Але державна мова в Україні має бути одна,

Недержавна спільнота «Кіндер фон Чорнобиль» силами своїх прихильників допомагає
в Україні (і зокрема — у Вишгороді) дітямінвалідам та малозабезпеченим родинам.
Ось і цього року впродовж кількох тижнів
вишгородські діти відпочиватимуть в екологічно чистій зоні та чимало нового й цікавого
побачать.

як і зафіксовано законом у 10-й статті Конституції.
Ніхто нікому не забороняв і не забороняє
розмовляти будь-якою на побутовому рівні.
Чому ж оце дратівливе питання про другу
державну мову виникає якраз напередодні
виборів? І чому російська мова, а не англійська чи французька? Бо це улюблений коник
декого виїхати знову на високий Олімп влади. Вчасно згадати про обіцянку.
А де ж решта благодаті?
Я не маю, як і більшість, обіцяного мінімуму пенсії — дві тисячі. Не виїздила за
кордон, чесно пропрацювала більше сорока
років за невелику платню. (Повторити знову
цитату?!) Ой, забула! Добавили ж сто гривень! Як сказали б батько: «Щоб їм стільки
було радості, як і мені!» А син у вимушеній
відпустці за власний рахунок, у невістки невелика зарплата, а їсти просять щодня двоє
малолітніх діток.
Отож ми по-родинному і обговорюємо
тему, як вижити, коли твої проблеми нікого не цікавлять, окрім тебе самого. Якою
мовою? Рідною, добавляючи іноді зі словникового лексикону вислови односельців
мого маленького знищеного села: «Щоб вас
трясця взяла з вашими порядками!»

Ліра

Коханій
Ганна АНДРІЙЧУК,
працівниця «Еко-маркета»,
м. Вишгород
Дівчино кохана, мила і бажана,
Ти чому на зустріч вчора не прийшла?
Мене не кохаєш? Мене розлюбила?
Може, ти другого милого знайшла?
Ти така красива, ти – моя царівна,
Ти – немов троянда у моїм саду.
Я для тебе, мила, зніму зірку з неба.
За твоє кохання море перейду.
І казковий терем я тобі збудую,
Там для тебе квіти всі будуть цвісти:
Під твоє віконце – запашну троянду,
Буду милуватись, думать, що це – ти!
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Інтерв’ю з директором

«Джерело»: перше п’ятиріччя

Наші двері відкриті для творчості

Розмову вела
Валентина ЯКОВЕНКО
Вишгородський міський центр художньо-естетичної творчості учнівської
молоді «Джерело» відзначив своє перше 5-річчя, підготувавши з цієї нагоди
святковий концерт. А вже наступного
дня гуртки закладу знову працювали у
звичному режимі. Деякі з них — хор «Коралі» (керівник Леся Потіцька) та дитячий
фольклорний колектив «Співаночка» (керівник Валентина Демочко) — готувалися
до наступного міського заходу, Дня матері, що відбувся у Вишгороді 29 травня. А
3 червня вихованці «Джерела» були учасниками ІІІ Межигірського фестивалю народної пісні.
ро роботу навчального закладу,
його досягнення і плани на майбутнє розповідає директор Наталія КИСІЛЬ.
— Наталіє Михайлівно, давайте пригадаємо, як усе розпочиналось.
— У 2007 році Вишгородський міський
дитячо-освітній культурно-спортивний центр
«Джерело», основним видом діяльності якого
були спортивні та видовищні заходи, реорганізували у Вишгородський міський центр
художньо-естетичної творчості учнівської
молоді «Джерело». Його засновником є Вишгородська міська рада. Ми розпочали позашкільну діяльність, змінивши направленість
закладу, але залишивши його символічну назву.
Із одного хору «Коралі», який у 2007 році
був єдиним у складі закладу, сьогодні «Джерело» має тринадцять гуртків і студій, в яких
займаються близько 500 дітей від п’яти до вісімнадцяти років.
Напрямки їхньої роботи різноманітні —
декоративно-ужитковий, образотворчий, є
вокальні гуртки, хореографічні, гурток журналістики, студія пластичної імпровізації та інші.
— Які пріоритетні завдання закладу?
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— Основне завдання педагогів, методичної служби, аби творчість і виховання ішли
поруч. Стосовно виховання національної свідомості, патріотизму, ми не лише проводимо
з дітьми бесіди про любов до рідного краю.
Нам пощастило, бо маємо надійних, творчих,
активних друзів — Спілку майстрів народного мистецтва вишивки Вишгорода (керівник
Олена Кольвах), творче об’єднання «Світлиця» (керівник Світлана Жовтобрюх), хор «Ветеран» (керівник Ганна Покровська), Вишгородську міську раду ветеранів (голова Петро
Жуланов) та Вишгородську станицю Всеукраїнської громадської організації «Пласт».
Проводячи разом з ними спільні заходи, наші
діти виховуються як справжні патріоти своєї
держави і рідного міста.
Я вдячна усім працівникам «Джерела» за

Акварелі
Чекатиму тебе
наступної весни...
Ірина ЯКОВЕНКО, учениця 7-А
класу гімназії «Інтелект»,
гурток журналістики Центру
творчості «Джерело»
Весна — одна з моїх улюблених пір року. Адже так гарно навкруги, коли все цвіте, і повітря
наповнене ніжним солодким ароматом.
рийшовши зі школи, я не
втрималася, щоб не заглянути на город і поринути у
казку. Там цвіли дерева, виблискуючи проти сонечка новим вбранням.
Але, підійшовши до свого улюбленого персика, я побачила, що на
ньому немає квіточок. Деякий час
постояла біля нього і тихо промовила: «Ось якби ти зацвів. Я так сумую
за твоїм цвітом…»
Наступного дня вийшла на ділянку допомагати матері. І тут помітила,
що на моєму персикові з’явилися
малесенькі зелені листочки. Придивилась – і побачила ще й рожеву кві-
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Вишгород

точку. Вона ніби поглядала на мене.
Цей погляд приваблював, і я ще довго не могла відійти від деревця. Стояла, ніби зачарована.
І ось квіточка просто на очах стала ширше розпускати свої тендітні,
майже прозорі пелюсточки. Наблизившись, я почула дивні звуки: «Дякую тобі за вчорашні слова. Вони надихнули мене».
Може, це сказала мама? Але її
поруч не було.
Я ще трішки постояла і пішла,
сказавши: «До завтра». У відповідь
почула: «Побачимось наступної весни!..»
Як таке може бути?
На ранок квіточки не стало. Напевно, вітер своєю сивою бородою
зачепив її, і вона, тендітна, полетіла
услід за ним.
Я постояла біля персика, пригадала почуті вчора слова. Ні, все це
не просто так!.. І, повернувшись за
вітром, промовила тихо: «Чекатиму
тебе наступної весни…»

їхню роботу. Майже всі педагоги мають вищу
освіту, є професіоналами високого рівня і
з великою відповідальністю ставляться до
своєї справи. Як результат — діти залюбки
відвідують як заняття гуртків декоративновжиткового напрямку, так і дозвіллєво-розважального.
— І мають певні успіхи?
— Звичайно, ми активно беремо участь у
міських заходах, але поруч із цим показуємо
достойний рівень на конкурсах, виставках,
фестивалях. У цьому році маємо перше, друге та третє місця на всеукраїнському конкурсі
«Люби і знай свій рідний край». Хореографічний гурток «Pas de danse» став лауреатом
другої премії всеукраїнського фестивалю
«Квітневі викрутаси».
Зустрічають нас всюди гарно і запрошують виступити знову. Значить, джерельні діти
є окрасою будь-якого заходу.
Але ми не тільки виховуємо артистів та
майстрів. Найперше, ставимо за мету розвивати творчі можливості дітей, допомогти їм
зрозуміти себе, досягти певних вершин, навчити бути впевненими у собі.
— А відтак, є перспектива розвитку…
— Маємо великі плани на майбутнє. Залежно від потреби будемо збільшувати кількість гуртків і шукатимемо талановитих педагогів.
Будемо зміцнювати матеріально-технічну базу. Впевнені ми і у творчому розвитку
«Джерела», тож чекаємо на перемоги вихованців та педагогів у різноманітних конкурсах
і фестивалях.
— Мабуть, значна роль у розвитку закладу належить мерії і всьому депутатському корпусу?
— Так. Вишгородська міська рада — наш
засновник і надійний партнер. Дякуючи міському голові Віктору Решетняку, який підтримує дитячу творчість і педагогів, маємо
можливість розвиватися. Депутатський корпус також із розумінням ставиться до потреб
закладу — нещодавно було виділено кошти

Валентина ЯКОВЕНКО,
керівник гуртка журналістики
Під час занять у гуртку юні журналісти міського Центру творчості «Джерело» розглянули різні
жанри журналістики. Отримані знання спробували втілити на практиці. Одна з останніх практич-

для ремонту будівлі «Джерела». Відремонтований актовий зал готовий до зустрічі дітей.
Хочу також подякувати відділу освіти
Вишгородської районної державної адміністрації за розуміння та надання методичної
допомоги.
— Наталіє Михайлівно, чи є меценати,
охочі сприяти розвитку дитячої творчості?
— Ми ніколи не ходимо з простягненою
рукою. Я завжди кажу: давайте спочатку покажемо, які ми є, а спонсори знайдуться.
Творчість дітей не залишає людей байдужими.
Ми вдячні за підтримку насамперед Асоціації роботодавців Вишгородщини (голова
Юрій Колодзян), Благодійному фонду святої Ольги (президент Володимир Малишев),
ТОВ «Карат-Ліфткомплект» (Сергій Горішний), «Вишеград» (Микола Коваль), ПП «Технопроект» (Віктор Федосенко), приватному
підприємцю Миколі Ярошенку та багатьом іншим меценатам і спонсорам, які неодноразово допомагають нам проводити різні заходи.
Нещодавно укладено угоду із благодійним фондом про підтримку художньої «АРТстудії».
Щире спасибі також батькам, які беруть
активну участь у житті закладу та роблять свій
посильний внесок у розвиток його матеріальної бази. Багато яскравих костюмів, у яких
діти виходять на сцену, пошиті за благодійні
внески батьків.
— Що побажаєте педагогам та вихованцям на рік наступний?
— У новому навчальному році хочу бачити
насамперед усіх здоровими після літніх канікул і готовими до праці. Успіхів нам усім на
творчій та педагогічній ниві. Нових сходинок у
досягненні мрій і творчих злетів.
Ми чекаємо учнів, які вже навчаються в
«Джерелі», а також новачків. Двері навчального закладу завжди відкриті для кожної дитини, яка хоче творити — руками, голосом,
рухами або словом. Тож запрошуємо усіх!

них робіт — написання есе.
Дитячі твори вийшли ліричні. І це, вважаю, добре.
Адже сьогодні, коли електронні засоби часто замінюють живе спілкування з довкіллям, одне з одним,
так важливо не втратити відчуття краси, що навколо
тебе, розуміння того, що велике щастя і маленьке
диво щодня дарує нам природа.

Гамак під яблунями
Владислав ЛОЗА,
учень 7-В класу гімназії «Інтелект», гурток
журналістики Центру творчості «Джерело»
Мабуть, у кожної людини є свій затишний
куточок, де вона може розмірковувати над
життям та своїми насущними проблемами. У
когось це вілла десь в Іспанії, у когось — берег
океану чи моря, або просто річки, у когось —
власний автомобіль. Б`юся об заклад, хто завгодно має отакі «місця сили», і я — не виняток.
айже кожного літа їжджу на море, відвідую цікаві історичні місця, але найбільше задоволення отримує моя душа,
коли опиняюсь у себе на дачі та лежу у затишному
гамаку під кронами двох розлогих яблунь.
І навіть, коли літнє полуденне сонце опекло родючу землю, коли на вулиці неможливо перебува-
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ти через нестерпну, пекельну спеку, навіть тоді мої
родючі яблуні дають широку тінь, і я вже гойдаюся
на своєму гамаку, немов цар, насолоджуючись теплим вітром.
А весною! Коли пахне запашна соковита трава,
коли розцвітає райдужний ореол квітів, коли розпускаються на яблунях рожеві плоди і мрійливий
запах степового полину та купання у річці наповнює прохолодне приємне повітря — тоді гойдання на моєму гамаку — суть задоволення для самих
богів.
Я розмірковую, згадую, думаю, мислю, фантазую. Саме під час гойдання на тому любому гамаку
народилася більшість сюжетів моїх фантастичних
оповідань, віршів і статей.
Отой садок з двома яблунями поруч із парканом нашої дачі є моє істинне «місце сили», місце,
яке дає мені натхнення.

Навчайтесь, навчайтесь і ще раз навчайтесь..

Чого хоче молодь

Одне з ключових питань, яке хвилює молодь, – упевненість у завтрашньому дні, якої, на жаль, не вистачає…
Вікторія ШМИГОРА
Зараз в Україні — близько 16 тис. іноземних студентів.
Лише 13 відсотків українців здобули
повну вищу освіту, 593 тис. навчаються
в коледжах. Чи ж справді освіта сьогодні
— благо людини? І що про це думають потенційні поглиначі професійних знань, ті,
хто вже закінчили виші? Скажу відразу,
думки з цього приводу різняться…
дні вважають — освіта потрібна не
усім, інші наполягають на тому, що
це привілеї «козирних гаманців».
Треті, що закінчили вищі навчальні заклади
й у пошуках роботи за спеціальністю оббивають пороги різних установ, у розпачі стверджують, що вона — освіта — взагалі не по-
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трібна. Тішить одне — таких значно менше.
Інше питання, звісно, освіченість. Але зараз не про це.
Отож, на запитання (чи все залежить від
студента, що заважає у навчанні та чим можна поліпшити рівень навчання?) відповідають
студенти нашого міста:
Наталія, 19 р.: — Дратує корупція у навчальних закладах. Сказала б, що можна навчатись і все добре, якби не славнозвісний
диференційний поділ на «своїх» і «чужих».
Впевненість у тому, що все продається, нівелює прагнення чогось досягти самостійно. А
знань же не купиш.
Ярослав, 21 р.: — Чесно кажучи, не бачу
професійного майбутнього. Не бачу перспектив.
Що може зарадити в такій ситуації? Бути

оптимістом і чекати кращих змін у нашому
суспільстві, а тоді вже й в освіті. Надіюсь і
вірю, хоча на дармове яблучко на тарілочці з
блакитною стрічкою не чекаю.
Юлія, 22 р.: — Талановитим, але бідним молодим людям у цьому суспільстві
нині немає чого робити. «Рожеві окуляри»
першокурсника давно зняла. Важко бути
студентом, коли вдома фінансові труднощі.
Найрадикальнішою зміною вважаю безкоштовну освіту — по-справжньому безкоштовну. Оцінку — за справжні знання. Роботу
— за високий рівень підготовки.
Олексій, 25 р.: — Відсутність бажання
вчитись — прерогатива молоді. Розширення
мережі бібліотек, вільний доступ до Інтернету і збільшення перспектив працевлаштування — от це по-справжньому стимулювало б

до навчання.
Катя, 18 р.: — Студенти навчатися можуть, але чомусь це роблять одиниці. Переоцінка власних знань бере гору.
Все ж надія є. Вже сьогодні у школах починають вчитися, проходять справжні і чесні
олімпіади.
Без справжньої науки не буде справжніх
медиків і вчителів. А позитивні зміни будуть
обов’язково.
24 червня святкуватимемо своє свято
— День молоді! Але, судячи з опитування, у більшості ну зовсім не святковий настрій. Сподіваюся, ситуація зміниться, як
кажуть — надія вмирає останньою.
Усіх зі святом! Молодість — найкраща
пора. Насолоджуйтесь життям.
Далі — буде

Людина

Вишгород
Дім. Сад. Город

Червневі прикмети
Червень – початок літа і рум’янець року. На городі росте і зацвітає картопля, а в саду достигають
суниці, помітно округлюються ягоди аґрусу, смородини.
Зеленіють листки часнику, цибулі, збільшилися
листки і з’явилися стебла щавлю, широко розкинулися листки хрону. Росте селера, петрушка, кріп.
едарма кажуть у народі: кому в червні посиденьки – той узимку голодненький. Бо, попри те, що овочі посіяні і посаджені, трудова
напруга на городі не зменшується: прополювання, поливи, розпушування ґрунту, підгортання, підживлення,
проривання рослин, боротьба зі шкідниками і хворобами. У другій декаді проводять літні посіви моркви для
насінних цілей і тривалого зберігання коренеплодів;
редьки, редиски, салату й інших зеленних культур.
За народним календарем, якщо гроза на Федора (21
червня) – погано для сіна. З цього дня копають криниці –
вода буде чиста й корисна. Якщо на Кирила (22 червня)
жито зацвіло – час сіно запасати. Цього дня сонце всю
свою силу віддає землі. Дощ у червні дрібний буває, то
у вулику прибуває.
22 червня на нас чекають найдовший день у році і
найкоротша ніч – зоря з зорею в червні зустрічаються.
Щосили розспівалися солов’ї, але недовго нам слухати
їхні трелі – до кінця червня вони замовкнуть. Прийшов
Тихін (29 червня) до гаю – пташини замовкають.
Червень-скнара урожай збирає на цілий рік.
Туман ранковий у червні – на гожу днину.
Роси рясні у червні – на багатий урожай.
Хто в червні байдикує, той узимку голодує.
Великі роси в червні – на добрий урожай.
Коли червень медовий – рік хлібний.
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Цвіт картоплі лікує

23 червня

До 80-річчя Київщини
Наталка ІВАНЧЕНКО,
журнал «Музеї України»
31 травня у Вишгороді відбулась ХVІІ
міжнародна науково-практична конференція «Старожитності Вишгородщини».
Київське обласне товариство охорони
пам’яток історії та культури присвятило
її дням пам’яті Ярослава Мудрого, а співорганізаторами виступили Вишгородський історико-культурний заповідник,
Управління культури та туризму Київської ОДА, Вишгородська РДА, Вишгородська районна і міська ради.
онференція відкрилась театралізованим дійством: учасників і гостей
привітали артисти «Парку Київська
Русь», які представляли Великого князя
Ярослава Мудрого та княгиню Ольгу.
У заході, окрім широкого громадського загалу, взяли участь заступник міського
голови Л. Зоренко, гості з Білорусі та Росії,
представники: Володимиро-Суздальського
музею-заповідника (П. Михайленко), відділу
археологічних досліджень Державного музею-заповідника «Куликове поле», м. Тула (І.
Бурцев та М. Конаре), музею в Краснодарі та
ЗМІ України і Росії (Санкт-Петербург).
Виконуючий
обов’язки
начальника
управління культури і туризму Київської облдержадміністрації І. Подолянець відзначив
грамотами голови КОДА та голови Київоблради провідних фахівців музейної спра-
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Спасибі за здорову громаду!
Матвієнко, божественною Вишгородщині не показна, а дієва, і про це
концертною залою стала у своєму вітальному слові говорили голова
вся територія заповідника. Вишгородської РДА Олександр Приходько
«Оранта», «Вода», «Чарівна та голова райради Олександр Носаль. Раскрипка», «Бистрі річень- йоном керують місцеві люди, які мають поки», «Дикі гуси», «Ой, їхали розуміння з губернатором Анатолієм Прихозари», «Всякому городу сяжнюком і віце-губернатором Ярославом
нрав і права», «Ой, не зоря». Москаленком, тому в непростий для всієї
Під середньовічні дзво- України час виділені кошти на заміну сисни і а-капела — це був голос тем холодного та гарячого водопостаМедикам
рідної землі, і після кожної чання та капітальний ремонт дитячого
Медиків вітають (зліва направо): голова Вишгородпісні народна артистка лед- відділення, лабораторії, терапевтичного
ської райради О. Носаль, голова Вишгородської РДА
ве втримувала оберемки та хірургічного відділень, на ремонт даху,
О. Приходько, перший заступник голови Київської
квітів, які дарували їй при- фасаду, інженерних мереж стаціонару та
ОДА, депутат Київоблради Я. Москаленко, заслужехильники її глибинно-на- укріплення будівель Вишгородської ЦРЛ,
ний артист України А. Гнатюк
родного таланту. Квіти не- а також на капітальний ремонт покрівлі
сли від кожного столу, бо за Гаврилівської сільської лікарської амбуМарина КОЧЕЛІСОВА
кожним столом кожна жінка — працівник латорії. У 2012 році заплановані капітальні
ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово»;
медицини отримала квіти і слова подяки ремонті у сільських лікарських амбулатоФОТОкадри — ТРК «Више Град», спеціально
від депутата Київоблради, нашого земля- ріях Катюжанки, Демидова, Ясногородки,
для «Вишгорода»
ка Ярослава Москаленка. І це попри те, що Жукина та ФАПів Сувида і Козаровичів. А
Третя неділя червня — День медич- свято на природі було організовано, окрім ще ж витрати на харчування і лікування,
ного працівника. І вже не перший рік зусиль місцевої влади, переважно фондом сироватки, запчастини. Із 12 млн грн вже
поспіль медики Вишгородщини від- «Джерело надії» (почесним президентом отримано 5,9, у планах — іще 12 млн грн
із бюджету розвитку та 7 млн грн із КМУ на
значають його на території новопетрів- якого є Я. Москаленко).
Як сказав Ярослав Миколайович, йому медобладнання (нині йдуть тендери).
ського музея-заповідника «Битва за
За сухими цифрами — величезна орКиїв у 1943 році». На свіжому повітрі, телефонували і просили — у кращих трапід розлогими вітами дерев, за гарни- диціях оголошеного ним ще на посаді ганізаторська робота і глибока повага до
ми столами. А що вже концерт, з року в голови району Року медицини на Вишго- людини, до пацієнта і до медика, якому не
родщині — відзначити професійне свято лише у професійне свято керівники міста,
рік — все краще!
а правах господаря медиків при- у Нових Петрівцях. І представник інтересів району і області говорять: «Спасибі за здовітав директор музею Іван Віко- нашого району на рівні області дослухався рову громаду!»
ван. Уже знайомий вишгородцям гласу народного: окрім конАнатолій Гнатюк вів офіційну і концерт- церту і частування, медикам
ну частину, не забув ні про лікарів, ні про району ще й вручили сертифіфельдшерів, ні про медсестер і санітарок кати на дитячі електронні ваги
чи працівників пральні, господарчого і (17 шт.), один легковий автохарчоблоку, до діла жартував і заспівав мобіль і три автомобілі невід«Качечку» — на прохання вдячних слуха- кладної допомоги, а також на
комплекс
чів і глядачів. Висока якість народного рентгенологічний
і естрадного блоку виступу театру пісні (до речі, враховуючи кількість
«Славія» просто таки змушувала уявляти невідкладних завдань у дерсебе у найкращих концертних залах Укра- жаві, його придбано за допомогою фонду «Джерело наїни.
А коли під зеленим шатром високих дії»).
Увага до медицини на Театр пісні «Славія»
дерев залунав неперевершений спів Ніни
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Цвітіння картоплі, мета якого – формування насіння, забирає в рослини забагато життєвих сил,
які можна було б спрямувати на отримання більш
великих бульб. Тому квітки можна безболісно видаляти. Але не викидати на смітник, а сушити для
отримання найцінніших ліків.
априклад, для лікування гіпертонії. Чайну ложку сухих квіток заливають склянкою окропу,
настоюють, поки не охолоне, і приймають тричі на день натщесерце по третині склянки. Настоянка
– не сильнодіючий засіб, вона діє повільно, пити треба
Призначення
кілька тижнів.
Квітки картоплі можна використовувати і в сирому
вигляді. Ними щільно набити пляшку чи банку, повністю
залити горілкою і поставити у темне місце, періодично
Народився 30 квітня 1970 року в м. Миструшуючи ємність. Такою настоянкою лікують радикуколаєві. У 1994 році закінчив Харківську
літ, люмбаго. Втирають її у хворе місце, яке обгортають
державну академію залізничного транвовняною ганчіркою.
спорту. Має значний досвід роботи на кеДо речі, настоянку від радикуліту можна зробити не
рівних посадах, зокрема:
тільки з квіток, а й з паростків старої картоплі, які зазви— завідувача планово-виробничого відчай викидають. Такою настоянкою можна лікувати різні
ділу Державного управління справами;
запалювальні процеси, наприклад, ангіну. Одна столова
— помічника голови служби при керівництві Херсонської обложка на півсклянки води – таким розчином полощуть
ласної державної адміністрації;
горло, промивають ніс при гаймориті і нежиті.
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2012 року

Олег Вікторович Міщенко, заступник
голови Вишгородської РДА
— заступника начальника Державної екологічної інспекції в
м. Києві;
— радника голови патронатної служби облдержадміністрації
Херсонської обл.;
— керуючого КП Київської облдержадміністрації «Управління
споруд»;
— директора КП Київської обласної ради «Управління споруд».
Одружений. Виховує сина і доньку. Проживає у м. Києві.

Знайшли ключі – будуть і двері
ви Вишгородщини, побажав їм подальших
звершень у сфері історико-краєзнавчого,
археологічного та етнографічного дослідження Вишгородщини.
Голова Вишгородської РДА О. Приходько зазначив, що пріоритетом у роботі райдержадміністрації є реалізація державної
політики, спрямованої на розвиток культури
та освіти, на пізнання та збереження історичної та культурної спадщини нашого народу, встановлення історичної справедливості.
До його слів приєднався заступник голови Вишгородської районної ради О. Глущенко, який побажав усім учасникам активної
роботи, плідних дискусій та важливих здобутків.
Володимир Янченко, президент «Парку Київська Русь» — Центру культури та історії Древньої Русі, оголосив про початок
проекту «Пошук заміського палацу княгині
Ольги та місця поховання князів Бориса і
Гліба — перших святих мучеників Східної
Європи», а представник Інституту археології
Всеволод Івакін розказав, що в рамках проекту вже зроблено перші кроки — проведено розвідувальне шурфування, яке істотно
доповнило дані про історичну топографію
давнього Вишгорода. Знайдено й кілька
унікальних артефактів, серед них – давньоруський ключ.
«За літописом, святі Борис та Гліб ще
й досі у вишгородській землі. Їх сховали в

срібних саркофагах у колодязях перед навалою татарських військ.
Починаючи з ХІХ століття чимало археологічних експедицій шукали таємничий
схрон. Та не знайшли. Мабуть, не прийшов
ще час. Але я вірю, що вони тут і охороняють цю святу землю, — доповнила директор
Вишгородського історико-культурного заповідника Ірина Пироженко. — Сподіваюсь,
що цього разу наші пошуки увінчаються успіхом. Якщо знайшовся ключ — мають бути
двері. Будемо шукати!»
Ірина Пироженко повідала й про бібліотеку Межигірського монастиря, яка частково
знаходиться в Краснодарському краї. Їй вдалося потрапити до сховищ і побачити збережені козацькі раритети.
За часом «Старожитності Вишгородщини» збіглися з конференцією у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Враховуючу велику
увагу археологів до історичної землі київських князів, вирішили провести спільне засідання археологічної секції. Відбулось воно
в Історичному музеї (м. Вишгород, вул. М.
Грушевського, 1).
Серед виступаючих був дійсний член Російського Географічного Товариства М. Дніпровський. Жваві диспути викликала доповідь А. Гусєва із Гостомеля (Білорусь) «Про
функціональне призначення Туровського
святилища» (Білоруське святилище — своєрідна язична обсерваторія, на кшталт всес-

вітньовідомого англійського стоунхенджа).
Засідання другої секції тривало в актовій залі адмінбудинку і було присвячене
історико-краєзнавчим, археологічним та
етнографічним дослідженням Вишгородщини й Київщини, теорії, методиці і практиці,
пам’ятко-охоронній діяльності та музейній
справі.
Р. Орлов, який довгий час був начальником археологічної експедиції при Вишгородському заповіднику, виступив із доповіддю
«Легенди навколо княгині Ольги». В. Перегуда, автор багатьох вишгородських пісень
та легенд, член правління фонду «Трипілля»,
розказав про «таємниці виникнення «Вусеграда — руського Ієрусалиму». О. Бреяк, заввідділом краєзнавства Київського обласного центру з охорони та наукових досліджень
пам’яток, — про український архітектурний
модерн.
На конференцію приїхало більше сорока
науковців – і всі з цікавими виступами. Найближчим часом Вишгородський історикокультурний заповідник надрукує їх окремою
збіркою.
Вишгородська земля неохоче відкриває свої таємниці. Ми повинні зберегти
той науковий матеріал, що є національною
пам’яткою України. Не дати зруйнувати те,
що відкривають археологи для утвердження
нашої історичної пам’яті. Віримо — на нас
чекає багато цікавих знахідок. Стежте за ходом археологічної експедиції.
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23 червня

На дозвіллі

Мозаїка

2012 року

Кросворд «Футбол»

Вишгород

Два хазяї – один ремонт

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 8. Футболіст київського «Динамо» 19701980 років. 9. Голова Всесоюзної колегії суддів з футболу
1949-1972 років. 10. Річка в Німеччині, Шпреє. 11. Дикий кабан. 12. Іспанський футбольний
клуб з Мадріда. 15. Італійський
футбольний клуб з Мілана. 16.
Футболіст київського «Динамо»
з 1948 року. 17. Передача м’яча
у футболі. 18. Порушення правил гри у футболі. 19. Білоруський вокально-інструментальний ансамбль. 21. Англійський
футбольний клуб з Бірмінгема
— «Астон ...». 26. Аргентинський «король» футболу. 27.
Духовний глава мусульман. 29.
Дочка (розм.). 30. У серпні 1942
року відбувалися ... київської
футбольної команди «Старт» з
німецькою командою «Flakelf».
31. Голова Федерації футболу
Києва з 1966 року.
По вертикалі: 1. Київське «Динамо» — ... СРСР з футболу у 1948 році. 2. Футболіст у складі бразильського клубу «Сантос», володар Кубка південноамериканських чемпіонів і Міжконтинентального
кубка 1962, 1963 років. 3. Іспанський футбольний клуб, який у 1982 році зустрічався зі збірною СРСР.
4. Футболіст київського «Динамо» 1990-х років. 5. Німецький футбольний клуб з Гельзенкірхена. 6.
Українське місто — місце проведення чемпіонату Європи з футболу — «Євро-2012» (у тому числі і
фінального матчу). 7. Футбольна збірна СРСР — ... Олімпійських ігор 1956 року. 13. Назва українських
футбольних клубів з Донецька і Запоріжжя. 14. Польський футбольний клуб з Кракова, який у 1962
році зустрічався з київським «Динамо». 20. Київський динамівець, один з кращих півзахисників СРСР
1985 року. 22. Боковий суддя у футболі. 23. Одне із українських міст, де проходить чемпіонат Європи
з футболу «Євро-2012». 24. Український футбольний клуб з Криму. 25. Український футбольний клуб
з Дніпропетровська. 28. Футбольний ... відбувається при любій погоді. 29. 7 жовтня 1911 року — ...
створення теперішньої Федерації футболу міста Києва.

Відповіді на кросворд «Медичний»,
надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 1. Гриби. 4. Епоха. 9. Лаватера. 10. Молодило. 12. Іван-чай. 13. Піхва. 15. Остап.
17. Киста. 18. Вовчуг. 20. Цистит. 21. Арки. 22. Нерв. 25. Судина. 26. Анчоус. 27. Струм. 30. Буряк. 31.
Синяк. 32. Димниця. 35. Пустодуй. 36. Гнойовик. 37. Бадан. 38. Страз.
По вертикалі: 2. Рута. 3. Боровик. 5. Проказа. 6. Хвощ. 7. Барвінок. 8. Блефарит. 11. Анус. 14.
Вечірниця. 16. Сестрички. 19. Грижа. 20. Цинга. 23. Фурункул. 24. Гусятник. 27. Свинуха. 28. Рана. 29.
Меценат. 33. Рожа. 34. Айва.
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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У будівлі, розміщеній на пл. Т.
Шевченка, 2 у Вишгороді, яку ділять
між собою дві організації – «Укртелеком» та «Укрпошта», — плановий ремонт. Кошти на реконструкцію фасаду виділило ПАТ «Укртелеком», тому
30 відсотків приміщення, що належить «Укрпошті», ремонтується лише
частково.
а словами начальника цеху телекомунікаційних послуг №18
Київської обласної філії ПАТ

З

Рекомендації Кабміну

«Укртелеком» Володимира Слюсаря, 1,5
млн грн, які виділило їхнє підприємство,
вистачило лише на ремонт фасаду всієї
будівлі і нові металопластикові вікна для
«Укртелекому».
Таким чином «Укрпошта» залишилась із протрухлими дерев’яними вікнами. Керівництво організації пояснює це
тим, що в кошторис на 2012 рік кошти
на ремонт частини будівлі, яка належить
«Укрпошті», не закладено.
Наразі терміни завершення ремонту всього будинку, в якому розташована
приватна і державна організації, поки що
невідомі.

Робоча субота

Згідно зі статтею 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день збігається із суботою або неділею, вихідний переноситься на наступний
після святкового або неробочого.
ень Конституції 28 червня 2012 року – четвер. П’ятницю 29 червня
урядом запропоновано зробити вихідною, а от суботу 7 липня – робочою.
Даний графік розрахований для працівників з 5-денним робочим тижнем і
має рекомендаційний характер. Згідно з КЗпП, остаточне рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або уповноважений ним орган (керівник) підприємства шляхом видання наказу чи іншого
розпорядчого документа.
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