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Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Філософія благодійності

Субота, 28 липня 2012 року, № 30 (870)

>3

Бігцем по планеті

>6

Повар не тільки ліпить котлети

> 13

У «Формулі» перемогла — Україна

>4
Вдячний вам, вишгородці!
Відшуміло знаменне дійство
– етап міжнародних змагань
«Формула-1 на воді», що другий
рік поспіль приймав Вишгород.
За рік невпізнанно змінилося наше місто. Це відзначили
не тільки учасники престижних
змагань, а й наші гості з містпобратимів, кияни та й самі
мешканці, які доклали чимало
зусиль до його благоустрою.
ові
парки
і
сквери,
пам’ятники, дитячі та спортивні майданчики, широкі
вулиці та пішохідні доріжки під шатами дерев, розквітла клумбами та
квітковими алеями набережна Київського моря – справа рук людей
небайдужих, для яких місто стало

Н

рідним і хто вважає за честь зробити життя його мешканців комфортнішим.
У покращення інфраструктури,
ініційоване обласною держадміністрацією та гаряче підтримане місцевими органами виконавчої влади та органами самоврядування,
включились і комунальні служби,
зокрема, КПЖ і КГ Вишгородської
міської ради, і підприємці, і звичайні мешканці, за що їм щиро вдячний.
Під час проведення міжнародних змагань у місті вишгородці
підтримували порядок на вулицях,
у громадських місцях. Ви, шановні мешканці міста, показали себе
справжніми господарями, щирими
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та уважними, палкими патріотами
рідного міста, і за це вам велике
спасибі.
Маючи таку активну, небайдужу
громаду, хочеться ще більше зробити доброго для міста, щоб прославився наш Ольжин град в усій Україні
не тільки чистотою та озелененням
вулиць, а й зручністю проживання,
щоб кожний з його мешканців пишався тим, що він — житель цього
прекрасного міста на Дніпрі.
Невдовзі на вас знову чекає свято – День міста, яке відзначатиметься 11 серпня. Запрошую усіх
взяти у ньому участь!
Вишгородський
міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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2012 року

Тринадцята сесія VІ скликання

Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради
від 29.12.2011 р. №9/2 «Про
Вишгородський міський бюджет
на 2012 рік»

Офіційно

Вишгород

Регіони назвали кандидатів
Партійні збори

I

Рішення від 17 липня 2012 р. №13/1

Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись п. 23 ч.
1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 71, п. 7
ст. 78 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет
України на 2012 рік», враховуючи офіційний висновок фінансового управління Вишгородської РДА від 02.07.2012
року №247 про стан виконання доходів міського бюджету за І півріччя 2012
року більше 5% та очікуване виконання,
з метою своєчасного і повного надходження доходів та здійснення видатків
бюджету, Вишгородська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. На підставі офіційного висновку
фінансового управління
Вишгородської РДА від 02.07.2012 року №247
про перевиконання доходної частини
загального фонду Вишгородського
міського бюджету за підсумками І півріччя 2012 року більше 5% та очікуваних
доходів, внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 29.12.2011
р. №9/2 «Про Вишгородський міський
бюджет на 2012 рік», а саме:
збільшити доходи загального фонду
Вишгородського міського бюджету в
частині власних і закріплених доходів
на суму 1 200 000,00 грн, в т.ч.:
- доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на загальну суму 450 000,00 грн,
в т.ч.:
КБКД 11010100 + 410 000,00 грн
КБКД 11010400 + 40 000,00 грн
- доходів, що не враховуються
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів на загальну суму
750 000,00 грн в т.ч.:
КБКД 13050100 + 300 000,00 грн
КБКД 13050200 + 250 000,00 грн
КБКД 13050300 + 15 000,00 грн
КБКД 13050500 + 35 000,00 грн
КБКД 11020200 + 60 000,00 грн
КБКД 18040200 + 15 000,00 грн
КБКД 18040800 + 10 000,00 грн
КБКД 21010300 + 10 000,00 грн
КБКД 22080400 + 52 900,00 грн
КБКД 31010200 + 2 100,00 грн
Зазначене збільшення доходів направити на забезпечення видатків бюджетних установ, а саме:
КФКВ 090412 Соціальний захист
населення
Збільшити кошторисні призначення
на суму 150 000,00 грн.
КЕКВ 1343 + 150 000,00 грн (в т.ч.:
150 000,00 грн у липні)
КФКВ 100203 Благоустрій міста
Збільшити кошторисні призначення
на суму 300 000,00 грн.
КЕКВ 1131 + 60 000,00 грн (у липні)
КЕКВ 1134 + 210 000,00 грн (у липні)
КЕКВ 1165 + 30 000,00 грн (у липні)
КФКВ 250404 Інші видатки
Збільшити кошторисні призначення
на суму 200 000,00 грн.
КЕКВ 1131 + 100 000,00 грн (у липні)
КЕКВ 1134 + 100 000,00 грн (у липні)
КФКВ 160101 Землеустрій
Збільшити кошторисні призначення
на суму 100 000,00 грн.
КЕКВ 1134 + 100 000,00 грн (у липні)
2. Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 450
000,00 грн, напрямком використання
якого визначити передачу коштів із загального фонду міського бюджету до
спеціального фонду (бюджету розвитку).
Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 450

000,00 грн, джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до
спеціального фонду (бюджету розвитку).
Збільшити видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на суму
450 000,00 грн.
КФКВ 100203 Благоустрій міста
КЕКВ 2110 + 450 000,00 грн (у вересні)
3. Враховуючи фактично одержані
доходи спеціального фонду Вишгородської міської ради станом на 01.07.2012
року, внести зміни до розпису спеціального фонду міського бюджету. Збільшити фактичні надходження від збору за
першу реєстрацію колісних транспортних засобів на суму 83 600,00 грн, в т.ч.:
КБКД 12030200 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів
(з фізичних осіб)» на суму 83 600,00 грн.
Зазначене збільшення доходів направити на забезпечення видатків спеціального фонду бюджету відповідно до
міських програм, а саме:
КФКВ 170703, КЕКВ 1134 + 83
600,00 грн
4. Враховуючи фактично одержані
доходи бюджету розвитку Вишгородської міської ради станом на 01.07.2012
року, внести зміни до розпису спеціального фонду міського бюджету. Збільшити фактичні надходження від єдиного
податку на суму 266 000 грн, в т.ч.:
КБКД 18050400 «Єдиний податок з
фізичних осіб» на суму 266 000,00 грн.
Зазначене збільшення доходів у загальній сумі 266 000,00 грн направити на забезпечення видатків бюджету
розвитку відповідно до міських програм, а саме:
КФКВ 070101 ВДНЗ (ЯС) «Сонечко» КТКВ
Збільшити кошторисні призначення
на суму 223 200,00 грн.
КЕКВ 2133 + 223 200,00 грн ( в т.ч.:
+ 67000,00 грн у липні; +156200,00 грн
у серпні)
КФКВ 070401 ВМЦ ХЕТУМ «Джерело»
Збільшити кошторисні призначення
на суму 42 800,00 грн.
КЕКВ 2133 + 42 800,00 грн (у липні)
5. Враховуючи фактично одержані доходи до спеціального фонду
(цільовий фонд) бюджету станом на
01.07.2012 року, внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від
29.12.2011 р. №9/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2012 рік», а
саме:
Збільшити фактичні надходження
до цільового фонду на суму 150 000 грн,
в т.ч.:
КБКД 50110000 «Цільові фонди утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 150 000,00 грн.
Зазначене збільшення доходів у
загальній у розмірі 150 000,00 грн для
здійснення фінансування видатків з
міського бюджету відповідно до міських
програм, а саме:
КФКВ 240900 «Цільові фонди,
утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади»
КЕКВ 2133 + 150 000,00 грн (у липні)
6. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Н.В. Сакевич підготувати
довідки про внесення змін до кошторисів, зміни до річного та помісячного розпису доходів, видатків та джерел фінансування міського бюджету.
Міський голова
В. Решетняк

Зліва направо: Ярослав Москаленко, Руслан Бадаєв, Сергій Кацуба
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

20 липня у Вишгороді на відкритих зборах
Київської обласної організації Партії Регіонів зібралися понад 10 тисяч представників
місцевих організації Київщині. Йшлося про
нагальні питання партійного життя (вручені
партбілети новоприйнятим партійцям), висунуто кандидатів до Верховної Ради України
на виборах-2012. Завершено обговорення
обласної виборчої програми Партії Регіонів,
що тривало протягом місяця.

Г

олова Київської обласної держадміністрації та один з керівників обласної організації ПР Анатолій Присяжнюк подякував однопартійцям за активну участь у роботі над
обласною виборчою програмою, а також представив 9 кандидатів від ПР, що підуть на парламентські вибори по округах № 91-98, та членів
обласної парторганізації, рекомендованих за загальноукраїнським партійним списком. Учасники
зборів привітали нових однопартійців, які одержали партквитки. Завершилися партійні збори
піснею «Україно, Україно» у виконанні Михайла
Поплавського та Наталії Бучинської.

Офіційно

Про відведення місць та обладнання стендів, дощок оголошень
для розміщення матеріалів передвиборної агітації під час
виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Рішення від 19 липня 2012 року № 169
На виконання вимог ст. 68, 69 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Відвести місця та обладнати стенди, дошки оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації під час виборів.
2. Доручити директору КПЖ і КГ Вишгородської міської ради М.П. Шененку в термін до 8 серпня
2012 року включно обладнати стенди, дошки оголошень згідно з додатком.
2.1. Забезпечити підтримання належного стану стендів, дощок оголошень на період проведення
передвиборної агітації.
2.2. Забезпечити з 24 години 26 жовтня 2012 року зняття матеріалів передвиборної агітації, що
розміщувалися на території міста під час виборів народних депутатів України.
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті «Вишгород».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.М. Ростовцева.
Міський голова
В. Решетняк

Додаток до рішення виконавчого комітету Вишгородської
міської ради від 19 липня 2012 року № 169
ПЕРЕЛІК місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації під час
виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року:
1. пр. І. Мазепи (біля магазину «Віта»)
2. пр. І. Мазепи (біля автобусної зупинки Вишгород – Димер)
3. пл. Строкова (біля РБК «Енергетик»)
4. вул. В. Симоненка, 7 (біля магазину «Вишневий»)
5. вул. Дніпровська (біля магазину «ЕКО»)
6. перехрестя вул. В. Симоненка та пл. Шевченка.
7. вул. Б. Хмельницького (біля продуктового магазину № 7)
8. провулок Квітковий (біля продуктового базару м. Вишгорода)
9. вул. Набережна (біля залізничної станції Вишгород-Петрівка Київ).

Старт

Парламентські вибори
в Україні-2012

Вибори до Верховної Ради
України мають відбутися 28 жовтня
2012 року — на основі Закону України «Про вибори народних депутатів
України» від 17 листопада 2011 року.
Цим законом встановлено п’ятивідсотковий прохідний бар’єр і змішану систему: 225 депутатів мають
бути обрані в загальнодержавному
багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а інші 225 — за мажоритарною
системою в одномандатних округах.
Участь у виборах братимуть тільки
політичні партії; участь блоків, які
складаються з партій, не передбачено. Офіційна виборча кампанія розпочинається за 90 днів до дня голосування.

У газеті «Вишгород» вартість одиниці
друкованої площі на період виборчої кампанії, з 30 липня по 27 жовтня (включно) 2012
р., складає 7 грн (без ПДВ та податку на
рекламу) за 1 кв. см, не може змінюватися
впродовж виборчого процесу і є однаковою
(без знижок) для всіх кандидатів у народні
депутати чи партії, що висунула кандидата.
Передвиборча реклама розміщуватиметься
на 4-16 сторінках.
***
ТРК «ВишеГрад»
Виготовлення політичної реклами
(агітація) – 1 000 грн/ хв.
Показ політичної реклами (агітації):
будні 10 грн/сек. (6 повторів на добу)
вихідні, святкові дні – 12 грн/сек.
(6 повторів на добу) Тел.: (04596) 254-89

Вишгород

Наше місто

28 липня

Філософія благодійності Валерія Виговського

Урочисте відкриття східців

Торі ШУМ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Любити своє місто можна по-різному: розчулено милуватися його краєвидами і новобудовами, затишними скверами і дитячими майданчиками. А можна його любити так, як це робить
Валерій Виговський, — матеріально. Тобто, вкладати свої кровно зароблені гроші у благоустрій
міських двориків і зелених куточків.
алеко за прикладами ходити не треба. Вже
традиційно взимку навантажувач Виговського постійно працює на вулицях міста —
очищає їх від снігу, а влітку — упорядковує занедбані
закутки і околиці. А як тільки встановиться погожий се-

Д

Робота під контролем

зон, — матеріалізовуються конкретні задуми.
Мешканці будинку № 18 по вул. Київській ще
пам’ятають, якою була стежка від лікарні через вул.
Ю. Кургузова донизу. Не один перехожий після дощу
гепнувся там на «п’яту точку», не один згадав владу
незлим тихим словом.
Та ось одного Божого дня там з’явилася опалубка, а наступного на доріжку поклали перші кубометри
бетону. За кілька днів вже вималювалася симпатична алея, бо Валерій Павлович висадив ще й берізки.
Пам’ятається, люди швидко і влучно її охрестили —
алея Виговського.
Втішає алея перехожих і сьогодні, шкода лише, що
берізки з боку будинку варвари-жителі тихцем викорчували, мовляв, затінятимуть квартири. Ну що тут вдієш, така вже наша ментальність.
Ніхто з навколишніх мешканців, мабуть, вже й не
очікував продовження робіт на цій ділянці, як знову

Адмінкомісія працює
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Справи депутатські

там з’явилися майстри. Тепер дійшла черга до
Як назвуть люди ці сходинки — покаже час, і сходи
східців з вул. Ю. Кургузова, 2 — жалюгідних, ви- чи узвіз Виговського — не це головне. Нехай вони за
щерблених з роками. А внизу на перехожих че- масштабом далеко не потьомкінські, як в Одесі, але
кала хронічна калюжа.
вони яскраво символізують той факт, що Вишгород
— Ми розібрали частину старих східців, нові причепурюється, красивішає з кожним днем. Недаррозширили втричі, навіть змінили траєкторію ма німецька делегація з міста Айхенау, перебуваючи
напрямку, — пояснив Валерій Павлович — а для на змаганнях з Формули-1, була шокована змінами на
зручності молодих мам з візками передбачили краще у Вишгороді. Вони бачили місто чотири роки
пандус і поручні. Гадаю, що цей спуск сподоба- зовсім іншим.
ється всім: і людям похилого віку, і молоді.
Валерій Павлович ніколи не забуває, що свій успіх
Дійсно, все зроблено зі смаком, продума- він примножує за допомогою людей, які знаходяться
но до найменших дрібниць. Скажімо, сходинки поряд. Тому і турбота про вишгородів у нього відпорозташовано полого, вони невисокі і, що важли- відна. Скажімо, як людина небайдужа до спорту він
во, широкі — вже не спіткнеться людина.
Та це і не дивно, бо консультували організаторів співробітники будівельного науково-дослідного інституту. А от скільки
кубометрів вклали робітники — Валерій
Павлович делікатно не сказав, але і так
видно, що багато. До речі, будівельники
паралельно упорядкували і прилеглу територію:
вирізали сухі дерева, підстригли зелені крони,
тобто причепурили схил.
На цьому об’єкті ще розгортали привезений
чорнозем, а депутат міської ради Виговський
вже подумки був на іншій майбутній будові.
— Ось там, біля будинку № 18 по вул. Київській, так і проситься дитячий майданчик. 18
років там валялися бетонні плити. Я їх вивіз, вигріб сміття, вирівняв територію. Тепер можна
братися за облаштування майданчика. І я його
Валерій Виговський із завідуючими дитячих садочків
неодмінно побудую. До речі, виборці з будинку
№ 20 теж прохають облаштувати автостоянку і
дитячий майданчик. Я розмовляв з міським головою, постійно і щедро фінансує цілу низку спортивних змаі Віктор Олександрович підтримав бажання лю- гань міського Управління з розвитку фізичної культури
дей. Тож будемо працювати у цьому напрямку.
і спорту. Це, зокрема, кошти на призи, кубки, медалі,
Валерій Виговський ще розповідав про за- оплата поїздок на змагання, спортінвентар, будматедумки і проекти, а в мене вже формувалися свої ріали, автопослуги, словом, щире і відверте піклуванвисновки. Краса і комфорт у місті вимагають від ня про міський спорт і зокрема його дитячу ланку.
влади неабияких фінансових втрат, рішучості і
Філософія добродійності Валерія Виговського до
бажання. Важко охопити всі питання комуналь- геніального проста: заробив гривню — віддай частину
ної сфери, особливо по благоустрою. І як добре, на благодійні цілі. Вважається, Бог бачить, що людищо до цього процесу долучаються небайдужі на займається доброчинністю, піклується про інших,
люди, на кшталт Виговського. Завдяки їм у місті і тому неодмінно допоможе в бізнесі. Дуже мудра ісз’являються нові спортивні майданчики, куточки тина.
відпочинку. Лише з початку року Валерій
Павлович вже встиг прокласти з тротуарної плитки доріжку біля будинку № 4-б
по вул. Ю. Кургузова в бік магазину «Вишневий», домігся від автоінспекції встановлення дорожнього знаку на перехресті
вулиць Київської і Ю. Кургузова.
Неможливо обійти і тему допомоги
дитячим садочкам. Як розповідали їх завідуючі, з «Сонечка» Виговський вивіз 15 машин
сміття, в тому числі і будівельного, з «Чебурашки» — кілька десятків машин гілля після обрізки
дерев. Регулярно до дитсадків завозить чистий
пісок на ігрові майданчики, словом, колективи
дошкільних закладів твердо знають — допомога
від Виговського на забариться.
Минулої середи відбулося відкриття новозбудованих східців. Сюди завітали медпрацівники, жителі навколишніх будинків, всі, хто користується цією народною стежкою. Відвідали Надійні, впевнені, рішучі
новий об’єкт міський голова Віктор Решетняк і
перший заступник голови районної держадміністраЯк сказав Великий Кобзар: «У кожного своя доля і
ції Вячеслав Савенок, які красно подякували Валерію свій шлях широкий». Хтось свої статки просвистує по
Павловичу за добру справу. Символічно, що першою казино, шаленіє по ресторанах Європи, а хтось залипройшла східцями молода мама з візочком: легко і не- шає за собою збудовані східці, алеї, дитячі майданчивимушено. Тобто об’єкт прийняла з оцінкою «відмін- ки, і їх імена та добрі справи назавжди залишаться у
но»!
пам’яті вдячних людей.

Порушників штрафуємо

Володимир СТЕФАНІВСЬКИЙ, секретар адміністративної комісії
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

26 липня відбулося чергове засідання адміністративної комісії (голова
Олександр Ростовцев) при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради.
озглянули біля десяти протоколів про адміністративні правопорушення.
Зокрема, стосовно незаконної торгівлі на острові Великому алкоголем та
тютюновими виробами, окрім цього, розглянули протоколи за порушення
правил благоустрою біля деяких торгівельних закладів на території міста. Порушники мусять виплатити штрафи у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів. Адмінкомісія
рішуче налаштована на наведення у місті порядку і запрошує до співпраці свідомих
жителів Вишгорода. Якщо ви помітили недотримання норм благоустрою, звертайтесь за телефоном (04596) 54-203.

Р

2012 року

4

28 липня

2012 року

Відпочиваємо ЗДОРОВО

У «Формулі»
перемогла — Україна
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Фінішувала Формула-1 на воді.
Три дні ми спостерігали за водними змаганнями на Київському морі
у Вишгороді. Не лише в етапі міжнародного чемпіонату, а й традиційно
за кубок Президента України.
ев’ять команд змагалися у
класах Формула-1 та Формула-4. Екстремальні перегони
побачили майже півмільярда глядачів
з 145 країн світу. Порівняно з минулим
роком, організатори ліпше підготували
трасу та модернізували інфраструктуру. Так, трибуни розраховані аж на 25
тисяч глядачів. Гонки українського етапу Чемпіонату світу з Формули-1 були
досить напруженими – три човни перекинулись під час змагань. Серед них
– один з фаворитів – пілот китайської
команди та росіянин Станіслав Курценовський. Загалом фінішувала лише
половина човнів, які стартували. До
речі, напередодні змагань нам пощастило поспілкуватися із російським пілотом боліда. Курценовський відзначив,
що Вишгородська водна акваторія —
це ще й чудове місце для постійних
тренувань. І подякував за організацію
змагань.
Переможцем Grad-Prix українсько-

Д

го етапу Чемпіонату світу з Формули-1
став фінський спортсмен Семі Селіо
(лідер команди Mad Croc F1). Другим
гонку закінчив минулорічний переможець, улюбленець української публіки
Ахмед Аль Хамелі з ОАЕ (представляє
команду Abu Dhabi), а на третьому місці влаштувався італієць Алекс Карела
(команда Qatar). Троє призерів разом зі
своїми командами розділять призовий
фонд перегонів – 90 000 євро. Успішному ходу змагань сприяла чітка їх організація, підготовка водойми та міста
Вишгорода до їх проведення.
Анатолій Присяжнюк, голова Київської облдержадміністрації, зазначив,
що цього року інфраструктуру значно
покращено. І громадське харчування, і
доступність, і трибун стало більше. «Усе
залишилося для жителів Вишгородщини і в цілому для Київщини. У цих змаганнях переможцем є наша держава –
Україна, — сказав він. — Жодної копійки
бюджетних коштів не було використано
на організацію змагань. Формула пройшла завдяки небайдужим людям та
меценатам, завдяки тим, хто підтримує
розвиток спорту та імідж держави, хто
вболіває за Україну».
Перший заступник губернатора Київщини Ярослав Москаленко вболівав
за фінна Семі Селіо: «Враження кращі,
ніж минулого року. Помилки виправили.

Вишгород

Готувалися до цього надзвичайно інтенсивно.
На відміну від минулого сезону, склади деяких команд зазнали змін. Про свій
вихід з команди Катару повідомив ветеран водно-моторного спорту Джей Прайс.
Його місце зайняв Шон Торенте, що минулого року виступав за команду Швеції.
Третій новачок катарської команди — пілот Халід Аль Шамлан, який раніше виступав у класі F4-S. Новачком італійської команди Mad Croc F1 став Філіп Ромс,
що також минулого сезону виступав у класі F4-S. З іншого боку, до команди після
травми повернувся її лідер Семі Сейліо, а кувейтець Юсеф Аль Рубайян, який заміняв Семі, підписав контракт з португальською командою F1 Atlantic. Для Юсефа
це був перший повноцінний сезон у «Ф1», більше того, він — перший спортсмен
з Кувейту, удостоєний такої честі. Новим партнером лідера китайської команди CTIC China Філіпа Чаппі став росіянин Станіслав Курциновський. Він замінив
П’єра Лундіна. Команда Singha F1 Racing, за яку минулого сезону на різних етапах виступали аж 4 спортсмени, цього року заявила про участь лише двох з них
– Франческа Кантандо та Валеріо Ладжінелла.
Несподіваним новачком сезону стала команда Caudwell Racing з Південної
Африки, яка виступала на човнах з 4-тактними двигунами Infinity об’ємом 3,5 л.
Хоча це й не допомогло їй вибороти бажану першість.
Шкода, що суботнє Гран-прі перенесли
через негоду, але сьогодні змагання
пройшли на високому рівні. Семі — мій
друг, тому, звісно, вболівав за нього.
Він — прекрасна людина, батько чотирьох дітей. Минулого року пообіцяв, що
підкорить вишгородську «трасу» і слово
дотримав».
На думку спортсменів та представників Міжнародної спілки водно-моторного спорту, Вишгород і Київське
море — ідеальна локація для проведення подібних змагань.
Глядачі не пропустили жодного заїзду болідів завдяки великій кількості
екранів і якісному озвучуванню. Різкого
погіршення погоди явно не очікували.
Лише дехто із персоналу мав дощовики, а решті не залишалося нічого, крім

того, як бігати «зодягненими» у сміттєві пакети. Було щиро жаль бідолашних,
але не сміятися, дивлячись на них, було
неможливо.
У неділю, після спортивних змагань,
вишгородці та гості міста насолоджувались хітами популярних зірок. Вишгород запалили на повну солістка Альоша, гурти «Авіатор», «Арктика», «Браво»
та «Фрістайл». А по закінченню концерту запалали над Київським морем феєрверки. Особливого шарму романтичній атмосфері на набережній додавав і
фонтан, який відкрили у п’ятницю.
***
За змаганнями міжнародного рівня
разом з вишгородцями спостерігали
наші гості з міст-побратимів: м. Раквере (Естонія) та м. Вишкув (Польща).

Губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк відчув себе
пілотом боліда

Запекла боротьба за першість

Фонтан на набережній

Переможець кубку Президента
(праворуч)

Мер Вишгорода Віктор Решетняк
(перший праворуч) та депутат міської
ради Олександр Слива з дружиною

Переможці Гран-прі

Почесні гості із міст-побратимів Вишгорода у захваті

Гурт «Арктика»

Незабутньо!

Вишгород
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Три дні незабутніх вражень

Фоторепортаж

Камінці — від київських майстрів Горбачевих

2
Марта КВІТКА

3

ФОТО — автор

Три дні на набережній Київського
моря вирувало свято. Потік бажаючих на власні очі побачити, що ж
це таке — «Формула-1» на воді, був
настільки великим, що автобусам і
легковикам не вистачило місця на
облаштованих парківках — зайняли
піввулиці ім. Н. Шолуденка, припаркувалися і на Дніпровській.
ри дні, починаючи з минулої
п’ятниці, йшли вишгородці та
гості міста до моря. Тим, хто
вперше потрапив до Вишгорода, дорогу показували волонтери. Втім, знайти
її було дуже просто: по обидва боки від
пішохідної доріжки розташувалися народні майстри, ткачі, художники, продавці різного краму і навіть квітникарі.
Кого запросили, а хто й сам приїхав чи
прийшов.
Санітарка Вишгородської стоматологічної поліклініки Наталія Калюжна
(НА ФОТО 1) встигла саме до «Формули» вишити бісером кілька своїх робіт,
які розмістила прямо на траві. Вишивала два роки, тому й не соромилась називати чималу ціну. Глядачі «охали-ахали», але Наталя була впевнена, що той,
кому сподобається, — купить.
Від свята вона у захваті. Відзначила,
що цього року «Формула» яскравіша,

Т

виразніша, ніж минулого, і що для Вишгорода це — визначна подія.
— Наше місто знають тепер у всьому
світі, — сказала вона.
Вперше у Вишгороді родина квітникарів з села Халеп’я Обухівського району. Галина Миколаївна Пащенко, два її
сини з дружинами вирощують такі квіти,
які прикрасять будь-яку дачу, будь-яке
подвір’я. Тому біля них вишукались здебільшого дачники, любителі екзотики.
Багато з них вперше побачили казкову
японську троянду еустому, насіння якої
можна було придбати та й отримати
консультацію щодо тонкощів вирощування цієї диво-квітки.
Навпроти — намет Валентини Мащенко із Богуслава. Колись вона працювала ткалею на місцевій фабриці
«Перемога». Давно вже немає фабрики,
а Валентина відкрила власне виробни-

Майстриня глиняного посуду

1

цтво. Придбала верстати і виготовляє
жіночий та чоловічий одяг з льону, бавовни. Прикрашає його вишивкою. Ціни
такі демократичні, що жіночі сорочки
йшли «на ура». Після примірювання жінки не перевдягалися у свій одяг, а йшли
у богуславських.
Користувалися великим попитом і
лляні вироби сестер Тетяни та Наталії
Ярових з міста Хмельницького, і ласощі кондитерської фабрики «Меркурій» з
міста Сміла Черкаської області — смачні льодяники, і глиняний посуд та вишиванки Лілії Славиної з м. Боярка.
Як старого знайомого, зустріли тут
гончара із м. Ржищів Віталія Кітика (НА
ФОТО 2). Він привіз з собою гончарний круг і демонстрував майстер-клас.
Стрункий, рухливий, у червоних шароварах і вишиванці, він зібрав навколо
себе цілий натовп — виявляється, треба

тільки мати такі вправні руки та велике
бажання творити красу.
Цієї краси на алеї майстрів було
стільки, що очі розбігалися — хотілось
придбати і те, і те… Майстриня вишивки з міського центра «Джерело» Анна
Войнич разом з дворічним Тимуром
та восьмирічною Дашею пропонувала
власні та вироби своїх подружок у незвичайний спосіб — обличчя дітей були
фантастично розмальовані. І люди спочатку задивлялись на дітей, а потім —
на те, що створила своїми руками мама
Тимура.
«Джерело» представляли також вишивальниці Марина Новицька та Лілія
Ільїна (НА ФОТО 3), які розмістили свої
роботи поруч стенду Вишгородського
історико-культурного заповідника.
…А свято тривало за сценарієм.
Працювали атракціони, пункти надання медичної допомоги. Лікар Катерина
Хом’як та медсестра Надія Софійчук
надавали її кожному, хто завітав до медичного намету.
Взагалі, обслуговуючий персонал
— медики, соціальні працівники, пожежні, міліціянти, волонтери, підприємці, народні майстри — зробили ці
три дні безпечними і такими, що довго
пам’ятатиме кожний, хто торував стежку до набережної. Незважаючи на примхи погоди, боліди на великий швидкості таки виконали умови змагань.

Вишгородці і гості: думки вголос

Олена РАСПУТЬКО,
контролер
«Водоканалу»:
— Взагалі люблю масові свята, коли відчуваєш себе часткою єдиної,
дружньої громади, коли, не
дістаючись столиці, можна почути виступи кращих
співаків, народних художніх колективів, коли можна
просто так відпочити на
лавочці біля моря, подивитись на цю красу, створену
людськими руками.
А ще недавно тут був
смітник. Якщо треба оцінити свято, то ставлю йому
12 балів.

Надія ГУЗИР,
бухгалтер
відділу освіти РДА:
—
Вражена
побаченим. Дуже змінився
Вишгород на краще, а
набережна моря взагалі
перетворилась у мальовничий куточок міста. Про
Вишгород тепер знають
не тільки на Київщині, а
й у багатьох країнах світу, звідки прибули екіпажі
«Формули». І ми, мешканці міста, пишаємось такою
славою. Вишгород стає
містом міжнародного значення.

Олексій ДЕМЗА,
пенсіонер:
— Високий рівень підготовки до міжнародних
змагань відчувається в
усьому.
Організатори подбали
про людей – для дітвори
чимало розваг, для дорослих – торгові точки з квасом, пивом, шашликами.
Для душі – вироби майстрів
декоративного мистецтва.
Хочеш купуй, хочеш – милуйся, отримуй естетичну
насолоду.
Словом, підготовка відмінна. Нам є чим пишатися.

Надія ШЕВЧЕНКО
з онуком Артемом:
— Вже другий день
приїздимо із Воропаєва рейсовим автобусом.
Онуку та й мені тут дуже
подобається. Вишгород
подає приклад, як треба готуватися до прийому гостей. Тут для дітей
стільки розваг, стільки
смакоти, іграшок… А Артемці цікаво подивитись
на змагання — у селі цього не побачиш, хіба що по
телевізору. Обов’язково
приїдемо на День міста.

Максим КАЗАКОВ,
науковий працівник Вишгородського історикокультурного заповідника:

— Все організовано
дуже цікаво. Тут стільки
творчості і натхнення, що
навіть повітря просякнуте
ними, і кожний знаходить
те, що йому подобається.
Щоправда, шокують ціни
— качан вареної кукурудзи
коштує 10, шашлик — 45,
пляшка пива — 15 гривень. А за рогом — «ЕКОмаркет», де все це вдвічі
дешевше. Це — єдиний
негативний момент щодо
проведення свята.

Оксана СЕРДЕШНА,
студентка:
— Я — у захваті. Мені
здається, що кожен знайшов тут собі заняття до
душі. Варто відзначити
і цьогорічну організацію
заходу. Як вишгородчанка пишаюсь своїм містом.
На ярмарку знайшла і
придбала для себе деякі
прикраси, зроблені руками майстринь. Обожнюю
такі речі, адже вони неповторні.
Концерт та феєрверк
— приголомшливі!
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Вишгород

Бігцем по планеті

Ди-ва-ки

Катерина ЗУРМА
ФОТО — Олена КАЛУТОВА

20 липня по Вишгороду бігли
з факелами. Цей символ гармонії й єднання бігуни передавали
один одному із рук в руки. Серед
учасників міжнародної естафети
і вишгородянка Олена Калутова,
ст. зубний технік Вишгородської
стоматологічної поліклініки.
ро вік жінки не говорять,
але те, що пані Олена виглядає років на 15-20 молодшою, — беззаперечно. Струнка,
ставна, і не скажеш, що мама дорослого сина.
На бігову доріжку стала 11 років
тому. А дев’ять років бігає планетою
у складі української команди мара-

П

Молодіжний квартал

фонців «Всесвітній біг заради гармонії».
Побачила якось у Києві бігунів,
познайомилась і захопилась бігом.
Для цього не потрібні спеціальні умови (бігати можна практично
всюди), та потрібні характер і самодисципліна: спробуйте щодня,
будь-якої погоди, за годину-півтори
подолати 5 км (зазвичай уранці, до
роботи).
Та легкість така, що вже й вегетаріанства дотримується, і відчуває
кожну частинку природи, іноді навіть здається, що чує, як розмовляють дерева. До неї приєдналися
чоловік і син.
У команді українських марафонців прихильники здорового способу життя різного віку (від 18 до 66

років) і професій (лікарі, вчителі,
програмісти, банківські працівники, студенти). Разом із ними Олена
Калутова пробігла всю західну та
східну Україну, побувала на Говерлі,
у Криму, в Чернігівській і Сумській
областях.
Кожен бігун зазвичай долає за
22-денний марафон 200-300 км, а у
день пробігає 20 км: 5 км по трасі (у
супроводі «швидкої» та міліції), а по
населених пунктах команда біжить
у повному складі — і тут до неї приєднуються старі й малі, настільки це
захоплює.
Олена мріяла, що марафон добіжить до Вишгорода — і її мрія
здійснилася. Тепер мріє разом із
вишгородцями оббігти всю планету. Приєднаємося?

Естафета організована міжнародною мережею волонтерів, яких надихає бачення сповненого гармонією та спокоєм світу. Ініціатор — всесвітньо відомий громадський діяч Шрі Чинмой. У
кожній країні організатори плідно співпрацюють з
органами місцевого самоврядування і виконавчої
влади різних рівнів.
В Україні «Всесвітній біг заради гармонії» започаткований з 1991 року. За цей час учасники естафети подолали понад 46 500 км в усіх областях
нашої країни. Палаючий факел тримали близько
300 000 наших співвітчизників.
Підтримка «Всесвітнього бігу заради гармонії»
з боку влади стала доброю традицією. Цього року,
як попередніх, естафета відбувається за підтримки Кабінету міністрів України, Міністерства освіти
і науки, молоді і спорту, Державної служби молоді та спорту, Федерації легкої атлетики України
та мережі центрів фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх».

Людина для програми-максимум
Максим МАКАРЕНКО
Багато проблем, які виникають в
Україні (області та у Вишгороді зокрема), зумовлені насамперед відсутністю висококваліфікованих кадрів.
отілося б бачити людей, які
мають намір пов’язати свою
подальшу професійну діяльність з політикою або роботою в системі держуправління, вивчити суть
системи ще на початковому етапі своєї
кар’єри, основний час приділяти не навчанню посаді, а виконанню посадових
обов’язків, генеруванню корисних ідей.
Таким чином, хотілося б активізувати
ідейних, амбітних та креативних людей
для роботи в органах самоврядування.
Вчитися теорії можна роками і подекуди так нічого і не зрозуміти, а іноді
достатньо року практичної роботи, і вже
хороший спеціаліст готовий до виконан-

Професіоналізм + відповідальність

Х

ня поставлених завдань. Саме таким
бачу у своїй команді Сергія Михайловича Петрика, який володіє не лише фаховими знаннями (лікар-інтерн), а й має

Про все потроху

Свято у Севастополі
У неділю, 29 липня, у Севастополі відбудеться сумісний парад кораблів Військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії на честь Дня флоту
України і ВМФ Росії. У ньому візьмуть участь понад
30 бойових кораблів, бойова техніка і понад 3000 військовослужбовців.

Компенсацію отримає кожний
3 млрд грн з Державного бюджету перераховані на
компенсацію виплат Ощадбанку СРСР. Її можна отримати зі свого банківського рахунку або перевести на
депозит. На компенсацію до кінця року передбачено 6
млрд грн. Отримали її вже понад 1 млн людей.

За підробку ліків — 5 років тюрми
Прийнято законопроект, який підвищує відповідальність за фальсифікацію ліків. За виготовлення,

навички, необхідні для побудови успішної політичної, громадської кар’єри,
участі у процесі прийняття рішень на
усіх рівнях влади та громадського са-

моврядування, аналізу та розв’язання
суспільних проблем. Більш того, слід
додати: він та члени нашої команди зарекомендували себе з кращого боку як
волонтери під час проведення виборів
до місцевих рад, свята на День захисту
дітей у нашому місті та події номер один
– Чемпіонату Євро-2012 з футболу. У
них була реальна можливість використати свої можливості, адже працювали по вісім годин на день без будь-якої
матеріальної винагороди, надаючи
необхідну інформацію гостям. Саме за
високий професіоналізм та значні організаторські якості Сергій був відзначений із числа кращих і премійований
прем’єр-міністром України Миколою
Азаровим.
Відтак, якщо ми навколо себе згуртуємо таких людей, то переконаний —
вони робитимуть все від них залежне,
щоб виконати програму-максимум у мінімально стислі терміни.

перевезення, зберігання фальсифікованих ліків передбачено позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.
Ті ж дії, вчинені групою осіб, караються позбавленням
волі від 5 до 8 років. А якщо від неякісної продукції загинули люди, — винний може сісти у тюрму на 10 років
або на все життя.

на бланках з рекламою препаратів, а також отримувати кошти за просунення тих чи інших ліків. Крім того,
фармацевти зобов’язані інформувати пацієнтів про
наявність в аптеках лікарських засобів з аналогічними
діючими речовинами за більш низькою ціною.
Закон вступає в силу з 1 серпня 2012 року.

Метро у Києві

Шануватимуть двох Володимирів

Уряд виділив 268,7 млн грн на будівництво нових
станцій столичного метро. Планується подовжити
Куренівську-Червоноармійську лінію від станції «Виставковий центр» до Одеської площі у Голосіївському
районі. На «синій» гілці з’являться три станції — «Іподром», «Теремки» та «Одеська».

З нагоди Дня Хрещення Київської Русі 27 липня о
13 годині на Володимирській гірці у Києві відбудеться молебен святому рівноапостольному князю Володимиру, а о 15:00 у Національному палаці «Україна»
відбудеться урочиста Академія з приводу 20-річного
служіння Митрополита Володимира.
28 липня, у День пам’яті великого князя Володимира, у Києво-Печерській Лаврі відбудеться божественна літургія, у якій візьме участь собор архієреїв усіх православних церков світу — такого зібрання
Україна ще не знала.
В урочистостях візьме участь Святіший Патріарх
Московський і всея Русі Кирило.

Лікарям заборонено
рекламувати медичні препарати
Верховною Радою внесені зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, якими заборонено фармацевтичним та медичним працівникам
рекламувати ліки, в тому числі виписувати рецепти

Телепрограма
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2+2
06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:25 Заголовки
06:30 Експерт на зв’язку
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 ТехноЕра
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 Мультфільм
08:15 Корисні поради
08:35 Від першої особи
09:00 Підсумки тижня
09:15, 11:40, 15:55, 17:40
Діловий світ
09:35, 14:35, 16:55, 19:30,
21:15, 23:00 Олімпійські
пристрасті
11:00, 11:50, 13:20, 14:15,
16:00 Олімпіада-2012
13:45 Вікно в Америку
15:00, 00:00 Олімпійські
новини
17:15 Країну - народові
18:00 Пряма трансляція
З’їзду Партії регіонів
України
21:00 Підсумки дня
22:50 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:30, 19:30, 23:55

06:50 Анекдоти поукраїнськи
ТСН
07:15 Т/с
07:30 М/с «Тімон і
«Леся+Рома»
Пумба»
07:45 Провокатор
08:00 Х/ф «ДАІшники» 08:45, 12:45 Факти
09:30, 19:30
10:20 Їхні звичаї
Надзвичайні новини з
11:35 Х/ф «Вагітна
Костянтином Стогнієм
бабуся»
10:35, 13:00 Т/с «Без
15:50 Х/ф
права на помилку»
«Джентльмени удачі» 15:20, 22:15 Т/с
17:45 ТСН. Особливе «Прокурорська
перевірка»
18:10 Т/с «Вольф
16:30 Т/с
Мессінґ»
«Далекобійники»
20:15 Х/ф «Ласкаво
18:45 Факти. Вечір
20:15 Т/с «Морські
просимо до раю»
дияволи»
22:50 Територія
23:25 Т/с «Особливо
обману
небезпечний»
00:10 Х/ф «Ласкаво
00:40 Зірковий тестдрайв
просимо до раю-2»

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

06:30 Ф-стиль

08:40 Т/с «Білий

07:00, 16:00 Країна

налив»

порад

12:35 Д/с «Слідство

07:05 Т/с «Агент
особливого призначення»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сьогодні
09:20 Професія репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Судовий детектив
13:35 Серед білого дня
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:20 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва. Три
вокзали»
20:25 Т/с «Наркотрафік»
22:15 Сьогодні. Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Продовження»
00:35 Д/ф «Мій лагідний і
ніжний травень»

08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00 Т/с «Брати»
10:00, 17:00 Алло,

вели... з Леонідом
Каневським»
14:25 Сімейний суд

лікарю!

15:25 Судові справи

11:15 Х/ф «Циган»

16:20 Жди мене

14:30 Будь у курсі!

18:05 Т/с

15:00, 18:30, 21:00

«Кровинушка»

Соціальний пульс

19:05 Про життя

15:20 Лінія поведінки
18:00 Відділ кадрів
19:00 Т/с «Брати»

20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Жіночий

21:35 Марія Шукшина лікар»
22:25 Т/с «Петрівка,
22:40 Х/ф «Дюбадюба»

38»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00 Х/ф «Гра у
хованки»
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 «Катина
Любов-2»
22:50 Х/ф «Чорна
діра»
01:00 Т/с «Робота, що
втекла»

08:50, 18:10
Неймовірна правда
17:40 Мультляндія
про зірок
7:25 Музика
09:50 Х/ф «Мама
8:00, 10:15 СТН.
напрокат»
11:50 Т/с «Тетянин
Спорт. Тижневик
день»
13:20, 23:45
13:55 Російські
Громадська
сенсації
приймальня
14:55 Битва
екстрасенсів
15:00, 17:00, 19:00,
16:00 Усе буде добре!
21:00, 23:00 СТН
18:00, 22:00 Вікна15:10, 23:20 Дивіться, Новини
19:10 Т/с «Принцеса
хто прийшов
та жебрачка»
15:40 Прогулянки
20:15 Куб
містом
22:25 Детектор брехні
16:10 У центрі уваги
23:25 Паралельний
18:10, 22:00 Т/с «Стеж світ
00:45 Т/с «Доктор
за мною»
Хаус»
19:25 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Гаряча лінія
«102»

Агенція нерухомості. Продаж, купівля, оренда. Зміна цільового
призначення земельної ділянки. Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua Тел: (067) 760-00-73
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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 Заголовки
06:30 Експерт на зв’язку
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від
відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 ТехноЕра
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 Мультфільм
08:15 Корисні поради
08:35 Від першої особи
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Хомка смакує,
телеки дарує
09:30, 14:20, 15:05,
18:45, 19:30, 21:15, 23:00
Олімпійські пристрасті
11:30, 12:00, 13:50, 15:50
17:30 Олімпіада-2012
15:00, 19:00, 00:00
Олімпійські новини
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
20:55 Офіційна хроніка
22:50 Трійка, Кено,
Максима
00:05 Телеміст КиївЛондон

06:00, 15:00,

06:30, 19:30, 23:25

06:45, 12:40, 13:00
Анекдоти поТСН
українськи
07:30 М/с «Тімон і
07:15 Т/с
Пумба»
«Леся+Рома»
08:00 Т/с «Щоденник
07:45 Стоп-10
лікаря Зайцевої»
08:45 Факти
09:05 Їхні звичаї
09:30, 19:30
Надзвичайні новини з
10:25 Цілковите
Костянтином Стогнієм
перевтілення-3
10:30, 16:20 Т/с
11:25 Т/с «Метод
«Далекобійники»
Лаврової»
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Школа для 13:10, 20:15 Т/с
товстунок»
«Морські дияволи»
17:45 ТСН. Особливе 15:10, 22:15 Т/с
«Прокурорська
18:10 Т/с «Вольф
перевірка»
Мессінґ»
18:45 Факти. Вечір
20:15 Добрий вечір
23:25 Т/с «Особливо
22:20 Ілюзія безпеки небезпечний»
23:40 Х/ф «Військова 00:45 Зірковий тестдрайв
академія»

06:05 Т/с «Російський
шоколад»
09:15 Т/с «Таємниці
Соціальний пульс
слідства-7»
06:35 Мультфільми
11:20 Т/с
07:00, 16:00 Країна
«Повернення
порад
Мухтара-2»
08:00, 20:00
12:20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Соціальний статус
Каневським»
09:00 Т/с «Брати»
14:15 Сімейний суд
10:00, 17:00 Алло,
15:15 Судові справи
лікарю!
16:10 Т/с
11:15 Х/ф «Циган»
«Каменська-5»
14:05 Марія Шукшина 18:05 Т/с
«Кровинушка»
15:20 Ток-шоу з
19:05 Про життя
Дмитром Видріним
20:00 Подробиці
18:00 Відділ кадрів
20:30 Т/с «Жіночий
19:00 Т/с «Брати»
лікар»
21:35 Аутсайдери
22:25 Х/ф «Зв’язок»
Африки
00:10 Д/ф «Нікіта
22:40 Х/ф «Нога бога» Міхалков»
18:30, 21:00, 00:45

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:15, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
10:00 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»
00:00 Т/с «Мерсі»
01:00 Т/с «Робота, що
втекла»

07:45 Т/с «Як сказав
Джим»
09:05 Т/с «Молодята»
10:20 Т/с «Татусеві
дочки»
13:55 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:45, 15:45 Teen Tіme
14:50 Т/с «Друзі»
15:50 Т/с «Світлофор»
16:55, 19:50 Т/с «Не
родись вродлива»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Піранії
20:50 Т/с
«Бальзаківський вік,
або Всі мужики сво...»
21:50 Новий погляд
22:50 Т/с «Щасливі
разом»
00:10 Служба розшуку
дітей

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 Велика політика
11:20, 12:15 Час інтерв’ю
15:15 Вперед, на Олімп!
16:15 Мотор
17:25 В кабінетах
18:15 Територія закону
18:40, 22:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:00 Податковий щоденник
23:25 Crime news

06:00 М/с

7

08:00 Т/с «Сашка,

«Галактичний футбол» любов моя»
06:30 М/с «Бен-10»
11:50 Х/ф
08:00, 09:00, 18:00
«Найвродливіша»
Сильний аргумент
14:20 КВН
09:35, 19:00 Убойне
17:00 Давай
відео
10:40, 19:50 Шалене

одружимося!

відео по-українськи

18:00 Звана вечеря

11:25 Х/ф «Банди»
15:55 Секретна
територія
21:00 Новини 2+2

19:00 Вдягни мене,
якщо зможеш
20:00 Велика різниця

21:20 Т/с «Втеча»

22:00 Три сестри

23:40 Т/с «Секретні

23:00 Х/ф «Король

матеріали-4»

вечірок»

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

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
17:00 Детектор брехні
18:15 Між нами,
дівчатами
18:55 Давай
одружимося!
19:55 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Будинок
зразкового
утримання»
22:40 Брати і зірки
23:50 Т/с «Спадщина»

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Без
особливого ризику»
08:30 Правда життя
09:00 Д/с
«Православні святі»
10:00 Т/с
«Каменська-2»
14:20 Х/ф «Круті:
смертельне шоу»
16:45 Х/ф «Подвійний
обгін»
18:30 Агенти впливу
19:00, 23:30 Свідок
19:30 Т/с «Літєйний»
21:45 Т/с «CSI: Маямі»
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф
«Полювання на
динозаврів»

06:15 Дом-2
07:05, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:50 Т/с «Ранетки»
09:50 Т/с «Усі жінки відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:10 Твою маму!
12:45, 22:15 Т/с «Зайцев
+1»
13:20, 16:20 Одна за всіх
13:45 Т/с «Маргоша»
14:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
15:45 Дайош молодьож!
16:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:25, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
18:15 У ТЕТа тато!
18:55 БарДак
19:20 Богиня шопінгу
21:10 Т/с «Реальні
пацани»
22:55 М/с «Масяня»
23:20 Дурнєв + 1
23:55 Дом-2

08:00 Щоденник ХХХ
Літніх Олімпійських
Ігор
знаки
08:30 З новим домом!
09:40, 23:00 Планета 09:15 Про
найголовніше
Земля: майбутнє
10:00, 13:00, 16:00,
10:40 Життя після
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
людей
18:40 Місцевий час.
11:40 Руйнівники
Вісті-Москва
міфів
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
12:40 Top Gear
11:50 Люблю, не можу!
13:40 Олександр
12:50, 15:45 Вісті.
Великий
Чергова частина
14:40, 21:10 Таємнича 13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
Росія
16:50 Т/с «Ластівчине
15:40, 16:40 Секретні гніздо»
19:30 На добраніч,
історії
малята!
17:40 Д/ф «Сергій
19:40 Прямий ефір
Бодров»
20:30 Т/с «Санта
Лючія»
18:40, 19:10, 19:40,
22:20 XXX Літні
22:10 Шукачі
Олімпійські ігри в
Лондоні
00:00 Божевільні

07:30 Калігула

08:30, 20:20 Таємні

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:30 М/с «Нові
пригоди мисливців на
Рекс»
17:40 Мультляндія
привидів»
08:25, 18:10
7:25 Музика
07:10 Kіds Tіme
Неймовірна правда
8:00, 15:00, 17:00,
07:30, 19:00 Репортер
про зірок
07:45 Т/с «Як сказав
19:00, 21:00, 23:00
09:25 Х/ф
Джим»
СТН
09:05, 15:50 Т/с
«Доглядальниця»
10:15 Повнота радості
«Світлофор»
11:25 Т/с «Тетянин
життя
10:25 Т/с «Татусеві
день»
дочки»
13:20, 23:45
13:25 Битва
13:55 М/с «Пригоди
Громадська
екстрасенсів
Джекі Чана»
приймальня
16:00 Усе буде добре! 14:45, 15:45 Teen Tіme
15:10, 23:20 Дивіться,
14:50 Т/с «Друзі»
18:00, 22:00 Вікна16:55, 19:50 Т/с «Не
хто прийшов
Новини
родись вродлива»
15:40 Гаряча лінія
19:10 Т/с «Принцеса 17:55 Т/с «Вороніни»
«102»
та жебрачка»
19:35 Піранії
16:10 У центрі уваги
20:50 Т/с
20:10, 21:10, 22:40
«Бальзаківський вік,
18:10, 22:00 Т/с «Стеж Моя правда
або Всі мужики сво...»
за мною»
00:00 Паралельний
22:05 Шури-Амури
19:25 Столиця
світ
23:05 Т/с «Щасливі
01:05 Т/с «Доктор
20:00 Т/с «Руда»
разом»
00:20 Т/с «Межа»
21:25 Київські історії Хаус»

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
Трансмісія-новини
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, 04:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
17:00 Детектор брехні
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Будинок
зразкового
утримання»
22:40 Владислав
Третьяк
23:50 Т/с «Спадщина»

07:05, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:10, 19:20 Богиня
шопінгу
12:45, 22:15 Т/с
«Зайцев +1»
13:20, 16:20 Одна за
всіх
13:45 Т/с «Маргоша»
14:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
15:45, 22:55 Дайош
молодьож!
16:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:25, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
18:15 У ТЕТа тато!
18:55 БарДак
21:10 Т/с «Реальні
пацани»
23:20 Дом-2
00:20 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»

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

07:05 Т/с «Агент
особливого
призначення»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Судовий
детектив
13:35 Серед білого
дня
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:20 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
20:25 Т/с
«Наркотрафік»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Продовження»
00:35 Квартирне
питання

06:40 Т/с «Комісар

07:00 Х/ф «Пасажирка
без квитка»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ-2»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Кримінальні
справи
13:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:30 Х/ф
«Державний кордон»
18:30 Речовий доказ
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф «Далеко від
Лох-Несса»

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10»
08:00, 09:20, 18:00
Сильний аргумент
09:00 Новини 2+2
10:00, 19:00 Убойне
відео
10:50 Шалене відео
по-українськи
11:35 Ульотне відео
по-російськи
12:55 Х/ф
«Газонокосильщик»
15:55, 17:00 Секретна
територія
19:50 ЛЧ УЄФА
«Динамо» (Київ)
- «Фейеноорд»
(Голландія)
22:05 Про Лігу
Чемпіонів
22:35 Т/с «Втеча»
00:10 Х/ф «Основний
інстинкт-2»

07:30 Мультфільми
09:10, 15:00
Найрозумніший
11:05 У пошуках
пригод
12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
14:00, 19:00 Вдягни
мене, якщо зможеш
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШОУМОНРОУ
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

07:30, 13:40 Жорстокі 08:00 Щоденник ХХХ
Літніх Олімпійських
правителі
Ігор
08:30, 20:20 Таємні
08:30 З новим домом!
09:15 Про
знаки
найголовніше
09:40, 23:00 Планета 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
Земля: майбутнє
10:30, 13:30, 16:30,
10:40 Смертельні
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
води
10:50 Т/с «Таємниці
11:40 Руйнівники
слідства»
11:50 Люблю, не
міфів
можу!
12:40 Top Gear
12:50, 15:45 Вісті.
14:40, 21:10 Таємнича Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
Росія
14:45 Т/с «Кровинка»
15:40, 16:40 Секретні 16:50 Т/с «Ластівчине
гніздо»
історії
19:30 На добраніч,
17:40 Д/ф «Жінки
малята!
19:40 Прямий ефір
Микити Міхалкова»
20:30 Т/с «Санта
18:40, 19:00, 19:40,
Лючія»
22:20 XXX Літні
22:10 Шукачі
Олімпійські ігри в
00:00 Божевільні
Лондоні
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Телепрограма
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06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20 Православний
календар
06:25 Заголовки
06:30 Експерт на зв’язку
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 ТехноЕра
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 Мультфільм
08:15 Корисні поради
08:35 Від першої особи
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:30 Олімпійські
пристрасті
11:30, 13:10, 13:30,
15:30, 16:00, 17:00, 17:55
Олімпіада-2012
14:40, 18:45, 19:30, 20:10,
21:15, 22:50 Олімпійські
пристрасті
15:00, 19:00, 00:00
Олімпійські новини
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
20:50 Мегалот
20:55 Офіційна хроніка
22:45 Суперлото, Трійка,
Кено
00:05 Телеміст Київ-Лондон

06:30, 19:30, 00:30

06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
09:00, 19:00 Т/с
«Брати»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Циган»
14:10 Аутсайдери
Африки
15:00, 18:30, 21:00,
00:40 Соціальний
пульс
15:20 Заручники
свободи
18:00 Відділ кадрів
21:35 Птахи без
кордонів
22:40 Х/ф «Особливі
стосунки»
01:10 Х/ф
«Компрометуючі
ситуації»

6:00, 8:45, 11:05,
17:40 Мультляндія
7:25, 2:25 Київ.
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 У центрі уваги
18:10, 22:00 Т/с «Стеж
за мною»
19:25 Столиця
20:00 Т/с «Руда»
21:25 Зроблено в
Києві

08:05, 18:10

«Відчайдушний загін»

06:50, 12:30, 13:00
Анекдоти поукраїнськи
07:30 Т/с
«Леся+Рома»
08:05 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:25 Т/с
«Далекобійники»
12:45 Факти. День
13:10, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:15, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:25 Т/с «Особливо
небезпечний»
00:40 Зірковий тестдрайв

06:00 Т/с «Бумеранг з
минулого»
09:20 Т/с «Таємниці
слідства-7»
11:20 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
12:20 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с
«Каменська-5»
18:05 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Жіночий
лікар»
22:25 Х/ф
«Вторгнення»
00:30 Парк
автомобільного
періоду

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00, 22:00 Т/с
«Подружжя»
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»
00:00 Т/с «Мерсі»

07:05 Т/с «Агент
особливого
призначення»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Професія репортер
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Судовий
детектив
13:35 Серед білого
дня
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:20 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
20:25 Т/с
«Наркотрафік»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Продовження»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 04:00
Новини
05:05 Телеканал
Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55, 03:05 Модний
вирок
12:15, 02:20 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
17:00 Детектор брехні
18:15 Між нами,
дівчатами
18:55, 00:55 Давай
одружимося!
19:55 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Будинок
зразкового утримання»
22:40 Середовище
проживання
23:50 Т/с «Спадщина»

ТСН
07:30 М/с «Тімон і
Пумба»
08:00 Т/с «Щоденник
лікаря Зайцевої»
09:05 Їхні звичаї
10:30 Цілковите
перевтілення-3
11:30 Т/с «Метод
Лаврової»
13:40 Т/с «Манна
небесна»
17:45 ТСН. Особливе
18:10 Т/С «Вольф
Мессінґ»
20:15 Х/ф
«Провокатор»
00:55 Х/ф
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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 Заголовки
06:30 Експерт на зв’язку
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 ТехноЕра
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 Мультфільм
08:15 Корисні поради
08:35 Від першої особи
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:30 Олімпійські
пристрасті
11:00, 11:50, 12:00, 12:35,
13:10, 16:00, 16:40, 17:10
Олімпіада-2012
14:40, 18:45, 19:30, 21:15,
22:45, 23:00 Олімпійські
пристрасті
15:00, 19:00, 00:00
Олімпійські новини
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
20:55 Офіційна хроніка
22:40 Трійка, Кено,
Максима
00:05 Телеміст КиївЛондон

06:30, 19:30, 00:00

06:00, 15:00,

06:00 Т/с «Бумеранг з
минулого»
09:20 Т/с «Таємниці
слідства-7»
11:20 Т/с
«Повернення
Мухтара-2»
12:20 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Т/с
«Каменська-5»
18:05 Т/с

18:30, 21:00, 00:45
Соціальний пульс
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00 20:00
Соціальний статус
09:00 Т/с «Брати»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Циган»
14:05 У гостях у Д.
Гордона
15:20 Заручники
свободи
18:00 Відділ кадрів
19:00 Т/с «Брати»
21:35 Гризлі
22:40 Х/ф «Любовні
примхи»

06:45, 12:30, 13:00
Анекдоти поТСН
українськи
07:30 М/с «Тімон і
07:10 Т/с
Пумба»
«Леся+Рома»
08:00 Т/с «Щоденник
07:45 Максимум в
лікаря Зайцевої»
Україні
09:05 Їхні звичаї
08:45 Факти. Ранок
10:30 Цілковите
09:30, 19:30
перевтілення-3
Надзвичайні новини з
11:30 Т/с «Метод
Костянтином Стогнієм
10:30, 16:20 Т/с
Лаврової»
«Далекобійники»
13:40 Т/с «Манна
12:45 Факти. День
небесна»
17:45 ТСН. Особливе 13:10, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
18:10 Т/с «Вольф
15:15, 22:15 Т/с
Мессінґ»
«Прокурорська
20:15 Я люблю
перевірка»
Україну-3
18:45 Факти. Вечір
21:30 Х/ф «Ланцюгова 23:25 Т/с «Особливо
реакція»
небезпечний»
00:15 Х/ф «Поцілуй
00:40 Зірковий тестдрайв
мене, товаришу»

«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Жіночий
лікар»
22:25 Х/ф «Гріх»
00:30 Д/ф «Таємниці
століття»

апельсин

07:30, 19:00 Репортер 07:00, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
про зірок
Джим»
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
09:05 Х/ф
09:05, 15:50 Т/с
23:00 Час новин
«Сестронька»
«Світлофор»
07:10, 08:15, 22:25,
11:10 Т/с «Тетянин
23:20 Бізнес-час
10:25 Т/с «Татусеві
07:20 Автопілот-новини
день»
дочки»
07:30 Ранок із зіркою
13:10 Битва
07:55, 08:35 Трансмісія13:55 М/с «Пригоди
новини
екстрасенсів
Джекі Чана»
08:40 Огляд преси
16:00 Усе буде добре!
14:45, 15:45 Teen Tіme 09:10, 19:20 Інвест-час
18:00, 22:00 Вікна09:20, 13:20, 14:20 5
14:50 Т/с «Друзі»
елемент
Новини
16:55, 19:50 Т/с «Не
10:30, 11:10, 12:15,
19:10 Т/с «Принцеса
19:30, 20:10, 21:10 Час.
родись вродлива»
та жебрачка»
Підсумки дня
17:55 Т/с «Вороніни» 15:15 Здорові історії
20:10 Врятуйте нашу
16:15 Драйв
19:35 Піранії
сім’ю
17:25 Арсенал
21:50 КабріоЛіто
22:25 Зіркове життя
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
22:55 Т/с «Щасливі
23:20 Паралельний
час
разом»
світ
21:40 Час-Тайм
00:10 Служба розшуку 22:00 Сканер
00:45 Т/с «Доктор
23:25 Crime news
дітей

Неймовірна правда

07:45 Т/с «Як сказав

Хаус»

06:05 Легенди
карного розшуку
06:35 Х/ф «Це було у
Пенькові»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «Москва.
Центральний округ-2»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Кримінальні
справи
13:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:30 Х/ф
«Державний кордон»
18:30 Правда життя
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф «Крижані
павуки»

07:05, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:10, 19:20 Богиня
шопінгу
12:45, 22:15 Т/с «Зайцев
+1»
13:20, 16:20 Одна за всіх
13:45 Т/с «Маргоша»
14:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
15:45, 22:55 Дайош
молодьож!
16:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:25, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
18:15 У ТЕТа тато!
18:55 БарДак
21:10 Т/с «Реальні пацани»
23:20 Дом-2
00:20 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»

06:30 М/с «Бен-10»
08:00, 09:20, 18:00
Сильний аргумент
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:00, 19:00 Убойне
відео
10:50, 19:50, 20:35
Шалене відео поукраїнськи
11:35 Х/ф «Відкрийте
поліція-3»
13:55 Х/ф «Нація
прибульців. Міленіум»
15:55 Секретна
територія
21:20 Т/с «Втеча»
23:40 Т/с «Секретні
матеріали-4»
01:45 Х/ф «44
хвилини»

07:30 Мультфільми
09:10, 15:00
Найрозумніший
11:05 У пошуках
пригод
12:00, 17:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
14:00, 19:00 Вдягни
мене, якщо зможеш
20:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
23:00 ШОУМОНРОУ
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Закрита
школа»

07:30, 13:40 Жорстокі 08:00 Щоденник ХХХ
Літніх Олімпійських
правителі
Ігор
08:30 З новим домом!
08:30, 14:40, 20:20
09:15 Про
Таємні знаки
найголовніше
09:40, 23:00 Планета 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
Земля: майбутнє
10:30, 13:30, 16:30,
10:40, 11:10 Служба 18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
порятунку
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:40 Руйнівники
11:50 Люблю, не можу!
міфів
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
12:40 Top Gear
13:50 Т/с «Єфросинія»
15:40, 16:40 Секретні
14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Ластівчине
історії
гніздо»
17:40 Д/ф «Євген
19:30 На добраніч,
малята!
Леонов»
19:40 Прямий ефір
18:40, 19:40, 22:10
20:30 Т/с «Санта
Лючія»
Шукачі
22:20 XXX Літні
21:10 Таємнича Росія
Олімпійські ігри у
Лондоні
00:00 Божевільні

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:35 Т/с «Комісар
Рекс»
17:40 Мультляндія
08:15, 18:10
7:25 Музика
Неймовірна правда
8:00, 15:00, 17:00,
про зірок
19:00, 21:00, 23:00
09:15 Врятуйте нашу
СТН
10:15 Повнота радості сім’ю
11:05 Т/с «Тетянин
життя
день»
13:20, 23:45
13:10 Битва
Громадська
екстрасенсів. Війна
приймальня
титанів
15:10, 23:20 Дивіться,
16:00 Усе буде добре!
хто прийшов
18:00, 22:00 Вікна15:40 Зроблено в
Новини
Києві
19:10 Т/с «Принцеса
16:10 У центрі уваги
та жебрачка»
18:10, 22:00 Т/с «Стеж 20:10, 21:10, 22:40
за мною»
Зіркове життя
19:25 Столиця
00:05 Паралельний
20:00 Т/с «Руда»
світ
21:25 Прогулянки
01:10 Т/с «Доктор
містом
Хаус»
6:00, 8:45, 11:05,

07:05 Т/с «Агент
особливого
призначення»
07:00, 17:00, 19:00
09:00, 12:00, 15:00,
Події
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
07:15, 18:00 Т/с
таємниці
«Єфросинія»
09:55 До суду
08:25, 13:00, 21:00
11:00 Суд присяжних
Т/с «Слід»
12:25 Судовий
детектив
09:00, 22:00 Т/с
13:35 Серед білого
«Подружжя»
дня
11:00 Т/с «Висяки-2»
14:30, 17:30 Огляд.
12:00 Нехай говорять Надзвичайна подія
15:20 Прокурорська
15:35 Щиросерде
перевірка
зізнання
16:40 Говоримо і
16:00 Федеральний
показуємо
суддя
18:30 Т/с «Москва.
17:15 Критична точка Три вокзали»
20:25 Т/с
19:20 Говорить
«Наркотрафік»
Україна
22:15 Сьогодні.
20:00 Т/с «Катіна
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
Любов-2»
00:35 Власна гордість
00:00 Т/с «Мерсі»
06:10 Срібний

Вишгород
2+2

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 Серцю не
накажеш
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
17:00 Детектор брехні
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Будинок
зразкового
утримання»
22:40 Веселі хлопці артисти і наглядачі
23:50 Т/с «Спадщина»

07:30, 19:00 Репортер 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
07:45 Т/с «Як сказав
13:00, 14:00, 15:00,
Джим»
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
09:05, 15:50 Т/с
23:00 Час новин
«Світлофор»
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
10:25 Т/с «Татусеві
07:20 Автопілотдочки»
новини
07:30 Ранок із зіркою
13:55 М/с «Пригоди
07:55, 08:35
Джекі Чана»
Трансмісія-новини
14:45, 15:45 Teen Tіme 08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест14:50 Т/с «Друзі»
час
16:55, 19:50 Т/с «Не
09:20, 13:20, 14:20,
15:15 5 елемент
родись вродлива»
10:30, 11:10, 12:15,
17:55 Т/с «Вороніни» 19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
19:35 Піранії
16:15 Кіно з Яніною
21:50 Кухня на двох
Соколовою
17:25 Сканер
22:50 Т/с «Щасливі
18:15 Лісовий патруль
разом»
18:40, 22:40
00:10 Служба розшуку Київський час
21:40 Час-Тайм
дітей
22:00 Енергонагляд
00:15 Т/с «Межа»
23:25 Crime news

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «З
коханими не
розлучайтеся»
08:30, 19:00, 23:30
Свідок
09:00 Т/с «Олександр
Македонський, або
Кілер мафії»
11:00, 21:45 Т/с «CSI:
Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:30 Кримінальні
справи
13:30, 19:30 Т/с
«Літєйний»
15:25 Х/ф
«Державний кордон»
18:30 Легенди
карного розшуку
22:40 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
00:00 Свідок. Без
коментарів
00:05 Х/ф «Акули-2»

07:05, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:50 Т/с «Кремлівські
курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз»
11:45 Т/с «Н2О: просто
додай води»
12:10, 19:20 Богиня
шопінгу
12:45, 22:15 Т/с «Зайцев
+1»
13:20, 16:20 Одна за всіх
13:45 Т/с «Маргоша»
14:45 Т/с «Кремлівські
курсанти»
15:45, 22:55 Дайош
молодьож!
16:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:25, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
18:15 У ТЕТа тато!
18:55 БарДак
21:10 Т/с «Реальні
пацани»
23:20 Дом-2
00:20 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»

2+2

06:00 М/с

07:30 Мультфільми

«Галактичний футбол» 09:10, 15:00
06:30 М/с «Бен-10»
Найрозумніший
08:00, 09:20, 18:00
11:05 У пошуках
Сильний аргумент
09:00 Новини 2+2
09:55 Убойне відео
10:45 Шалене відео

пригод
12:00, 17:00 Давай

по-українськи

одружимося!

11:55 Х/ф «Оскар»

13:00, 18:00 Звана

13:55 Х/ф «Нація

вечеря

прибульців»
15:55 Секретна

14:00, 19:00 Вдягни

територія

мене, якщо зможеш

18:50 ЛЧ УЄФА

20:00 Велика різниця

«Арсенал» (Київ) Мура (Словенія)/
(ЦСКА Болгарія)

22:00 Три сестри
23:00 ШОУМОНРОУ

21:00 Про Лігу Європи 23:30 Т/с
21:20 Т/с «Втеча»
«Відчайдушні
23:40 Т/с «Секретні
домогосподарки»
матеріали-5»

07:30, 13:40 Жорстокі 08:00 Щоденник ХХХ
Літніх Олімпійських
правителі
Ігор
08:30 З новим домом!
08:30, 20:20 Таємні
09:15 Про
знаки
найголовніше
10:00, 13:00, 16:00,
09:40, 23:00 Голуба
19:00 Вісті
планета: океани
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
10:40 Служба
Вісті-Москва
порятунку
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:40 Руйнівники
11:50 Люблю, не можу!
міфів
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
12:40 Top Gear
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:40, 21:10 Таємнича 14:45 Т/с «Кровинка»
16:50 Т/с «Ластівчине
Росія
гніздо»
15:40, 16:40 Секретні 19:30 На добраніч,
малята!
історії
19:40 Прямий ефір
17:40 Д/ф «Іронія долі 20:30 Т/с «Санта
Лючія»
Юрія Яковлєва»
22:20 XXX Літні
Олімпійські ігри у
18:40, 19:00, 19:40,
Лондоні
22:10 Шукачі
02:00 Х/ф «Крик про
допомогу»
00:00 Божевільні

Телепрограма

Вишгород
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2+2
06:00 Доброго ранку,
Україно!
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 06:40, 07:25 Тема
дня
06:30, 06:45, 07:15, 07:35
Країна on lіne
06:35 Заголовки
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний
календар
07:20 ТехноЕра
07:40 Глас народу
07:45 Хазяїн у домі
08:15 Корисні поради
08:35 Від першої особи
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:30, 14:40, 18:45,
19:30, 22:50 Олімпійські
пристрасті
11:00, 12:00, 12:50,
13:30, 16:10, 17:10, 21:15
Олімпіада-2012. Стрільба
(лук)
15:00, 19:00, 00:00
Олімпійські новини
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
20:55 Офіційна хроніка
22:45 Трійка, Кено, Секунда
удачі
00:05 Телеміст Київ-Лондон

06:30, 19:30 ТСН
06:35, 12:30, 13:00
07:20 Х/ф «Бережіть
6:00, 8:45, 11:05,
07:30, 19:00 Репортер 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
Анекдоти
по17:40
Мультляндія
07:45 Т/с «Як сказав
07:30 М/с «Тімон і
чоловіків»
13:00, 14:00, 15:00,
українськи
7:25 Музика
Джим»
16:00, 17:00, 18:00,
Пумба»
09:05
Х/ф
«Дами
06:55 Т/с
19:00, 20:00, 21:00,
8:00, 15:00, 17:00,
09:05, 15:50 Т/с
08:00 Т/с «Щоденник «Леся+Рома»
23:00 Час новин
запрошують
19:00, 21:00, 23:00
«Світлофор»
07:10, 08:15, 22:25,
07:45 Стоп-10
лікаря Зайцевої»
кавалерів»
23:20 Бізнес-час
СТН
10:25
Т/с
«Татусеві
08:45 Факти. Ранок
07:20 Автопілот-новини
09:05 Їхні звичаї
10:15 Повнота радості 10:45 Зважені та
дочки»
07:30 Ранок із зіркою
09:30, 19:30
10:30 Цілковите
життя
07:55, 08:35 Трансмісія13:55 М/с «Пригоди
щасливі
Надзвичайні новини з
новини
13:20, 23:45
перевтілення-3
Костянтином Стогнієм
Джекі
Чана»
08:40 Огляд преси
17:55, 22:00 ВікнаГромадська
10:30, 16:20 Т/с
11:30 Т/с «Метод
14:45, 15:45 Teen Tіme 09:10, 19:20 Інвест-час
Новини
09:20, 13:20, 14:20 5
приймальня
«Далекобійники»
14:50 Т/с «Друзі»
Лаврової»
елемент
15:10,
23:20
Дивіться,
18:05
Правила
життя
12:45 Факти. День
10:30, 11:10, 12:15,
16:55, 19:50 Т/с «Не
13:40 Х/ф «Біла
хто прийшов
13:10, 20:15 Т/с
19:30, 20:10, 21:10 Час.
20:00, 21:00 Російські родись вродлива»
Підсумки дня
ворона»
«Морські дияволи»
15:40 Прогулянки
сенсації
17:55 Т/с «Вороніни» 15:15 Сканер
17:45 ТСН. Особливе 15:10, 22:15 Т/с
містом
16:15 Лісовий патруль
19:35 Піранії
22:25 Х/ф
«Прокурорська
17:25 Не перший
16:10 У центрі уваги
18:10 Т/с «Вольф
погляд
20:50 Х/ф «Це все
перевірка»
18:10, 22:00 Т/с «Стеж «Сестронька»
Мессінґ»
18:10 Вікно в Європу
18:45 Факти. Вечір
вона»
за мною»
18:40, 22:40 Київський
00:25 Х/ф «Дами
20:15 Х/ф «Геймер»
23:25 Т/с «Особливо
час
22:55 Т/с «Щасливі
19:25 Столиця
запрошують
21:40 Час-Тайм
22:10 Х/ф «Оселя зла» небезпечний»
разом»
20:00 Т/с «Руда»
22:00 Акцент
00:25 Голі та смішні
кавалерів»
00:25 Х/ф «Постал»
00:10 Т/с «Межа»
23:25 Crime news
21:25 Нова адреса

06:00, 15:00,

06:00 Т/с «Бумеранг з
минулого»
09:15 Т/с «Таємниці
Соціальний пульс
слідства-7»
06:35 Мультфільми
11:20 Т/с
07:00, 16:00 Країна
«Повернення
порад
Мухтара-2»
12:20 Д/с «Слідство
08:00, 20:00
вели... з Леонідом
Соціальний статус
Каневським»
09:00 Т/с «Брати»
14:15 Сімейний суд
10:00, 17:00 Алло,
15:15 Судові справи
лікарю!
16:10 Т/с
«Каменська-5»
11:15 Х/ф «Час Х»
14:00, 21:35 У гостях у 18:05 Т/с
«Кровинушка»
Д. Гордона
19:05 Про життя
15:20 Заручники
20:00, 00:30
свободи
Подробиці
20:30 Т/с «Жіночий
18:00 Відділ кадрів
лікар»
19:00 Т/с «Брати»
22:25 Х/ф «Чорне
22:40 Х/ф «Дім
місто»
на англійській
01:10 Д/ф «Лев
набережній»
Дуров»
18:30, 21:00, 00:50

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/с
«Єфросинія»
08:25, 13:00, 21:00
Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Подружжя»
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 «Інтерни»
00:10 Т/с «Москва.
Центральний округ-3»

07:05 Т/с «Агент
особливого
призначення»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
13:35 Серед білого
дня
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:20 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
20:25 Т/с
«Наркотрафік»
22:30 Ахтунг, Русіш!
23:25 Х/ф «Справа
честі»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:00 Ранкова
молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ
православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:45 Олімпійський
виклик
08:05 Це було
недавно, це було
давно
09:05 Школа юного
суперагента
09:30, 15:05, 18:45,
19:30, 21:20, 22:45
Олімпійські пристрасті
11:00, 13:30,
14:40, 16:00, 18:10
Олімпіада-2012
15:00, 19:00, 21:00,
00:00 Олімпійські
новини
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний
зв’язок
22:35 Суперлото,
Трійка, Кено
00:05 Телеміст КиївЛондон

06:15 М/ф «Смурфи»

06:50 Ф-стиль
07:10 Будь у курсі!
07:50, 16:20 Цивілізація
Incognіta
08:00 Соціальний пульс
08:50 Мультфільми
09:00, 21:35 У гостях у
Д. Гордона
10:05 Х/ф «Капітан
Немо»
14:20 Арт Cіty
15:00 За сім морів
16:45 Щоденник для
батьків
17:10 Концерт Лайми
Вайкуле
18:15 Кумири
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Найзагадковіші
місця Землі
20:00 Ток-шоу з
Дмитром Видріним
20:40 Пророкясновидець Третього
Рейху чи шарлатан
22:40 Х/ф «Чекаючи на
Міллера»
00:40 Х/ф «Літні
забави»

09:25 Городок

07:00 Справжні
лікарі-2
08:00 Світське життя
09:00 Хто там?
10:15 М/с
«Русалонька-3»
10:40 М/с «Тімон і
Пумба»
11:05 Світ
навиворіт-2: Індія
11:55 Десять кроків до
кохання-2
13:05 Х/ф «Блондинки
у законі»
14:55 Х/ф «Як відбити
наречену»
17:05 Х/ф «ДАІшники»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Степові
діти»

06:15 Козирне життя
07:00 Т/с
«Поліцейська
академія»
08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне
питання
11:25 Стоп-10
12:25 Провокатор.
Спецвипуск
13:40 Твій рахунок
14:40 Дивитися всім!
15:45 Х/ф «Після
заходу сонця»
17:40 Максимум в
Україні
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «Золоте
око»
21:45 Х/ф «Запальні
канікули»
23:20 Наша Russіa
00:15 Голі та смішні

07:05, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
08:30, 19:00 Свідок
08:50 Т/с «Кремлівські
09:00 Т/с «Олександр курсанти»
09:50 Т/с «Усі жінки Македонський, або
відьми»
10:50 Т/с «Беверлі Гілз»
Кілер мафії»
11:45 Т/с «Н2О: просто
11:00 Т/с «CSI: Маямі» додай води»
12:10, 19:20 Богиня
12:00 Т/с «Детективи» шопінгу
12:45 Т/с «Зайцев +1»
12:30 Кримінальні
13:20 Одна за всіх
13:45 Т/с «Маргоша»
справи
14:45 Т/с «Кремлівські
13:30 Т/с «Літєйний»
курсанти»
15:45 Дайош молодьож!
15:25 Х/ф
16:20 Одна за всіх
«Державний кордон» 16:45 Т/с «Хто у домі
господар?»
18:35 Випадковий
17:25, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
свідок
18:15 У ТЕТа тато!
18:55 БарДак
19:30 Т/с «Конвой
21:10 Т/с «Реальні
PQ-17»
пацани»
22:15 Чортиці у спідницях
23:50 Х/ф «Чорна
22:55 Надто грубо для
Ю-Тюба
книга»

06:55 Х/ф «Двоє у
новому домі»

07:30 Мультфільми
09:10, 15:00
Найрозумніший
11:05 У пошуках
пригод
12:00 Давай
одружимося!
13:00, 18:00 Звана
вечеря
14:00 Вдягни мене,
якщо зможеш
17:00 Секрети долі
19:00 Розкішне життя
20:00 КВН
22:40 Жіноча ліга
23:00 ШОУМОНРОУ
23:30 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»
00:20 Т/с «Закрита
школа»

07:30, 13:40 Жорстокі 08:00 Щоденник ХХХ
Літніх Олімпійських
правителі
Ігор
08:30 Таємні знаки
08:30 З новим домом!
09:15 Про
09:40, 22:20, 23:10
найголовніше
Голуба планета:
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
океани
10:30, 13:30, 16:30,
10:40, 11:10 Служба
18:40 Місцевий час.
порятунку
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
11:40 Руйнівники
слідства»
міфів
11:50 Люблю, не
можу!
12:40 Top Gear
12:50, 15:45 Вісті.
14:40, 19:30, 20:20,
Чергова частина
21:20 Таємнича Росія 13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинка»
15:40, 16:40 Секретні
16:50 Т/с «Ластівчине
історії
гніздо»
19:30 На добраніч,
17:40 Краса помалята!
радянському
19:40 Прямий ефір
18:30 Шукачі. Золото 20:30 Юрмала
22:20 XXX Літні
зміїної гори
Олімпійські ігри у
Лондоні
00:00 Божевільні

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:30, 11:30,
13:25, 14:50
Мультляндія
7:25 Музика
8:00 СТН
9:30, 23:55 Київські
історії
10:00 Зроблено в
Києві
10:30 Прогулянки
містом
11:00 Нова адреса
12:50 Повнота радості
життя
13:45 Час відповідей
16:35 Дивіться, хто
прийшов
17:00 Концерт М.
Поплавського
19:15 Х/ф «Прощай,
Техас!»
21:00, 23:25 СТН.
Тижневик
21:30 Х/ф «Операція
«Святий Януарій»

07:00, 09:00, 12:00,
18:00 Сьогодні
апельсин
07:15 Золотий ключ
10:00 Найрозумніший
07:45 М/ф «Пригоди
07:00, 19:00 Події
барона Мюнхаузена»
12:00 Пісні Ігоря
07:15 М/ф «Ну,
08:00 Розлучення поросійськи
Ніколаєва
постривай!»
09:20 Головна дорога
07:25, 14:00 Т/с
09:55 Кулінарний
14:10 Х/ф «Відчиніть,
двобій
«Інтерни»
11:00 Квартирне
це я»
питання
08:00 Х/ф
12:25, 23:30 Т/с
18:00 Юрмаліна-2011 «Бетховен-4»
«Дорожній патруль»
14:20 Своя гра
10:00
Таємниці
зірок
20:00 Подробиці
15:15 Прокурорська
11:00 Т/с «Дорожній перевірка
20:30 Вечірній Київ
16:20 Очна ставка
патруль-4»
17:20 Професія 22:40 Битва
репортер
15:10 Т/с «Дитина
18:25 Промінь Світла
навпіл»
композиторів
18:55 Найгучніші
18:00, 19:20 Т/с «Гра» російські сенсації
00:05 Х/ф
20:50 Ти не повіриш!
22:30 Т/с «Бігти»
21:35 Х/ф «Остання
любов кілера»
«Презумпція
00:20 Т/с «Час
01:30 Завжди
Волкова»
попереду
невинності»
06:00 Срібний

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Телеканал
Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Смак
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
16:55 Чекай на мене
18:15 Між нами,
дівчатами
18:55 Давай
одружимося!
19:55 Нехай говорять
21:00 Час
21:25 Велика різниця
22:40 Х/ф «Шукайте
жінку»
01:40 Х/ф «На
підмостках сцени»

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
10:00 Убойне відео
10:50 Шалене відео
по-українськи
11:35 Х/ф «Між
янголом та бісом»
13:55 Х/ф «Нація
прибульців»
15:55 Секретна
територія
18:50 ЧУ з футболу.
4 Тур. «Кривбас» «Динамо»
21:20 Т/с «Втеча»
23:40 Т/с «Секретні
матеріали-5»
00:45 Х/ф «Основний
інстинкт-2»

06:00 Х/ф «Людинаамфібія»
07:40 Караоке на
Майдані
08:40 Сніданок з
Юлією Висоцькою
08:50 Їмо вдома
10:00 Х/ф «Не може
бути!»
12:05 Неймовірна
правда про зірок
14:50, 15:55, 17:00
Зіркове життя
18:00, 20:10 Х/ф «Час
щастя»
22:10, 23:15, 00:20
Моя правда

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:15 Х/ф
«Стюардеса»
06:50 Х/ф «У зоні
особливої уваги»
08:40 Смішарики
08:55 Грай, гармонь
улюблена!
09:45 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Епоха П’єха
12:15 Спасибі, життя!
Концерт Едіти П’єхи
14:00 Афган
16:00, 18:15 Т/с
«Хіромант»
19:15 КВН
21:00 Час
21:25 Олена
Ісинбаєва
22:35 Х/ф «Жорстокий
романс»
01:30 Х/ф «Квіти від
переможців»

07:00,08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
09:00 М/с «Качині
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
історії»
Час новин
09:35 М/с «Пінгвіни з 07:10 Клуб 700
07:30, 08:10, 22:25, 23:20
Мадагаскару»
Бізнес-час
08:30 Не перший погляд
10:00 КабріоЛіто
09:20, 15:15 Інтелект.ua
10:15 Здорові історії
11:00 Пікнік
11:10 Трансмісія
12:00 Новий погляд
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:00 Кухня на двох
13:15 Драйв
14:10 Історія успіху
14:00 Красуні
14:25 Гра долі
15:35 Х/ф «Це все
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
вона»
17:45 Дорогоцінності
17:35 Х/ф «Любов на 18:15 Час інтерв’ю
18:40, 00:00 Київський
острові»
час
19:25 Х/ф «Чого хоче 19:20 Тема тижня
19:30 Машина часу
20:10 Портрети з Сергієм
дівчина»
Дорофеєвим
21:20 Х/ф «Кілери»
21:10 Велика політика
23:20 Х/ф «Щоденник 21:40 Вікно в Америку
22:00 У кабінетах
22:30 Майстер-клас із
кар’єристки»
Наталкою Фіцич
01:35 Т/с «Серцеїдки» 23:45 Тема тижня

06:55 Інтуїція

06:00 Легенди

07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
бандитського Києва
07:40 Малятатвійнята
07:25 Х/ф «Силач
08:10 Телепузики
Санта-Клаус»
08:35 Байдиківка
09:35 М/с «Чорний
09:25 Т/с «Конвой
плащ»
PQ-17»
10:35 Дикі та смішні
11:00 Крутони
11:30 Речовий доказ
11:35 Т/с «Моя
12:00 Головний свідок
прекрасна няня»
13:45 Х/ф
12:55 Т/с «Конвой
«Незаймана»
PQ-17»
15:55 Королева
балу-2
15:00 Т/с «Ера
17:00 Х/ф «Артур і
стрільця-3»
мініпути»
19:05 Х/ф «Один
19:00 Т/с «Таємниці
вдома-4»
слідства-10»
21:00 Т/с «Реальні
23:00 Головний свідок пацани»
22:05 Х/ф «Чужі»
00:00 Випадковий
00:55 Х/ф «Доріан
Грей»
свідок

2+2

08:00 Мультфільми

08:05 Мультфільми

08:55 М/с «Генератор 09:00 М/ф «Пригоди
Рекс»

ведмедиків Гаммі»

10:00 Т/с «Місливці за 10:00 М/ф «Вінні
старовиною»

Пух: Весняні дні з

13:40 Х/ф «Ас із асів»

малюком Ру»

15:55 Т/с «Чоловічий

11:10 Звана вечеря

сезон»

12:10 Т/с «Тільки ти»

20:50 ЧУ з футболу.

17:00 Секрети долі

4 Тур. «Карпати» -

18:00 Х/ф «Давайте

«Таврія»

потанцюємо»

23:00 Х/ф

20:05, 01:15 Т/с

«Газонокосильщик-2» «Корабель»
01:00 Х/ф «Динотопія. 21:50 Т/с
Аутсайдери»

06:00 Олімпіада:

«Надприродне»

07:00, 10:00, 13:00,
19:00 Вісті
07:15, 10:10, 13:20
09:00 Олімпіада:
Місцевий час. ВістіМосква
олімпійські висоти
07:25 Сільський ранок
10:00 Служба
08:00 Городок.
порятунку
Дайджест
08:30 Щоденник ХХХ
11:00 Руйнівники
Літніх Олімпійських
міфів
Ігор
13:00 Top Gear
09:05, 03:20 Едіта
П’єха
15:00 Таємні знаки
10:20 Вісті. Чергова
17:30 Індійські йоги
частина
18:30 У пошуках раю 10:55 Чесний
детектив
19:30 Урок
11:25, 13:30 Т/с
Перельмана
«Виклик»
20:30 Олімпіада: дух 15:40 Суботній вечір
17:45, 19:30 Х/ф «У
перемоги
ріки два береги»
23:20 Х/ф «Юнайтед. 22:20 XXX Літні
Мюнхенська трагедія» Олімпійські ігри у
Лондоні
01:00 PokerStars
01:25 Х/ф
Carіbbean Adventure «Поліцейська
історія-2»
2012. Ч. 10
жінки-атлети
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Крок до зірок
07:00 Це було недавно,
це було давно
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:25 Корисні поради
08:45 Олімпійський
виклик
09:00 Смішний та ще
смішніший
09:25 Крок до зірок.
Євробачення
10:00 Країну - народові
10:15, 14:20, 15:05,
18:45, 19:35, 21:15,
23:00 Олімпійські
пристрасті
12:00, 14:30, 16:00,
18:10 Олімпіада-2012
15:00, 19:00, 00:00
Олімпійські новини
20:50 Головний
аргумент
21:00 Підсумки тижня
22:55 Трійка, Кено,
Максима
00:05 Телеміст КиївЛондон

06:00 Х/ф «Як стати

06:40 Пророк-ясновидець
Третього Рейху чи шарлатан
07:35, 20:35 Світські хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Виховання дитинчат
10:00 Ток-шоу з Дмитром
Видріним
10:45 Ф-стиль
11:10 У гостях у Д. Гордона
12:20 Х/ф «Як посварився
Іван Іванович з Іваном
Никифоровичем»
14:10, 16:55 Мультфільми
14:30 За сім морів
15:20, 20:00 Цивілізація
Incognіta
15:30 Арт Cіty
17:10 Невідома планета
17:55 Будь в курсі!
18:30 Світ за тиждень
19:00 Найзагадковіші місця
Землі
20:10 Кумири
21:00 Прощавай! Пробач...
ХХ століття
21:55 Х/ф «Ось я став
багатий сер і приїхав в
ЕСЕСЕР»
23:30 Концерт зірок
російської та зарубіжної
естради
00:30 Х/ф «Бажання плоті»

6:00, 8:30, 14:20,

сорок першого»

06:55 Анекдоти поукраїнськи
07:20 Дача
07:50 Твій рахунок
08:50 Дивитися всім!
09:55 ОлімпіЛяпи
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:30 Максимум в
Україні
13:45 Наша Russіa
14:00 Х/ф «Запальні
канікули»
15:55 Х/ф «Золоте
око»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «Завтра не
помре ніколи»
21:35 Х/ф «Після
заходу сонця»
23:35 Наша Russіa
23:55 Х/ф «Привид
будинку на пагорбі-2»
01:30 Х/ф «Воїни
світла»

06:20 Д/ф «Людмила
Касаткіна»
07:25 Х/ф
«Приборкувачка
тигрів»
09:30 Школа лікаря
Комаровського
10:05 Х/ф «Щастя за
контрактом»
12:00 Вечірний Київ
14:00 Х/ф «Адель»
16:10 Т/с «Гидке
каченя»
20:00, 01:05
Подробиці
20:25 Х/ф «Угода»
22:55 Х/ф «Одинак»
01:30 Х/ф «Сни»

06:50 Події
07:10 Х/ф
«Бетховен-5»
09:00 Ласкаво
просимо
10:00 Герої екрану
11:00 Т/с «Дорожній
патруль-4»
13:50, 20:30, 21:50
Т/с «Інтерни»
16:00 Т/с «Дитина
навпіл»
17:50 Т/с «Гра»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Гра»
00:00 Т/с «Час
Волкова»

07:00, 09:00, 12:00,
18:00 Сьогодні
07:15 Російське лото
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 Буває ж таке!
09:55 Розлучення поросійськи
11:00 Дачна відповідь
12:20 СОГАЗ Чемпіонат Росії з
футболу 2012/2013.
«Динамо» - «Спартак»
14:25 Слідство вели...
15:15 Прокурорська
перевірка
16:20 І знову
здрастуйте!
17:30 Професія репортер
18:25 Щиросерде
зізнання
20:55 Таємний шоубізнес
21:55 Х/ф «Таємниця
смерті отця Меня»
23:50 Т/с «Дорожній
патруль»

крутим»
07:45 Мультфільм
08:05 Ремонт +
09:00 Лото-забава
10:15 М/с
«Русалонька-3»
10:40 М/с «Тімон і
Пумба»
11:05 Чотири весілля
12:40, 14:55, 17:05
Х/ф «ДАІшники»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф Службовий
роман
23:40 Світське життя
00:40 ТСН-тиждень
01:35 Х/ф «Весна

Кредитуємо пенсіонерів.
Оформлення кредитів
за адресами:
м-н «Техногід»,
м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 3,
тел: (095) 282-35-52,
м-н «Дніпро», Грушевського, 6-А,
тел: (050) 440-82-38

06:45 Х/ф «Міміно»
08:45 Сніданок з
Юлією Висоцькою
7:25, 11:20 Музика
08:55 Їмо вдома
10:45, 00:05
8:00, 23:00 СТН.
Неймовірні історії
Тижневик
кохання
9:35 Х/ф «Прощай,
11:45 Караоке на
Майдані
Техас!’
12:45 Зіркове життя
12:55 Блага звістка
13:45 Російські
16:35 Х/ф «Операція сенсації
14:45 Х/ф «Час щастя»
«Святий Януарій»
16:55 Х/ф «Час
18:30 Творчі проекти щастя-2»
19:00 Битва
М. Поплавського
екстрасенсів
19:20 Х/ф «Джанго-2»
20:05 Х/ф «Кохання на
21:00 СТН. Спорт.
два полюси»
22:05 Х/ф «Шалене
Тижневик
кохання»
21:25 Х/ф «Полювання
15:55 Мультляндія

ВІТАЄМО з 25-річчям Ольгу
Миколаївну АЛІЯРОВУ!
Хай все, що вже
досягнуто, збережеться
та примножиться, а те, до
чого прагнеш, здійсниться.
Щастя та віри в свої сили!
Желаем солнца
в вышине,
Желаем мира
на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не
знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой
И бесконечно молодой!
Батьки, брат,
бабуся, чоловік та СИНУЛЯ

23:30 Громадська
приймальня

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:10 М/ф «Троє з
Простоквашино»
06:25 Х/ф «Серця
чотирьох»
08:05 Служу Вітчизні!
08:35 Смішарики
08:50 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Поки усі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Олена
Ісинбаєва
13:20 КВН
15:05 Х/ф «Злодії у
законі»
17:00 Боже, яка
дрібниця! Концерт
18:55 Х/ф «Рідня»
21:00 Час
21:20 Мерилін Монро
22:45 Х/ф «7 днів і
ночей із Мерилін»
00:45 Х/ф «Комедія
давно минулих днів»

06:00 Легенди
бандитського Києва
07:30 Т/с «Ера
стрільця-3»
11:30 Легенди
карного розшуку
12:00 Агенти впливу
12:45 Д/ф «Почаїв»
14:00 Д/с
«Православні святі»
15:00 Т/с «Таємниці
слідства-10»
19:00 Т/с
«Каменська-2»
23:20 Х/ф «У пошуках
пригод»
01:20 Х/ф «Спорт
майбутнього»

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

Господині на замітку

Незважаючи на примхи погоди (то спека, то різке похолодання), в овочевих відділах супермаркетів, на ринку — справжнє огіркове царство. За
корнішони, завбільшки з мізинчик, просять по 6-7 гривень за кілограм. А в
середньому кіло цього корисного овочу коштує від 4 до 5 гривень. Самий час
консервувати, запасатись ним на зиму.
Ось кілька рецептів.
ОГІРКИ З ЧАСНИКОМ
У 0,5 л теплої води розчиніть 4 ч. л. цукру і 2 ч. л. солі, додайте 5 ст. ложок
9% оцту, доведіть до кипіння.
Огірки добре помийте, обсушіть і щільно укладіть в банку, додайте часник,
перець, посічену цибулину, залийте киплячим розсолом і стерилізуйте 10 хв.
Потім закатайте і охолодіть. Зберігайте у прохолодному темному місці.
На літрову банку — 1 кг маленьких корнішонів, 50 г зелені (кріп, естрагон,
базилік), листя хрону, 2 зубчики часнику, 1/5 частина стручкового червоного
перцю, лавровий лист, одна маленька цибулина.
ГОСТРІ МАРИНОВАНІ ОГІРОЧКИ
Огірки замочити на 2 години, потім зрізати кінчики, щільно укласти в банку, додати часник, парасольку кропу, перець, листя хрону, листя чорної смородини, гострі перчики. Залити окропом, дати постояти 5 хвилин, воду злити
і в цій воді приготувати маринад.
Для маринаду воду скип’ятити, додати сіль, цукор, прокип’ятити 3 хвилини, щоб вони розчинилися. Залити огірки маринадом, додати оцет.
Накрити банки стерилізованими кришками, закатати і укутати.
На 1 кг невеличких огірків — 2 гострі червоні перчики, 1 зубок часнику, 1
парасолька кропу, 3 ст. л солі, 2 ст. л цукру, листя хрону, чорної смородини і
вишні, 2 ст. л 3% оцту, гілочка естрагону.

ДП МВС України «Київщина-Інформ-Ресурси» оголошує конкурс на право
зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів (ТЗ)
Основні умови конкурсу:
— переможець конкурсу зобов’язаний забезпечити належне зберігання ТЗ, що виключає доступ до майданчика сторонніх осіб;
— мати в розпорядженні спеціальні автомобілі-евакуатори, що будуть на вимогу співробітників Державтоінспекції цілодобово доставляти ТЗ до місць зберігання;
— мати найменшу вартість за добу щодо
зберігання тимчасово затриманих (далі ТЗ);
За результатами проведеного конкурсу ДП
МВС України «Київщина-Інформ-Ресурси»
з переможцем укладає Угоду безоплатного
зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, що передбачає відсутність плати
за зберігання з боку ДП. Зберігач має право
стягнути кошти за зберігання з власника транспортного засобу у спосіб, що не суперечить
чинному законодавству України.

08:00 Мультфільми

08:05 Мультфільми

09:00 М/с «Генератор 09:00 М/ф «Пригоди
Рекс»

ведмедиків Гаммі»
10:00 Т/с «Місливці за 10:00 Х/ф «Давайте
старовиною»
потанцюємо»
13:15 Ульотне відео
по-російськи

12:05 Т/с «Тільки ти»
15:00 Х/ф «Фото моєї

14:40, 14:40, 15:45,
16:50, 17:55 Секретна
територія
19:20 ЧУ з футболу. 4
Тур. Сезон 2012-2013
«Арсенал» - «Дніпро»

дівчини»
17:00 Секрети долі
18:00 Х/ф «Бо я так
хочу»
20:00, 01:15 Т/с

21:30 Профутбол

«Корабель»

22:30 Х/ф «Захисник»

21:50 Т/с

00:30 Х/ф «Циклоп»

«Надприродне»

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

за спадком»

Липень огірковий

06:35 Інтуїція
07:45 Церква
Христова
08:00 Інтуїція
09:05 М/с «Качині
історії»
09:40 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 Хто зверху?
11:55 Мачо не плачуть
12:45 Шури-Амури
13:50 Світлі голови
14:55 Красуні
15:55 Х/ф «Кілери»
18:00 Х/ф «Рожева
пантера-2»
19:55 Х/ф «Дозвольте
тебе поцілувати...
знову»
22:10 Х/ф «Гарольд і
Кумар ідуть у відрив»
00:10 Х/ф «Чого хоче
дівчина»

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 Клуб 700
07:30, 08:10, 22:25, 23:20
Бізнес-час
08:30 Феєрія мандрів
09:20 Вікно в Америку
10:20 Технопарк
11:20 Трансмісія-тест
11:30 ДМБ
12:15 Життя цікаве
13:20 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Хроніка дня
16:15 Фактор безпеки
17:20 Податки
17:25 Рекламна кухня
18:15 Велика політика
18:40, 00:00 Київський час
19:20 Тема тижня
19:30, 20:20 Час інтерв’ю
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою
23:40 Рекламна кухня

Для участі у конкурсі претендент подає:
— лист-заяву про участь у конкурсі;
— відомості про учасника конкурсу, а саме
статут, ліцензії, дозволи, документи на земельні ділянки та їх обладнання, доказ наявності в
користуванні або володінні спеціальних транспортних засобів (евакуаторів) тощо;
— розрахунок вартості зберігання ТЗ за
добу.
Конкурс буде проведено о 10 годині 20 серпня 2012 року.
Конкурсні пропозиції подаються цінним листом поштою або особисто за адресою: ДП МВС
України «Київщина-Інформ-Ресурси», 03048, м.
Київ, вул. Ф.Ернста, 3, тел. 275-31-58.
Розгляд конкурсних пропозицій буде проведено у зазначений час на підставі пропозицій, отриманих ДП МВС України «Київщина-Інформ-Ресурси», на дату проведення конкурсу.

Вишгородська ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1
запрошує випускників
усіх років взяти участь у
підготовці святкування
50-річчя рідного
навчального закладу.
Із пропозиціями
звертатися до
адміністрації школи.
Заздалегідь вдячні за
співпрацю.
Ініціативна група та
піклувальна Рада
школи.
Контактний телефон:
(04596) 5-20-03

07:05, 09:00 Мультик
з Лунтіком
07:40 Малятатвійнята
08:10 Телепузики
08:35 Байдиківка
09:35 М/с «Чорний
плащ»
10:35 М/с «Пригоди
капітана Врунгеля»
11:35 Х/ф
«Незаймана»
13:45 Крутони
14:20, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
15:10 Х/ф «Артур і
мініпути»
17:10 Х/ф «Один
вдома-4»
19:00 Королева
балу-2
21:45 Т/с «Реальні
пацани»
23:15 Х/ф «Білі не
вміють стрибати»
01:25 Дурнєв + 1

06:30 Олімпіада: дух
перемоги
09:30 Служба
порятунку
10:30 Руйнівники
міфів
12:40 Top Gear
14:50 Д/ф «Ukraіne
Trophy 2012. Тестдрайв для оводу»
16:00 Таємнича Росія
18:30 Секретні історії
21:00 Олімпіада:
жінки-атлети
23:30 Х/ф «Життя за
один день»
01:00 Покер. The Bіg
Game

ТРК
«Више Град»
на постійну роботу
потрібні:
оператор;
відеоінженер;
ведучий програм
Тел:
(04596) 25-489

08:30 Щоденник ХХХ
Літніх Олімпійських
Ігор
09:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:00, 13:00, 19:00
Вісті
10:10, 13:30 Т/с
«Виклик»
13:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
14:05 Х/ф «СвійЧужий»
15:55 Сміятися
дозволяється
17:55, 19:30 Х/ф «У
ріки два береги».
Продовження
22:20 XXX Літні
Олімпійські ігри у
Лондоні

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Підставку під «Екран» під відновДілянку, с.
1 кім.кв.46 м2,
телевізор/заНовосілки.
ремонт 7/9,
лення
5х7,
підвал
тринога на
Кургузова, 3-б, лізнаколесах.
по периметру, яма 12 соток та 7
бойлер.
гектарів.
Тел:
оглядова.
Тел:
Тел:
(067) 232-70-82,
Тел:
(050)
65-49-19
(067) 319-77-40 (04596) 54-852
(067) 760-00-73
Погріб (цегла)/шир. Ділянку, с. Нові Петрівці, Два м’які крісла, кольо— 1,40/довж. — 2,10, масив «Ягоди», 15 соток.
ру какао з молоком.
під забудову
кооператив «Весна».
Тел: (067) 232-70-82,
26 000 у. о. сотка
Тел: (097) 433-06-45
(04596) 5-48-52
Тел: (067) 760-00-73
Ділянку с. Хотянівка, Ділянку, с. Лютіж,
Погріб (цегла),
с/т «Глядин-5», , 10
8 соток,
ПСК «Весна»,
сот. + 12 сот.
під забудову. 31 000 1,5х2,2. Терміново.
1 600 у. о./сотка.
у. о./ділянка.
Тел:
Тел: (096) 973-83-99 Тел: (096) 973-84-55
(098) 308-60-90
1 кім. квартиру
4 кім. кв., НабережТумбочку
40/20/8,5, Київська, на, 4-а, 3/9 цегла,
під телевізор.
18 3/9, 54 000 у. о. 81/51/8, 95 000 у. о.
Недорого!
Тел: (098) 074-17-75 Тел: (096) 973-84-04
Тел: 57-284
1-кім. квартиру, вул. 1 кім. квартиру, вул. Холодильник LG,
Набережна, 2, 7/9
Шолуденко, 6-г,
б/в,
цегла, 30/15/7,
2/10, 54/22/11,
у доброму стані.
48 000 у. о.
63 000 у. о.
Тел:
Тел: (096) 973-84-55 Тел: (098) 074-17-74 (050) 272-08-89
Книжкову полицю, Свою 1 кім. квартиру
Ділянку, с. Демимеблі-стінку
у Вишгороді.
дів, 12 соток.
5 секцій, б/в.
Тел: (066) 660-80-80,
Тел: 5-22-75, (067)
Тел: (063) 43-15-063,
(063) 693-92-17

490-05-86

(067) 224-07-34

КУПЛЮ
2 кім. кв. по вул. Шолуденка, 6-в, 6-г. Терміново. За готівку.
Тел: (098) 074-16-88

НАЙМУ
1, 2, 3-кімнатну квартиру у власника. Терміново. Тел: (098) 074-17-75

ЗДАМ
складське приміщення. 215 м2.
Рампа. Світло.
Тел: (067) 291-15-88

свій гараж, кооператив
«Екран».
Тел: (099) 316-30-55

ІНШЕ
Послуги адвоката. Тел: (066) 292-23-63

Домашній
Юридичні послуги,
Шпатлівка, шпалери,багет.
майстер
будь-які правові
Тел: (067) 114-29-02,
Тел: (063)
питання. Адвокат.
(066) 483-55-45
100-90-08
Тел: (067) 184-18-55
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка.
Тел: (063) 269-51-24

Із перших вуст

Вишгород
Історія християнства
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«Требища бісівські», переможені вірою

Любов НІКОЛЕНКО,
старший науковий співробітник Вишгородського
історико-культурного заповідника
28 липня увесь православний світ відзначає
дату офіційного Хрещення Русі і шанує Святителя — Великого київського князя Володимира
(Красне Сонечко). То був день офіційного прийняття державної віри. Але заглянемо в історію
більш ранніх часів Київської Русі.
ершоджерела свідчать про зародження
християнства на території, яку обіймає сучасна Україна, ще з періоду місіонерських
походів апостола Андрія Первозванного. Саме він
дійшов до Київських гір і першим підніс знамення
хреста над нашими землями.
Другим легендарно-відомим місіонером на землях Русі був учень апостола Петра римський папа
Климентій I (88-97 рр.). Як противника офіційної
римської релігії, його було заслано наприкінці І ст. н.
е. до каменоломень Херсонесу Таврійського, де він
зазнав мученицької смерті за пропаганду християнства.
Наступними кроками до християнізації Русі були
старання свв. Кирила і Мефодія, апостолів Русі,
та Аскольда-Миколая, Великого Князя київського.
У результаті києво-руської місії свв. Кирила і Мефодія було засновано Київську Митрополію. Русичі
першими серед слов’янських народів прийняли християнство та запровадили нову церковнослов’янську
писемність, яку згодом завдяки свв. Кирилу і Мефодію перейняли й інші слов’яни.
Ще 967 року (за двадцять років до хрещення киян
Володимиром Великим.) римський папа Іоан ХІІІ,
утверджуючи в Празі римсько-католицьке єпископство, вимагав, аби богослужіння відправлялися «не
за обрядами Болгарської чи Русинської Церкви, не
за звичаєм слов’янської мови, але за статутами римсько-католицькими».
Отже, ми маємо всі підстави стверджувати, що
жива пам’ять про «русинський обряд» у Чехії тільки
в черговий раз засвідчує «русинський» характер місії
апостолів слов’ян.
Отже, за св. Володимира Великого Київська Русь
прийняла християнство тепер вже не стільки від Візантійської імперії, як від імперії південнослов’янської
– Болгарії, куди воно потрапило значно раніше.
Однак обмеженість у перейманні візантійського
християнства Аскольдом, його нехтування специфікою слов’янського світобачення призвели до того,
що у 882 р. новгородський князь Олег, використавши
язичницьку опозицію, захоплює Київ і вбиває Аскольда та його брата Діра.
З приходом до влади у Києві «віщуна» Олега в
державі настає тяжка язичницька реакція. Християнство було заборонене, а все, пов’язане з ним, у
тому числі і письмові джерела (серед яких і т. зв. «Аскольдів літопис»), – знищувались і викорінювались
з народної пам’яті. Однак, запроваджені мучеником
Аскольдом-Миколаєм Київським та слов’янськими
апостолами свв. Кирилом і Мефодієм християнська
культура і породжена нею єдина слов’янська писемність вже встигли пустити міцне коріння.
Князь Аскольд Київський, якого вважають першим святим мучеником Руським, віддав себе в жертву заради майбутнього просвітлення святою вірою
Христовою усіх народів Східної Європи.
Відомо, що в 944 р, після чергового військового
походу на Візантію, наступник Олега князь Ігор приймає в Києві грецьких послів. І що найцікавіше – під
час укладення мирної угоди частина руської дружини
вже відкрито клялась виконувати його «церквою св.
Іллі» та «чесним хрестом», а «нехрещена Русь» клялась зброєю та «обручами», причому в самій угоді
русичі записали, що відступники від клятви будуть
прокляті «від Бога і від Перуна». Після укладення угоди сам Ігор з «поганою Руссю» клявся на пагорбі, де
стояв бовдур варязького «бога війни» Перуна, а християнська Русь ходила на клятву до церкви св. Іллі на
Подолі, де був соборний храм.
Згідно цих літописних свідчень складається враження «рівноправності» язичницької і християнської
громад у Києві 40-х рр. Х ст.
«Ігор, безперечно, співчував новій вірі, без чого її
успіхи були б неможливі, але сам все ж таки лишався
язичником», – лише П. Толочко.
Як би там не було, але незаперечний факт, що він
не забороняв поширенню християнства в державі. Існування впливової християнської громади в Києві та
в цілому у державі за часів Ігоря, як і кафедрально-

П

28 липня

го храму св. Іллі на Подолі, деяким дослідникам дає
підстави припускати офіційне відновлення діяльності
давньоруської Києво-Руської єпархії. Писемні джерела не повідомляють про те, хто саме в цей період
очолював Київську Церкву і чи взагалі її хтось очолював, але, як вважає П. Толочко, навряд чи в цьому
можна сумніватися. «Можливо, – пише він, – що місцем єпископської (чи митрополичої) кафедри і була
подільська соборна церква св. Іллі».
По смерті Ігоря у 945 р. на чолі держави стає його
вдова княгиня Ольга.
На період правління в Києво-Руській державі княгині Ольги (945-969 рр.) київська знать вже була розколота на два впливові прошарки: язичницький та
християнський, до якого (близько 946 р.) долучилась
і княгиня.
Згідно з літописними джерелами, кн. Ольга у
власних володіннях та помістях поскидала язичницьких богів, відкривала церкви, активно залучала вчених християнських місіонерів та священників. Серед
наукових думок існує версія, що хрещення Ольги, по

суті, означало друге хрещення Русі, адже не могло
бути такого становища, коли глава держави був би
християнином, а його країна лишалась би язичницькою. Підтвердження такої думки — налагодження
Ольгою дипломатичних відносин з двома наймогутнішими християнськими імперіями Європи — Візантією та Німеччиною.
Під час перебування кн. Ольги в 957 р. у Константинополі було докладено чимало зусиль, щоб здобути найвищого державного титулу «дочки» імператора, для чого Ольга таємно (найвірогідніше у 955 р. в
Києві) приймає хрещення.
Після повернення з Константинополя княгиня починає проводити лінію на обмеження впливу язичництва у державі, порушивши «требища бісівські».
Але діяльність Ольги не знаходить підтримки і розуміння навіть у найближчому оточенні.
Син Святослав, незважаючи на вмовляння матері, відмовляється прийняти віру християнську, а тому
964 року в Києві до влади знову приходять язичники
під проводом князя Святослава Ігоревича. Натомість,
сини Святослава — Ярополк і Олег (ймовірно — під
впливом бабусі Ольги) — вже були християнами.
Після загибелі кн. Святослава в 972 році Ярополк
Святославич, який став київським князем, знову поновив усі привілеї християн. Однак цим планам зашкодило повернення до Києва залишків Святославового війська, ватажки якого іще під час «сидіння»
на острові Буяні (суч. Березань) перебили у своєму
стані усіх воїнів-християн, навіть двоюрідного брата
Святослава — християнина Гліба.
На думку Л. М. Гумільова, напад на них печенігів
під час повернення з невдалого походу на Візантію і
вбивство Святослава сталися за сприяння Ярополка,
який після різанини на острові відмовився допомагати батькові. Причиною таких дій Ярополка Святославича, як вважає митр. Макарій (Булгаков), стало повеління Святослава зруйнувати в Києві всі церкви та
винищити саме ім’я християн.
На противагу Ярополкові язичники запрошують
молодшого позашлюбного сина Святослава (від
матері-русинки) Володимира Новгородського —
майбутнього хрестителя Русі, а на той час — язичника. Володимир Святославич вів розпусне життя з
гаремами, розвагами та жертвоприношеннями язич-

ницьким покровителям. Отримавши владу за допомогою варязької дружини і язичницької еліти, Володимир задля їх інтересів запровадив язичницький
пантеон богів. На місці старого капища, де стояв ідол
Перуна, з’являються шість різноплемінних богів —
Перун, Дажбог, Хорс, Стрибог, Сімаргл, Мокш, яким
приносились жертви.
Задля нагнітання антихристиянських настроїв
Володимир Святославич наказує принести в жертву
одну з київських християнських родин — батька Федора та його сина Івана. Їх було вбито і спалено на
честь «прабатьківських богів».
Святитель митрополит Димитрій (Туптало) Ростовський повідомляє, що того часу Володимир наказав силоміць приводити на поклоніння бовдурам
усіх християн, а тих, що не підкорялись його волі, віддавав на смерть. Між тим, язичники, користуючись
опікою та підтримкою Великого Князя, зруйнували в
Києві усі християнські церкви.
Але з часом Володимир-язичник переконується, що для зміцнення держави та її престижу необхідна «нова» віра і нова
Київська держава, підтримувана
Візантією
— найбагатшою, наймогутнішою і найбільш
культурно впливовою
державою того часу.
Тому він вирішує
прийняти
християнство та охрестити весь
свій народ.
Хрещення
Русі
відбулося
у
часи
послаблення
внутрішньополітичного
стану Візантійської імперії. У другій половині
Х ст. (80-х рр.) вибухає
вкрай небезпечне антиурядове повстання
на сході Візантійської
імперії. Скрутне становище, у якому опинився імператор Візантії,
змусило його звернутися до Києва з проханням про військову допомогу.
Тепер умови, за якими Київ погоджувався допомогти Візантії, диктував Володимир. За угодою, київський князь зобов’язувався допомогти імператору придушити повстання, а імператор мав віддати
за Володимира свою сестру Анну. Крім того, перед
укладанням шлюбу з Анною, Володимир повинен був
прийняти християнську віру. Вибору не було.
Володимир приймає хрещення і привозить до
Києва нову дружину Анну Константинопільську.
Наступним кроком стало примусове хрещення киян.
1-й Псковський літопис повідомляє таке датування хрещення:
«В 9 лето княжения Володимира, купно же от
Адама до крещения Рускаго 6496, индикта 1, в
лето 6497, ключ границ Р, круг Солнца 28, вруцелето 3, а Луне круг».
Аналізуючи даний текст, можна дійти висновку,
що хрещення відбулося у неділю, 1 серпня 988
року.
Після офіційного хрещення киян християнство стає державною релігією Київської Русі.
Християнізація відбувалась поступово. Спершу її
прийняли більші осередки, пізніше провінція. Різкий
опір чинили служителі поганського культу — «волхви». Вони підбурювали населення до відкритих виступів проти християнських священників. Ще довго
співіснували між собою елементи поганської віри та
християнства. Це була епоха так званого двовір’я.
Для впорядкування церковного життя у своїй державі Володимир видав Статут, призначивши десятину на утримання церкви, та визначив права духовенства.
Володимир намагався дати структурне оформлення нової релігії, подібне до візантійського. Перші
згадки про митрополію в Русі відомі з 1037 року.
З прийняттям християнства на Русі поширилася
писемність. Володимир закладав школи, будував
церкви (спершу в Києві, а згодом в інших містах).
Саме тоді з’являється перша церква св. Василія у
Вишгороді.
Слід віддати належне княгині Анні, яка поклала на
вівтар просвіти «варварів» свою долю і була для свого чоловіка св. Володимира Великого поводирем у
світі християнському до кінця свого земного життя.
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I

Народ подав до суду на Януковича

Вадим ПЕТРОВ
Напевне, Президент уже й сам не радий, що затіяв небезпечну гру з регіональними мовами, адже
законопроект Колесніченка-Ківалова зруйнував
широко розрекламований міф про стабільність
влади Януковича. У підсумку голова Верховної
Ради Литвин подав у відставку, так і не наважившись підписати скандальний документ. А масові
заходи на захист української мови переросли у
всеукраїнську акцію «Україна проти Януковича».
я акція матиме цілком реальні наслідки, бо
обвинувачення в рамках судового процесу
стануть основою для імпічменту Президента. «Опозиція іде наступом на Президента Януковича,
адже він – основна фігура, з якою пов’язані всі негаразди в Україні», – сказав голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, який особисто
оскаржуватиме в суді протиправні дії Президента.
Причиною подачі позову стала узурпація влади
Президентом України. У вересні 2010 року Конституційний суд за вказівкою Януковича скасував Конституцію 2004 року, відновивши дію Основного закону
від 1996 року. Тож Януковича обирали Президентом
за однією Конституцією, а він керує країною за другою. При цьому обсяг його повноважень значно зріс,
наприклад, він став призначати членів уряду, голову
СБУ, начальника Управління державної охорони. Хто
уповноважував Януковича на виконання цих функцій?
Український народ точно ні.
Якби Янукович хотів дотримуватися правових засад
у своїй діяльності, він мав би подати заяву про відставку й оголосити позачергові вибори Президента. Звісно, він міг би балотуватися вдруге, а в разі перемоги
цілком законно виконувати розширені повноваження
відповідно до чинної на момент виборів Конституції.

Ц

Календар

Він цього не зробив, бо його метою була не законність,
а абсолютна влада.
За вчинення Януковичем протиправних дій
Об’єднана опозиція «Батьківщина» й прагне притягти
Януковича до відповідальності. Окрім перевищення
повноважень, у позові йдеться ще про десятки фактів,
які є правопорушеннями як за Конституцією 1996-го,
так і 2004-го року. Опозиція, зокрема, вказує на антиконституційне формування парламентської коаліції: її
мали створювати фракції, а не окремо взяті депутатські «тушки».
Усупереч Конституції Янукович передав Росії частину території України, підписавши так звані Харківські
угоди. Президент не мав права позбавляти «афганців»
та «чорнобильців» гарантованих державою пільг, здійснювати пенсійну реформу, яка призвела до підвищення пенсійного віку та збільшення мінімального стажу
для отримання пенсії. Новий Податковий кодекс, посиливши фіскальний тиск на підприємства, погіршив
умови ведення бізнесу в Україні. Відбувається скорочення лікарень та шкіл, а це заборонено Конституцією.

мав чистий кисень
1977 — у Києві відкрито
Центральний будинок художника
2010 — вступила в дію Конвенція про касетні боєприпаси
2010 — виявлено підводну
річку у Чорному морі
Іменини: Лука, Іван, Леонід, Віктор
2 серпня – День аеромобільних військ (День десантника)
1887 — Ровелл Ходж запатентував колючий дріт
1914 — у Львові українські
політичні партії об’єдналися у
Головну Українську раду
1953 — у Києві відкрито дитячу залізницю
Народилися:
1924 — Олександр Хмельницький, український живописець
Іменини: Сава, Олексій,
Аврам
3 серпня – Всесвітній
день гарбуза
1911 — аероплани вперше
використано у військових цілях
1935 — у школах України
введено предмет «фізкультура»
1949 — у США засновано
Національну баскетбольну асоціацію
1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її
винахід називався «Допомога
для хапання круглої дверної
ручки»)
Народилися:
1833 — Омелян Огоновський, український учений-філолог і громадський діяч, багаторічний голова «Просвіти»
Іменини: Анна, Єлизавета,
Катерина, Лариса

Януковича звинувачують у розграбуванні державного майна, репресіях проти політичних опонентів,
фальсифікації місцевих виборів 2010 року.
Згадано також нещодавнє «голосування» за мовний закон, коли півсотні депутатів, перекваліфікувавшись у піаністів, натиснули 248 кнопок. Підписання
Януковичем законів, ухвалених із грубими порушенням Конституції, – окремий пункт звинувачення Президента. Він був зобов’язаний скористатися правом вето
щодо законів, за які частина депутатів не голосувала
особисто. Це пряма вимога Конституції, однак Янукович не зважає на неї. Тож чинність 762 законних актів,
ухвалених парламентом, опинилася під сумнівом.
«Нинішній Президент України систематично не виконував своїх конституційних обов’язків як гаранта
державного суверенітету, територіальної цілісності
України, додержання Конституції України, прав і свобод людини», – зазначено в судовому позові Арсенія
Яценюка проти Президента. Позивач просить визнати
протиправними дії Януковича, спрямовані на узурпацію влади в країні.
Приєднатися до судового позову може кожен українець, який підтримує звинувачення проти Януковича –
збір підписів розпочався 16 липня. Для цього потрібно
звернутися до інформаційного намету Об’єднаної опозиції, які розгорнуті у кожному місті, чи завантажити із
сайтів ВО «Батьківщина» або «Фронту Змін» відповідну
заяву й заповнити її. При цьому паспортних даних залишати не треба.
Позов буде поданий до Вищого адміністративного
суду України. Якщо тут відмовляться його розглядати, опозиціонери звернуться до Європейського суду з
прав людини. Рішення суду стане юридичною підставою для того, щоб після перемоги на парламентських
виборах Об’єднаної опозиції «Батьківщина» розпочати
процедуру імпічменту Президента.

Наші – на ХХХ літній Олімпіаді

Цей день в історії

28 липня – День хрещення Київської Русі
1586 — англійський дослідник Томас Херріот вперше
завіз картоплю з Америки до
Європи
1858 — відбитки пальців
вперше використані для ідентифікації особистості
Народилися:
1940 — Володимир Симоненко, український джазовий
піаніст, музикознавець
Іменини:
Володимир,
Олег, Валерій
29 липня
1907 — створено Всесвітню
організацію скаутського руху
1998 — американський
каскадер зробив найдовший в
історії стрибок з даху на мотоциклі (19,8 м)
Іменини: Павло, Мануїл,
Юрій
30 липня – Міжнародний
день дружби
1502 — Христофор Колумб
вперше зустрів представників
народу майя
1895 — у Львові засновано
етнографічний музей
Народилися:
1872 — Олексій Кримов, відомий український хірург
Іменини: Людмила, Марина, Вероніка, Маргарита
31 липня
1971 — людина вперше
проїхалась по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover
Vehicle
1994 — Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м
Іменини: Хома, Яків, Ілля,
Назар
1 серпня
1774 — англійський учений
Джозеф Прістлі вперше отри-

Вишгород

Вболіватимемо за Інну!

27 липня розпочалась ХХХ Олімпіада у
Лондоні, куди першими прибули українські
стрибуни у воду, байдарочники, стрибуни на
батуті.
иступатиме на байдарці й спортсменка
із Вишгорода, відома рекордсменка Європи і світу Інна Осипенко-Радомська, а
ми, як завжди, чекатимемо від неї нових рекордів.
До речі, ще до старту Літніх Олімпійських ігор
англійці побили кілька рекордів: збудували найлегший у світі стадіон із пересувним дахом, відлили медалі вагою від 375 до 400 грамів, включили у
програму жіночий бокс.
На час Олімпіади у Лондоні встановлено 100

В

тисяч біотуалетів.
Спортивні досягнення:
Інна Осипенко-Радомська виступає за товариства «Україна» – «Динамо» (Київська область).
Перший тренер, що працює з нею і досі, – Сергій
Дубінін. Також її тренує Маргарита Бобильова.
На Олімпійських іграх 2004 року в Афінах Осипенко-Радомська виграла бронзу у складі української жіночої команди-четвірки на байдарці. На
літніх Олімпійських іграх в Пекіні у 2008 році вона
стала чемпіонкою на одиночній байдарці, показавши у фінальному заїзді час 1:50,673, випередивши при цьому італійку Жозефу Ідем (1:50,677)
усього лише на 4 тисячні секунди.

Вишгород

День працівників торгівлі

28 липня

2012 року
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Повар не тільки ліпить котлети…
Марта КВІТКА, ФОТО — автор
Невисокого зросту, рухлива, завжди привітна — такою сотні мешканців міста щодня бачать
продавця магазину «Кулінарія», що напроти школи №1, Людмилу Бондаренко. Вона — справжня
«знахідка» для приватного підприємця Максима
Свистуна, що утримує цей заклад разом із мамою, депутатом міської ради Світланою Свистун.
«Побільше б таких, і торгівля наша процвітала…»
— кажуть про Люду співпрацівники.
івчина з Вінничини майже рік тому приїхала
до нашого міста за рекомендацією знайомих разом із сестрою. За професією вона
повар-кондитер, а тому може замінити фахівців на
кухні, де — за її словами — працювати набагато важче,
ніж за прилавком.
Як на мене, то навпаки. Коли кожного дня бачиш
десятки облич, спілкуєшся з різними людьми, чуєш
не тільки схвальні коментарі, а в книзі відгуків можеш
прочитати й зовсім негативний та необ’єктивний за-
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пис, — то які ж треба мати нерви, щоб спокійно реагувати на все це?
Хвора жінка, яка залишила єдину за весь час існування «Кулінарії» скаргу, час від часу приходить і зараз, щось купує, вдома куштує, а лишки приносить назад і вимагає за це гроші, мовляв, несмачно.
Людмилі її шкода. Шкода й тих, хто не спроможний
купити ці справжні шедеври кулінарії — пиріжки, відбивні, шашлики курячі, котлети рибні і м’ясні, зрази
грибні і капустяні — асортимент продукції досить різноманітний.
Бідних, буває, пригощають безкоштовно. Світлана
Свистун — жінка рідкої доброти — щодня готує безкоштовні гарячі обіди з трьох страв для найнужденніших
мешканців міста, А розносять їх волонтери Червоного
Хреста.
Взагалі-то, в «Кулінарії» постійне коло покупців
— продавці всіх торгових точок, школярі, працівники
закладів та установ, що розташовані поруч і на місцевому ринку, просто мами з дітьми. Ті не можуть відірвати погляд від такої «смачної» вітрини і просять мам
купити все (на знімку).
Запитую молодих жінок, — чи часто відвідують кулінарію.
— Майже щодня. — і відверто зізнаються: — Ми так
готувати не вміємо. А тут не просто продадуть, а ще
підкажуть рецепт.
Недарма основна професія Людмили — поваркондитер.
При мені вона прийняла замовлення (а замовляють тут страви на великі компанії), узгодила час і встигла буквально за лічені хвилини обслугувати з десяток
відвідувачів.
Єдиний вихідний у дівчини— неділя. «Кулінарія» ж
працює без вихідних, без обідньої перерви з 10-ї до
20-ї години. Для мешканців міста зручно. А свій вихідний Людмила проводить у колі віруючих.

Хімія не згубила
поетичну душу
Марта КВІТКА, ФОТО — автор
Людмила Степанова з тих, хто
вражає і зовнішністю, і вчинками,
і способом життя. Не кожна жінка ризикне вийти заміж за вдівця,
старшого на 25 років, відкрити
власну справу і разом із чоловіком
довести її майже до досконалості.
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невеличкому магазині «Оранта» на ринку можна купити не
тільки насіння, а й добрива,
отрутохімікати. Причому вся продукція сертифікована, «лівий» товар тут не
продають.
Якщо Людмила каже, що насіння
має 85% схожість — так воно і є. Якщо
пропонує біопрепарат — будьте впевнені, це саме те, що врятує ваші помідори від фітофтори.
Свого часу Людмила закінчила індустріальний технікум за фахом технолог з обробітку металів. А в житті
займається реалізацією насіння та добрив.
— Всього можна навчитися, якщо
це треба для справи, — каже вона. —
Літератури сьогодні досить, є Інтернет. Втім, продавець постійно вчиться,
оскільки ринок не стоїть на місці, стіль-

ки всього нового пропонує, треба бути
у курсі справ.
Двері її невеличкого магазинчика
майже не зачиняються, хоча іноді доводиться чекати на покупців.
І рідко хто виходить з магазину з
порожніми руками. Більшість товару
коштує копійки, і особливої вигоди подружжя Степанових не має. Цей магазинчик вони самі збудували — до цього
торгували у ларьку. Місця тут небагато, кільком покупцям не розминутися.
Але для зручності людей є навіть столик із стільцем, де можна ознайомитись з анотаціями на препарати. Втім,
хоч і є у магазинчику вентиляція, довго
тут не затримаєшся. А Людмила ж торгує цілий день, у вихідні навіть довше,
бо на ринок приїздять люди з району.
За такою прозаїчною професією
ховається поетична душа. Мало хто
знає, шо у молодості Людмила підкорила не одну горну вершину, має значок «Альпініст СРСР».
Може, через це в одязі й віддає перевагу спортивному стилю. Практично
не розлучається із своїм другом-рюкзаком. Навіть зачіска «під хлопчика».
А ще вона — поетеса. Чуйне серце
відгукується на будь-які події хоч політичного, хоч життєво-прозаїчного
характеру. Складає вірші російською
мовою, у них — її філософські роздуми
про зміст життя. Є кілька віршів й українською.
Їх єдиний син Олександр теж працює в одному із великих торгових
комплексів в Києві, хоча за освітою він
— педагог. Невістка Тетяна — еколог.
Онуці Христині — 2,2 роки.
Звичайна українська родина, де є і
дід, і бабуся. Рідні Людмили живуть на
Полтавщині.
Свій магазин вони назвали «Оранта». У символічній цій назві — великий
зміст: мрія захистити сім’ю, близьких
людей і світ від болю і тривоги заради
гармонії і щастя.

Дівчина вона сором’язлива і емоційна. Любить
мандрувати країною — побувала у Карпатах, в Криму.
Мріє про далеке зарубіжжя. І, мабуть, як будь-яка дівчина, хоче зустріти того єдиного, коханого, що мариться уві снах. У двадцять років життя тільки починається.
На відміну від тих, що стоять за прилавком «бо так
треба», Людмила роботу свою любить і виконує її якісно. Може, тому, що насамперед вона шанує людей,
від спілкування з якими не втомлюється, не «звіріє» до
кінця дня, а отримує задоволення. І покупці відповідають їй тим же.

Співпраця
бізнесу та влади
Світлана ГАВРИЛОВА,
начальник управління економіки
Вишгородської РДА
У формуванні загальноекономічного потенціалу району торгівля відіграє значну роль. Минулого року
роздрібний товарообіг (включаючи ресторанне господарство) склав
108,3 млн грн, що майже на 24 млн
грн перевищує показник позаминулого року.
районі працюють 403 магазини
— на 101 більше, ніж 2010 року.
Половина з них — у сільській
місцевості. Там переважають заклади
змішаного типу, де покупець може придбати не тільки продукти, а й речі, взуття,
господарські товари.
Розвивається мережа супермаркетів.
Три з них — « ЕКО-маркет», «Перехрестя», «Наш край» — розташовані у Вишгороді, «Фора» — у Димері.
У районі працюють три ринки змішаного типу. На ринку «Ванда» (Вишгород)
— 75 торговельних місць, в т. ч. 48 — для
продажу сільгосппродукції. У результаті реконструкції облаштовано овочевий
ринок, 2 стоянки для автомобілів на 40
місць, нові торговельні павільйони, відновлені електричні мережі, побудовані
нові громадські вбиральні. Зараз оновлюється територія речового ринку.
Ринок районного споживчого товариства «Сузір’я» розташований у приміщенні, площа якого 750 кв. м.: 64
торговельні місця; працюють 54 особи.
Минулого року розпочато реконструкцію
ринку — зроблено ремонт фасаду та покрівлі, підведено гаряче водопостачання
до торговельного ряду з м’ясною продукцією, частково замінено вікна, зроблено вхідні металопластикові двері. В
цілому виконано робіт на 150 тисяч грн.
У Димері ринок працює раз на тиждень, де торгують 316 осіб. До їхніх послуг — 352 торговельні місця.
У селах району щотижня відбува-
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ються ярмарки: щовівторка — у Вищій
Дубечні і Сувиді, щосереди — у Демидові, Нижчій Дубечні та Вахівці; щочетверга — у Старих Петрівцях та Сухолуччі;
щоп’ятниці — у Лютежі, Боденьках, Козаровичах, Жукині, Литвинівці; щосуботи —
у Вишгороді, Катюжанці, Гаврилівці; щонеділі — у Вишгороді, Димері, Лебедівці,
Синяку.
В інших населених пунктах ярмаркують за бажанням мешканців та на замовлення сільських виконкомів.
Майже в усіх населених пунктах району реалізує свою продукцію ТОВ « Комплекс «Агро марс».
З метою стабілізації цін та захисту
населення від недобросовісної торгівлі
працює робоча група з контролю за їх
формуванням, проводиться моніторинг
цін на основні види продовольчих товарів, особливо соціально значущих — борошно, цукор, олію, крупу гречану, яйця.
Із 100 закладів ресторанного господарства на 9260 посадкових місць 62
розташовані у сільській місцевості. Незважаючи на позитивну динаміку його
розвитку, подекуди не дотримуються
правил торгівлі, не дбають про покращення та естетичний вигляд прилеглої
території та фасадів, про комфортність
приміщень. Змінити становище на краще
можна лише зусиллями місцевих органів
виконавчої влади та самих суб’єктів малого підприємництва.
Послуги населенню — одна із галузей
сфери торгівлі. Вони надаються у районі по 18 основних видах, і кожного року
обсяг їх значно збільшується. Так, за січень-травень поточного року — на 63,1
% у порівнянні з цим же періодом минулого року. Левову частку займають транспортні послуги, рекламна діяльність та
операції з нерухомим майном.
День працівника торгівлі — данина
вдячності держави великій армії підприємців, вшанування тих, хто реалізує товари та послуги, хто робить наше життя
комфортнішим.
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Будьте здорові

Вишгород

Туберкульоз виліковний, та йому краще запобігти

(Початок див. у № 29’2012)
Вадим ГОРДІЄНКО, лікар-фтизіатр
Вишгородської ЦРЛ
На ваші запитання можу відповісти
на консультативному прийомі в
поліклініці
(вул. Ю. Кургузова, 1, кабінет 3-а)
чи за телефоном (093) 811-00-48
Туберкульоз
супроводжував
людство з давніх-давен. Тривалий
час захворювання називали «сухоти», «чахотка». У залишках кісток
давніх людей знаходили сліди туберкульозного ураження, а опис
хвороби — у єгипетських ієрогліфах,
старих перських книгах, індійських
ведах. У вавилонських законах Хаммурапі (початок II століття до н. е.)
було встановлено право на розлучення із жінкою, якщо вона захворіла на сухоти.
авньогрецький лікар Гіппократ наприкінці V — на початку IV століття до н. е. описав
прояви туберкульозу та його патогенез
(хід розвитку хвороби), але вважав цей
недуг спадковим, оскільки він уражав
цілі сім’ї. Арістотель першим описав туберкульозний горбик (phymos), а Клавдій Гален у Римі визнав, що ця хвороба
є заразною.
Під поняттям «туберкульоз» описувались різні хвороби, що супроводжувались інтоксикацією, виснаженням,
кровохарканням, кровотечами, тому
і виникла така назва як сухоти (лат.
phthisis), що означає виснаження. У
древніх руських літописах теж згадується ця хвороба — запалення регіонарних
лімфатичних вузлів, яке лікували хірургічним методом та припіканням. Так,
зокрема, лікували князя Київського
Святослава Ярославича у 1076 році.
Попри значне поширення туберкульозу у середні віки, вчені здебільшого користувалися трактатами давньогрецьких мудреців, а твори Гіппократа
і Галена вважали непогрішними. Лише
у XVI столітті венеціанець Джироламо
Фракасторо зазначив, що туберкульоз
заразний і його переносить якесь «насіння».
1678 року голландський лікар Франциск Сильвій описав туберкульозний
горбик у легенях померлого і назвав
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його tuberculum. Проте він вважав, що
це змінений лімфатичний вузол.
1689 року англійський лікар Річард
Мортон опублікував свій трактат під
назвою «Фтизіологія, або Трактат про
сухоти», де виклав подібні припущення.
Звідси й пішло «фтизіатрія, фтизіатр».
Лише 1793 року також англієць Бейлі
довів, що ті горбики — не змінені лімфатичні вузли, а специфічні утворення,
характерні тільки для туберкульозу, які
можуть зливатися і розпадатися.
1882 року німецький бактеріолог
Роберт Кох у Берліні довів інфекційну природу туберкульозу та розробив
спеціальний метод визначення захворювання. Мікобактерія туберкульозу
отримала свою назву — паличка Коха.
1887 року відкрито перший протитуберкульозний диспансер, де не тільки
лікували, а й соціально підтримували
хворих. Активне лікування вперше запропонував італійський медик Фораліні — створення відносного спокою хворому органові і зближення країв рани,
тобто загальне стаціонарне лікування.
Величезну роль у діагностиці туберкульозу відіграло відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном у 1895 році
Х-променів, що дало можливість виявляти найменші зміни у легенях. Далі
основним досягненням у боротьбі з
туберкульозом стало відкриття французькими вченими Альбертом Кальметом і Камілем Гереном у 1919 році
протитуберкульозної вакцини, названої на їх честь — БЦЖ (BCG — Bacilles
Calmette, Geurin). Перше щеплення
здійснили 1921 року, а в 1925 році вак-

цина була передана
в Радянський Союз.
Масово виявлення туберкульозу
стало
можливим
після запровадження флюорографічного обстеження,
яке вперше застосували 1924 року в
місті Арб, Бразилії.
Довготривалі
пошуки ліків проти
туберкульозу не давали ніяких результатів аж до 1943-го,
коли Зельман Ваксман
(американський мікробіолог,
народжений в Україні) отримав антибіотик стрептоміцин,
за що став лауреатом Нобелівської
премії з фізіології та медицини. Іншим
значним вітчизняним фтизіатром був
Олександр Рабухін.
До 1966 року застосовувалися й
інші протитуберкульозні препарати,
найефективінший — ізоніазид. Значно
полегшило долю хворих використання
хіміотерапії.
Вивчення туберкульозу триває і на
сучасному етапі, йдуть пошуки нових
шляхів подолання захворювання.
У лікуванні туберкульозу найголовніше — чітке дотримання всіх рекомендацій лікаря. Неправильне (нерегулярний
або неповний прийом препаратів, раннє припинення лікування) й несвоєчасне лікування завдають більше шкоди,
ніж користі, оскільки перетворюють
легковиліковну форму хвороби на важковиліковний, стійкий до лікарських
препаратів туберкульоз.
У сучасних умовах туберкульоз
справді цілком і повністю виліковний
— за умови раннього виявлення та суворого дотримання приписів лікарів.
У часи, коли не було протитуберкульозних препаратів, сухоти лікували посиленим харчуванням і кліматом (в Україні
це Південний берег Криму). Виживали
тільки ті, у кого захисні сили організму
змогли «мобілізувати» себе і справитися з туберкульозною інфекцією.
Твердження, що заможні, благополучні люди, які добре харчуються
і задоволені собою, не хворіють на туберкульоз, — міф. Свідоцтво тому —

Кусати моркву можна
(Початок див. у № 29’2012)
Олену ДАЙНЕЦЬКУ
розпитувала Катерина ЗУРМА
— Що краще: ортодонтична пластинка чи брикет-система?
— У кожного ортодонтичного апарата є свої показання до застосування,
тому однозначно сказати, що краще, —
складно.
— Що таке брикет-система, скільки часу вона носиться?
— Брикет-система (у дослівному
перекладі означає «скоби») — різновид
незйомної ортодонтичної апаратури,
яка фіксується на вестибулярній (зовнішній) поверхні зубів. Виготовляється з різних матеріалів: металу, сапфіру,
кераміки, пластмаси, буває комбінованою. У середньому термін її використання — 1,5 року.
— Що таке трейнер?
— Біофункційний двощелепний ортодонтичний зйомний апарат, зовні
схожий на боксерську капу.
— Чи можна перемістити окремий
зуб, якщо він стоїть неправильно? І
як це зробити?

— Можна, і для цього у деяких випадках не обов’язкова брикет-система,
а досить зйомної ортодонтичної пластинки.
— Чи всі порушення прикусу може
виправити ортодонт? Коли потрібно
вдаватися по допомогу до хірурга?
— У більшості випадків досить лікування у ортодонта. Виділяють зубоальвеолярні (патологічні зміни на рівні зубних дуг і альвеолярної частини),
скелетні (надмірний або недостатній
розвиток щелеп) і комбіновані форми
ортодонтичної патології. Перше частіше зустрічається і лікується виключно
ортодонтом, крім тих випадків, коли
потрібне втручання хірурга (розкриття
зуба, який не прорізався, видалення
молочного зуба, що затримався, а також — постійного зуба за ортодонтичними показниками). А ось більш рідкісні
патології (такі як скелетні) вимагають
втручання хірурга.
— До якого віку не пізно виправляти прикус і змінювати положення
окремих зубів?
— Вік значення не має, та лікування
дорослих пацієнтів довше, й результат

численні випадки захворювання в елітних столичних колах, а також довгий
список знаменитостей, що в різний час
хворіли на туберкульоз.
Паличка Коха не розрізняє соціального статусу і однаково заражає бідних і
багатих. Високий темп життя, інформаційний пресинг, постійний «брак часу»,
а отже, нерегулярне і незбалансоване
харчування — це все стресові моменти,
які призводять до зниження захисних
сил організму і сприяє розвитку захворювання.
Ось неповний перелік відомих письменників і поетів, які хворіли на цей недуг: Михайло Коцюбинський, Степан
Руданський, Максим Горький, Джордж
Байрон, Шолом Алейхем, Ілля Ільф,
Олександр Грін, Віссаріон Бєлінський,
Микола Добролюбов, Борис Грінченко, Федір Достоєвський, Антон Чехов,
Роберт Стівенсон, Шандор Петефі, Енн
Бронте, Анна Ахматова, Алан Сіллітоу,
Франц Кафка, Олександр Бєляєв, Дмитро Мамін-Сибіряк, Альберто Моравіа,
Фрідріх Шиллер, Олександр Купрін,
Василь Гроссман; композитори і музиканти — Фредерік Шопен, Мікола Паганіні, Йозеф Гайдн, Карл фон Вебер,
Ігор Стравінський, Олександр Варламов; актори — Вів’єн Лі, Сара Бернар;
філософи — Бенедикт Спіноза, Альбер
Камю; художник Ісаак Левітан, вчений
Володимир Вернадський та багато інших.
Складне соціально-економічне становище України, безробіття, велика
кількість людей, які не можуть повноцінно харчуватися, стреси, соціальна
невлаштованість — все це істотно підвищує ризик зараження і розвитку туберкульозу.
Краще запобігти захворюванню.
Для цього не вишукуйте матеріали про
самолікування чи відмову від лікування
туберкульозу. Кращий консультант —
лікар, а не сумнівні поради.
Наукою та будь-якими практичними
й статистичними засобами не доведена ефективність в лікуванні туберкульозу борсучого жиру, собачого м’яса,
прополіса. Зовсім інша справа — комбінування основного лікування з фізіота фітотерапією (наприклад, фіалка —
знімає кашель, покращує дихання).
Не той хворіє, хто не ходить по лікарнях, а той, хто не береже свого
здоров’я. Бувайте та не кашляйте!

Білозубі поради

стоматолог Олена Дайнецька
досягається за більш тривалий період.
— Чи потрібні додаткові обстеження
до візиту до ортодонта?
— Їх проводять виключно за приписом лікаря-ортодонта. Найбільш частим
призначенням є ортопантомографія

(панорамний рентген зубів).
Чи можна «витягнути» зуб із щелепи, якщо він не прорізався вчасно?
— У більшості випадків (98%) можна,
окрім ситуацій, коли зуб зрісся з кісткою.

Людина

Вишгород
Нащадки Ольги пам’ятають
Анатолій МИСЬКО
Благодійний Фонд св. Ольги, громадська спортивна організація Флотилії «Вільні Вітрила» та КП «УФКС»
Вишгородської міськради провели
21-22 липня цього року 12-ий фестиваль з нагоди відзначення 1122ої річниці з дня народження рівноапостольної Ольги, Великої княгині
Київської, Володарки Вишгорода,
першої і останньої літописної вітчизняної княгині-мореплавки, видатної
державної і політичної діячки Київського князівства. Учасників благословив настоятель собору св. Володимира отець Богдан. Президент
благодійного Фонду «Святої Ольги»
Володимир Малишев оголосив подяку гурту «Гайдамаки» за активну участь у підготовці до знаменної
дати. Що ж відбувалось у ці дні?
а акваторії Київського водоймища, прилеглої до Вишгородського берега, — район
древнього городища і колишнього знаходження красного терему Ольги —
стартувала 12-та вітрильницька дефіліада на «Кубок кн. Ольги». У ній взяли
участь вітрильницькі екіпажі з вишгородських яхт-клубів «Водник», «Енергетик» , Флотилії «Вільні Вітрила» та з
Київського яхт-клубу.
Мета — відновлення пам’яті про
скрижалі звитяжної минувшини України, про морський похід Великої княгині
Київської Ольги до Константинополя
(Стамбула) в 955р. та відзначення її
різдва; популяризація та пропаганда вітрильницького спорту; розвиток
та зміцнення спортивних та дружніх
зв’язків яхтсменів, клубів, флотилії; подальше закріплення іміджу м. Вишгорода, як столиці вітрильницького судноплавства у Київській області та в Україні;
вшанування жінок-яхтсменок та інше з
традиційного набору питань спорту.
Дощова погода, вітер 1-3 бали, хвилювання моря до 3 балів, температура
повітря 21-23 градусів по Цельсію (а все
почалось із штилю) — за таких умов вібувалась акція.
Лауреатами стали: стартова група
мікротоннери — яхта «Веста» (капітан
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Морськими шляхами Великої княгині…

Лідія Мельникова), стартова група 1/4
тн — яхта «Міраж» (капітан Сергій Черепанцев), стартова група класу 1/2 тн —
яхта «Аметист» (капітан Євген Пещерін),
група класу Т-3 — яхта «Фортуна-плюс»
(капітан Володимир Єфремов), стартова група «махі» — яхта «Аквамарін»
(капітан Олександр Ковалевський). Інші
номінанти фестивалю — «Лада» (капітан
Перебатов), «Електра», «Ліра», «Лера»,
«П’ятниця», «Мрія».
Яхта «Топаз», номінальна учасниця
дефіліади, виконувала роль судна супроводження із страхувальними функціями.
Відзначу високу активність жінок —
нащадків славної мореплавки Ольги.
Яхтою «Веста» кермувала загальновідома у вітрильництві Лідія Мельникова,
членом екіпажу яхти «Аквамарін» була
відома в Києві, нині член яхт-клубу
«Енергетик» Світлана Трельовська , а
обов’язки старпома на яхті «Міраж» виконувала Світлана Черепанцева.
Лауреати фестивалю нагороджені
грамотами, медалями та сувенірами.
Медалі та іншу нагородну атрибутику
надав «Благодійний Фонд св. Ольги».
Цей Фонд також забезпечив гурт «Гайдамаки» автомобілем для сухопутної
частини, а В. В. Колобов — самовідданий підтримувач спортивних і громадських заходів — спонсорував козацький
обід для учасників фестивалю.
Перехідний Кубок фестивалю, заснований Головою громадської ради
при Вишгородській районній державній
Адміністрації Анатолієм Гальчуком, вручено 12-ти разовій учасниці регати Лідії
Мельниковій.
12-ий фестиваль, став показовим у
програмі етапу «Чемпіонату світу з Формули-1» на воді у Вишгороді. Коли десятки вітрильників ввійшли на акваторію
аванпорту шлюзу — трибуни завмерли
в емоційному захопленні! Мабуть, сильнішому, ніж від барожування моторних
суден «Формули-1»! Вітрильництво —
вічне та чарівне, як сама природа!
Сухопутна частина фестивалю відбувалась у Вишгороді та в м. Києві.
Гурт «Гайдамаки» у народному українському вбранні об’їхав і «викаблучився» на знакових місцях сучасного
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Вишгорода — біля собору св. Володимира, на площа Т. Г. Шевченка, біля
пам’ятника Т. Г. Шевченку, виступив на
Аскольдовій могилі та біля Українського
Дому.
На Аскольдовій могилі гурт зустрів
настоятель каплиці, привітав нас і щиро
подякував. Пісні гурту розчулили присутніх. Адже на Аскольдовій могилі, за
літописами була похована кн. Ольга .
Виявляється, що від будівлі Верховної Ради до урочища «Аскольдова
могила» до 1935 року існувало тисячолітнє кладовище. Там на протязі віків
хоронили небіжчиків в п’яти шарах. А в
1935-37 роках на місці цього кладовища спланували паркову зону. Коли Володимир (онук княгині Ольги) збудував
Десятинну Церкву, Ольгу перепоховали
там. Татаро-монгольські дикуни зруйнували цю церкву і поховання великої
жінки України. Тепер над руїнами Десятинної церкви постійно відбуваються
тітабаші різних угрупувань, «нерідко і
рукопашні», за право домінувати над
цим матеріальним залишком середньовічної цивілізації Київського князівства.
У Вишгороді ж Благодійний фонд св.
Ольги дбає про сьогоденне увічнення
пам’яті про нашу велику землячку —
Вишгородську літописну княгиню.

«... Пам’ятаєм першу християнку...»
Валентина ВАСИЛЕНКО,
ФОТО – автор

День пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги зібрав друзів
у Благодійному фонді, що носить її
ім’я.
Як свідчать історики, княгиня, як
регент, управляла нашим містом з
945 по 957 рік. Мудра, рішуча, відважна – такою вона відома нам з літописів.
шанували славну пращурку
всі небайдужі до історії, духовності патріоти свого краю. У
місцевої поетеси Ольги Дяченко цього
дня народились нові поетичні рядки:
А сьогодні Ольги іменини.
Літній день в минуле поверта,
Бо княгині гордий дух донині
В Вишгороді древньому літа.
Учить нас любити до останку,
Бути вірним цій землі святій.
Пам’ятаєм першу християнку
І низенько кланяємось їй…
Сьогодні у нашому місті велику княгиню не вшановано як належить. Про
це сказав начальник відділу з гуманітарних питань Вишгородської міської
ради Володимир Ткач. Він назвав княгиню Ольгу нашим першим президентом, яка боролася з проявами сепара-
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тизму, угамовуючи древлян.
Цікаві відомості про нашу пращурку
розповіли працівники Вишгородського державного історико-культурного
заповідника.
Директор заповідника Ірина Пироженко мріє і про достойне увічнення
пам’яті Великої княгині, і про музей історії Київської Русі, якому місце саме
тут, на нашій Вишгородській землі.

Настоятель собору Вишгородської
Богородиці Української греко-католицької церкви отець Тарас подарував фонду ікону пресвятої Богородиці
Одигітрія, написану художником Юрієм Нікітіним, котрий розписував іконостас собору.
За праведні благочестиві труди на
теренах благодійності і меценацтва,
активну участь у громадському житті

2012 року

Бренд фонду — св. Ольга — не тільки символ, це — поклик до благодійництва, громадської діяльності заради
ідей людяності і любові до ближнього
безпосередньо через теплі руки людей.
Надана Фондом практична допомога транспортом і поточні витрати забезпечили можливість і нашій групі андеграундових ентузіастів з величезним
ефектом здійснити цю воістину духопідйомну акцію — святкування Дня різдва
княгині, акцію як крайового, так і республіканського масштабу.
Інформація для роздумів. Поїздка жінки до Стамбула на веслярському
судні типу «Козацька чайка» — це вже
є подвигом. Історики відкопують нові
відомості, які свідчать , що кн. Ольга до
Стамбула ходила на судні не один раз...
Хитавиця, спека, холод, дощі, вітер, відкрита палуба — ніч і день на човні... Для
жінки потрібні інші умови побуту... Та
Ольга все це переборола. Адже до заміжжя з князем Ігорем вона була перевізницею (паромницею) на Дніпрі, власне там князь Ігор і зустрів її... Вона була
міцна і загартована у буднях. Там вона і
осягла науку життя. її поїздки — це поперед усе державні візити до сусідньої
могутньої держави, укладання договорів. А не фараонські перегони...

У Благодійному фонді
міста Володимир Ткач вручив подяки міського голови меценату Миколі
Литвиненку, директору МКП «ЕкспресСервіс» Володимиру Бондаруку, ветерану праці Маргариті Олабіній, майстрині Ользі Шаль, члену наглядової
ради фонду Аллі Студзинській.
Володимир Малишев також відзначив подяками друзів фонду – голову ветеранської організації ПАТ
«Укргідроенерго» Костянтина Вощинського, майстриню Олену Кобзар, голову жіночого клубу «Перлина» Тетяну
Король, члена фонду Миколу Новіка.
Гарного настрою додала всім Анна
Покровська, виконавши пісні про Вишгород місцевих авторів Віктора Кучерука та Анатолія Черняхівського.
Гості дякували маленькому колективу фонду, який не лише робить
благодійні справи, але й проводить
просвітницьку роботу, підтримує народних умільців, талановиту молодь,
і до якого завжди ідуть із щирим серцем.
P.S. Фонд щиро дякує за підтримку Заслуженому будівельнику України,
Генеральному директору Концерну
«Київпідземшляхбуд» Анатолію Гальчуку, підприємцю Миколі Ковалю та
Генеральному директору ВАТ «Карат
-Ліфткомплект» Сергію Горішному.
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Зникаючі дива світу

Туристичний портал Budget Travel уклав список з десяти чудес світу, які можуть зникнути до 2030
року. Неминучість загибелі приверне до чудес підвищену увагу туристів. Вони захочуть подивитися
на визначні пам’ятки Землі, яких зовсім скоро не стане, відзначають фахівці.
його площа скоротилася на третину, а обміліло воно
на 24 метри. Колишні пляжі тепер на півтора кілометра далі від берегової лінії. Вода в Мертве море надходить лише з річки Йордан, але оточуючі її країни
забирають з ріки все більше води. У результаті через
50 років Мертвого моря зовсім не стане. Тим паче,
що виробники косметики і вуглекислого калію постійно виснажують мінеральні запаси морського дна
(НА ФОТО 3).

1
Белізький Бар’єрний риф дуже сильно постраждав у 1998 році, втративши у багатьох місцях до 50%
коралів. Його корали, як і раніше, знебарвлюються –
як через глобальне потепління, так і через діяльність
людини (НА ФОТО 1).
Конголезька западина – другий за площею
масив джунглів після басейну Амазонки. За даними
ООН, до 2040 року до двох третин унікальної флори і
фауни буде втрачено у разі невжиття ефективних заходів щодо їх захисту.
Ліси піддаються нещадному вирубанню з метою
влаштування пасовищ, шахт, а також при веденні

3
Мадагаскар. Якщо не врятувати ліси цієї острівної африканської держави, через 35 років вони
будуть повністю вирубані і випалені, а їхні мешканці
вимруть. Заповідники займають лише 5% території
острова, не дозволяючи тваринам безпечно переміщатися по всьому Мадагаскару.
Деякі рідкісні види тварин острова ще не були вивчені й зареєстровані, й, можливо, вимруть до того,
як їх встигнуть дослідити (НА ФОТО 4).
Далі у наступному номері.

Вітаємо із днем народження
ріднесенького татуся, дідуся і прадідуся
Петра Олексійовича КОТЕНКА!
Ще небо
хмарами не вкрите,
Ще так прозоро
сяють роси.
А вже
по ліву руку-літо,
а вже
по праву руку-осінь.
Ще очі блиску
не позбулись,
Ще серце жити
не стомилось,
А вже
по ліву руку-юність,
А вже
По праву рукузрілість.
А час летить
нестримно далі
й душа
немов би молодіє,
По ліву руку — всі печалі,
По праву руку — всі надії.
Життя не зміряти літами,
Діти,
А щастя-то важка наука.
онуки,
Хай буде щастя завжди з Вами
правнуки
По праву і по ліву руку!
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
28.07.2012 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2012р.

писати друкованими
літерами
2
партизанської війни у цьому регіоні Африки. Зменшення площі лісової поверхні призводить до скорочення обсягів вбирання вуглекислого газу, а значить,
і дощів, що сприяє зміні клімату (НА ФОТО 2).
Мертве море. За останні чотири десятиліття

Салон краси «Перлина»
запрошує на роботу:
— перукаря;
— майстра манікюру/
педикюру;
— косметолога (вища
медична освіта, досвід
роботи обов’язкові).
Тел: (050) 144-24-41,
адреса: вул. Набережна, 2-б

4

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

Педагогічний колектив та адміністрація Вишгородської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1 висловлюють щиру подяку випускнику школи Івану Васильовичу РЯБОВУ за цінний подарунок до 50-річчя школи — придбання
та встановлення камер відеоспостереження. Це дає змогу цілодобово тримати в полі зору прилеглу
шкільну територію та окремі приміщення, позитивно впливає на навчально-виховний процес у школі.

Посвідчення
ветерана
військової служби, видане
Вишгородським райвійськкоматом
Київської області, серія АА № 113343 від
27.02.2003 р. на ім’я
Фелікса Тимофійовича ЧУПИРИ, вважати
недійсним у зв’язку з
втратою оригіналу.

P.S.
Обожнюю
слухати
брехню,
коли знаю
правду

Проводиться
набір робітниківскладальників
ПХВ-конструкцій на
виробництво
(цех) у с. Вища Дубечня.
Навчаємо.
Звертатися за тел.:
(067) 239-93-64,
(063) 537-73-64,
(095) 601-95-91 (Денис)

Міська рада
ветеранів від
всієї душі вітає
підприємців міста
з Днем працівника
торгівлі. Бажаємо
успіху в практичній
діяльності,
добробуту в
особистому житті та
міцного здоров’я.
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