www.vgazeta.net

Газета Вишгородської міської ради

Читай і пиши про СВОЄ місто
Виходить з 4 листопада 1995 року
Міські виборчі дільниці

>3

Субота, 18 серпня 2012 року, № 33 (873)
Два інтерв’ю на одну тему

> 4, 5

Допоможіть Тетяні

> 15

Вишгороду 1066 років

Коктейль емоцій – до смаку
Щирі посмішки, дрібка сентиментів, гордість й патріотизм у рівних пропорціях а-Фішка
Відсвяткуймо
– розділити з рідними, друзями – і до дна. Ідеально на День міста

День
Незалежності
України
разом!

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У суботу, 11 серпня, у місті на
Київському морі святкували. Гучно, весело, з виступами артистів,
вітрильною регатою і салютами
Вишгород відзначав свій 1066-й
день народження.
День міста для багатьох мешканців Вишгорода — найулюбленіше свято. Історію свого рідного
міста знають і пишаються нею.
Про красу, велич і значення
Вишгорода дбає і міський голова
Віктор Решетняк. Він переконаний, це свято має відчути кожен
вишгородець.
У день народження Ольжинграда працювали атракціони, проводилися спортивні змагання для дітей та дорослих.
Далі на стор. 6, 11, 13, 14

Віктор Решетняк, Ярослав Москаленко, Семен Поташник читають газету «Вишгород»

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

24 серпня на набережній
Київського
водосховища – фестиваль народного мистецтва Вишгородського
району «Перлини Вишгородщини»
У програмі: виставка-ярмарка, спортивні
змагання,
вшанування почесних громадян
Вишгородщини, рейтинг
населених пунктів, зірковий концерт, салют
Початок о 15:00

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Олімпійські рекорди
На цьогорічній Олімпіаді в Лондоні українські спортсмени завоювали 20 медалей (6 золотих, 5 — срібних і 9 бронзових) і в командному заліку перемістилися з 20 на 14 місце.
Нагадаємо, золоті медалі для України
здобули: Яна Шемякіна (фехтування), жіноча
парна четвірка з академічного веслування у
складі Катерини Тарасенко, Наталії Довгодько, Анастасії Коженкової та Яни Дементьєвої,
важкоатлет Олексій Торохтій, боксери Василь
Ломаченко та Олександр Усик, Юрій Чебан (каное-одиночка).
Срібло завоювали: наша землячка Інна
Осипенко-Радомська — 2 медалі (байдаркаодиночка на 200 і 500 метрів), боксер Денис
Берінчик, борець Валерій Андрійцев, жіночий
квартет у легкій атлетиці у складі Олесі Повх,
Христини Стуй, Марії Ремень та Єлизавети
Бризгіної.
Бронзові нагороди дісталися Олені Костевич — 2 медалі (стрільба з пневматичного
пістолета, стрільба з малокаліберного пістолета на 25м), Юлії Каліній (важка атлетика, до
58 кг), Ользі Харлан (фехтування), Ользі Саладусі (потрійний стрибок), Ігореві Радивилову
(спортивна гімнастика), Тарасові Шелестюку
(бокс), Олександрові П’ятниці (метання спису), Олександрові Гвоздику (бокс).

Регіональна російська
прижилася в Одесі
На позачерговій сесії Одеська міська рада
ухвалила рішення, згідно з яким російська
мова отримала статус регіональної. Ініціативу
підтримали 73 депутати із 111 присутніх.
Нагадаємо, що, згідно з чинним законом
«Про основи державної мовної політики», для
того, щоб регіональна мова потрапляла під
умову закону, потрібно більше 10 % населення, які вважають її рідною. А згідно з останнім
переписом, 10 % одеситів вважають такою
саме російську мову.
Закон України «Про засади державної мовної політики» набув чинності 10 серпня ц. р.

Зима буде сніжною
Метеорологи Інституту геофізики НАН
України прогнозують сніжну зиму, яка може
затягнутися аж до середини травня. Пояснюють це підвищенням глобальних температур
і таненням льоду в Північному Льодовитому
океані, від чого в атмосфері стало більше вологи, що випадає у вигляді снігу. Також, за
прогнозами експертів, на зміну зимі прийде
надзвичайно спекотне літо з температурою до
+40 градусів за Цельсієм. Синоптики зазначують, що, попри теплішу зиму, не виключені
різкі похолодання з великими морозами, як і
минулого року.

Нова хвиля абітурієнтів
Українські ВУЗи чекає четверта хвиля абітурієнтів, — в зв’язку з продовженням строку
прийому оригіналів документів до вищих навчальних закладів. Так, на державну форму
навчання документи прийматимуться до 15
серпня, а на контрактну — до 25.08.2012 р.
Таке рішення Міністерство освіти, науки, молоді та спорту прийняло через невиконання
плану держзамовлення вищими навчальними
закладами (дала збої електронна система).
Тому абітурієнтам варто звернутись у навчальний заклад і поцікавитись, чи є вакантне
бюджетне місце на обрану спеціальність і чи є
шанси вступити до вишу «на бюджет» з їх конкурсними балами.

«Срібний леопард» за
«Ядерні відходи»
На 65 ювілейному кінофестивалі в Локарно
(Швейцарія), який проходив з 1 до 11 серпня,
кінофільм Мирослава Слабошпицького «Ядерні відходи» отримав нагороду — «Срібного леопарда». В основі сюжету стрічки, яку знімали
в Чорнобилі й Прип`яті у березні цього року, —
історія про чоловіка і жінку, що працюють в зоні
відчуження.
В Україні «Ядерні відходи» покажуть у рамках фестивалю «Молодість», а у прокат він вийде вже у листопаді цього року.
Варто зазначити, що Мирослав — єдиний
українець, який два роки поспіль брав участь у
конкурсі Берлінале (Німеччина) — з фільмами
«Діагноз» у 2009 році і «Глухота» у 2010.

Метро добудують росіяни
Будівництво четвертої гілки метро за рахунок приватного капіталу — перший такого
рівня прецедент державно-приватного партнерства. Вперше в історії України інвестор на
конкурентній основі інвестує в нього 1,2-1,6
млрд доларів. Будуватимеме гілку метро «Вигурівщина-Троєщина» компанія «Федеральний
центр проектного фінансування», що є дочір-

Коротко про різне

ньою «Зовнішньоекономбанку Росії»

Вишгород — серед кращих
У переліку 20 найздоровіших міст України
п’ять — представники столичної області. Ірпінь
— на шостій позиції, Бровари — на дев’ятій,
Буча — на одинадцятій, Вишгород — на
п’ятнадцятій і місто енергетиків Славутич — на
сімнадцятій. Найздоровішим містом України
за рейтингом, складеним журналом «Фокус»,
стало Мукачеве. Другий — Івано-Франківськ,
треті — Чернівці. Четверте і п’яте місця поділили Хмельницький та Рівне.
Під час оцінки фахівці брали до уваги розташування міста, рівень шкідливості виробництв, забрудненість води, повітря та грунту,
транспортне навантаження тощо.

Автівки — інвалідам
16 « Ланосів» та чотири « GeeIy» з ручним
керуванням вручили інвалідам війни, інвалідам
Чорнобиля та інвалідам дитинства керівники
Київської облдержадміністрації. До кінця року
130 мешканців Київщини отримають автомобілі відповідно до соціальних ініціатив Президента.

Регіональний міні-клуб
При Громадській приймальні районної
організації Партії регіонів працює міні-клуб.
Очолює його (так само, як і Громадську приймальню) Марія Дем’янчук. Тема чергового
засідання, що відбулося у п’ятницю 17 серпня:
соціальні ініціативи Президента України.
Серед напрямків соціальної роботи —
збільшення одноразової допомоги учасникам
ВВВ, матеріальна підтримка сімей, що виховують дитину з ДЦП, забезпечення інвалідів візками чи спеціальними кріслами на коліщатах.
На початку року отримали такі візки інваліди, що зверталися до депутата облради Я.
Москаленка. В. о. начальника УПСЗН ВРДА
Ярослава Корнійчук повідомила, що ще 38 інвалідів отримали направлення на завод, де
виготовлять візки за індивідуальним замовленням.
На засіданні йшлося і про роботу фахівців із
соціальних питань. Їх у районі 27 — з відповідною освітою та досвідом роботи. На кожного
припадає по 3 тис. містян і по 1,5 тис. сільчан.
Соціальні працівники виявляють і допомагають
кризовим сім’ям, активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування, соціального захисту, освіти, культури.

Донецьк —
найбагатше місто країни
Донецьк набрав найвищу суму балів у рейтингу міст за рахунок стабільності всіх економічних факторів.
У столиці Донбасу низький рівень безробіття, кожного року фіксується збільшення
кількості підприємців. На кожного мешканця
тут припадає найбільше готелів, ресторанів, відділень банків, хоча кількість населення
втричі менша, ніж у Києві.

Пішов з життя вчений із світовим
ім’ям — Сергій Капиця
Сергій Капиця народився 1928 р. у сім’ї
лауреата Нобелівської премії Петра Капиці,
Свою наукову діяльність розпочав у 1949 році.
Займався прикладною електродинамікою,
понадзвуковою аеродинамікою, земним магнетизмом, а також ростом населення Землі.
Професор Московського фізико-технічного
інституту, до останнього часу вів науково-популярну програму «Очевидне — неймовірне».

Циклон над Україною
Незносна спека змінилась різким похолоданням і сильними дощами. За кілька днів через поривчастий вітер без світла залишились
350 міст у 10 областях. Особливо постраждала Вінничина — знеструмлені 109 сіл і міст. У
Київській, Хмельницькій, Тернопільській областях без світла залишилось 200 населених
пунктів. За прогнозами синоптиків, така погода збережеться до кінця тижня. У деяких областях оголошене штормове попередження.

Куренівка плавала на човнах
Сильні дощі, які не вщухали кілька днів, залили вулицю Скляренка та провулок Куренівський. Зливова каналізація, що залишилась із
радянських часів, не упоралась із стрімкими
потоками води. Були затоплені перші поверхи будинків, а рятувальники перевозили їх на
човнах.
Гідрометцентр повідомив, що за добу 14
серпня в Україні випала місячна кількість опадів, а в наступні дні їх буде значно менше.

Будинок для людей похилого
віку на Миронівщині
На Миронівщині в селі Зеленьки за учас-

тю голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка (НА ФОТО),
депутата Київської обласної ради Олександра
Онищенка та голови Миронівської районної
державної адміністрації Валентини Усик урочисто відкрили стаціонарне відділення Миронівського районного територіального центру
соціального обслуговування.
Анатолій Присяжнюк зазначив, що такі соціальні будинки на Київщині зводяться у кожному районі. Адже дуже важливо думати та
піклуватися про літніх людей, життя яких склалося не досить добре і які потребують догляду
та допомоги.
Під час реконструкції будівлі повністю замінили всі комунікації, зробили сучасний ремонт
та забезпечили терцентр новими меблями.
Сьогодні у стаціонарному відділенні, розрахованому на 50 самотніх осіб, проживає 12 чоловік. Іще 35 найближчим часом туди заселяться.

«У Зону відчуження
вдихнули нове життя»
Територія України, що найбільше постраждала від Чорнобильської аварії понад чверть
століття тому, стане взірцем використання
«зелених» технологій. Про це заявив перший
заступник голови Київської ОДА Ярослав Москаленко.
Коментуючи схвалену Урядом концепцію
реалізації державної політики в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок
чорнобильської катастрофи, він зазначив, що,
окрім радіаційної безпеки, на перший план виходять такі актуальні питання, як активне впровадження відновлюваної енергетики, а також
використання земель для вирощування сільськогосподарських культур: «Зона відчуження
почне приносити користь українському суспільству, в неї вдихнули нове життя».
На переконання Я. Москаленка, не слід
зупинятись на прийнятому документі: «Окрім
30-кілометрової зони, треба пам’ятати і про
навколишні землі, зокрема Іванківський і Поліський райони. Необхідна сучасна комплексна
програма виведення цих районів із депресивного стану, куди потужний сільськогосподарський регіон загнала трагедія на ЧАЕС. Перш
за все, потрібно повернути людям роботу, запровадити належні компенсаційні виплати, не
менші за мінімальну зарплату. Треба створити
умови, щоб інвестори могли відкривати нові
підприємства. Тобто роботи багато».
«Я радий, що сьогодні при владі команда,
яка здатна це зробити», — додав перший заступник губернатора Київщини.

Очищена Лавра
Пам’ятка всесвітньої культурної спадщини
ЮНЕСКО — Києво-Печерський історико-культурний заповідник знизив ціну вхідного квитка
з 50-ти до 3-х гривень після особистого втручання Прем’єр-міністра Миколи Азарова, обуреного тим, що «заповідник відверто заробляє
на віруючих та туристах».
Міністерство культури звільнило генерального директора заповідника Вікторію Лісничу
за порушення трудового законодавства та
умов контракту між нею та Міністерством. Виконує обов’язки гендиректора від 10 серпня
Наталія Клименко.

У Петрівцях стріляли
снайпери
На полігоні внутрішніх військ біля села Нові
Петрівці відділ професійної підготовки ГУ МВС

Вишгород

Про відкриття
полювання на
пернату дичину
у 2012 році у
Вишгородському
Офіційно
районі
Розпорядження № 1628
від 02 серпня 2012 року
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про мисливське господарство та полювання», на виконання розпорядження голови Київської
обласної адміністрації від ЗО липня 2012
року № 323 «Про відкриття полювання на
пернату дичину у 2012 році» та у зв’язку з
високою пожежною небезпекою в лісах:
1. Рекомендувати:
1.1. Виконавчим комітетам місцевих рад
району, керівникам підприємств, організацій провести агітаційно-роз’яснювальну
роботу серед населення щодо відкриття полювання на пернату дичину після 24 серпня
2012 року.
1.2. Керівникам Димерського держлісгоспу Глущенку В.І., Вище-Дубечанського
держлісгоспу Головецькому М.П., Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства Волкову А.А., ДП
«Київська лісова наукова-дослідна станція»
Бойку O.JL, створити відповідні рейдові
бригади із залученням представників Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області, Вишгородського РВ ГУ МВС України
в Київській області по забезпеченню виконання заходів щодо відкриття полювання на
пернату дичину після 24 серпня 2012 року.
1.3. Сектору внутрішньої політики, преси та інформації апарату райдержадміністрації через засоби масової інформації
оприлюднити інформацію для населення
щодо відкриття полювання на пернату дичину після 24 серпня 2012 року.
2. Контроль за виконанням цьогоевшпррядження залишаю за собою.
Голова Вишгородської адміністрації
О. О. ПРИХОДЬКО
України в Київській області спільно з обласною організацією фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо» провели першість з багатоборства снайперів.
За перемогу змагалися 23 команди. Перше загальнокомандне місце виборов підрозділ міліції особливого призначення «Беркут»,
друге – лінійний відділ Міжнародного аеропорту «Бориспіль», третє – відділ зони ЧАЕС
ГУ МВС України в Київській області.
Переможців нагороджено медалями,
грамотами, дипломами.

«Позаплановий техогляд
автобусів допоможе позбавитися
спекуляцій щодо тендерів на
обслуговування маршрутів»
У майбутньому для уникнення конфліктів
за результатами тендерів щодо розподілу
транспортних маршрутів в Київській області доцільний позаплановий техогляд кожної
машини заявлених підприємств. Про це журналістам заявив депутат Київської облради
Ярослав Москаленко.
За повідомленням ЗМІ, минулого тижня
до 50 автобусів заблокували Київську кільцеву дорогу. Так водії продемонстрували свою
незгоду результатами тендеру, за якими ОДА
визначила підприємства, що обслуговуватимуть маршрути в області.
«Мені шкода, що низка автопарків втратили свої маршрути. Суть тендерів – визначення підприємств, здатних запропонувати
кращі умови. Тому завжди будуть ображені.
Але ж звичайні пасажири у виграші, бо отримуватимуть більш якісні послуги», — зазначив Я. Москаленко.
На думку депутата облради, тендери –
реальна можливість перевірити технічний
стан маршрутного транспорту. «Чому б при
проведенні конкурсу наступного разу не запровадити обов’язкову умову для кожного
автобусу – незалежний позаплановий техогляд? Тоді б не було спекуляцій на тему —
нібито обрали підприємство з гіршим автопарком. І стало б зрозумілим, на чому їздять
наші люди. А це — питання безпеки»», — наголосив він.

Наше місто

Вишгород

18 серпня

У виконавчому комітеті

Список відповідальних осіб,
закріплених за виборчими дільницями
№ п/п

На виконання Закону України від 17.11.2011 №4061VI «Про вибори народних депутатів України», керуючись
п/п.20, п. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення належних умов
роботи дільничних виборчих комісій:
1. Закріпити відповідальних осіб для підготовки та перевірки готовності дільниць до виборчого процесу з метою надання практичної допомоги в частині матеріальнотехнічного забезпечення виборчих комісій та реалізації їх
повноважень у період підготовки і проведення чергових
виборів, відповідальних працівників за виборчими дільницями (додаток).
2. Начальнику Вишгородського РВГУ МВС України у
Київській області Паланичку Л. Є. забезпечити надійну охорону виборчої документації, громадського порядку на виборчих дільницях під час підготовки і проведення виборів.
3. Доручити головному редактору Комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород» Кочелісовій М. Ю.
постійно висвітлювати стан підготовки до виборів у місті.
4. Доручити директору КПЖ і КГ Вишгородської міської ради Шененку М.П. вжити додаткові заходи щодо забезпечення благоустрою територій, під’їзних шляхів та
зовнішнього освітлення в місцях розташування виборчих
дільниць.
5. Відповідальним особам постійно контролювати стан
матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць
згідно з нормативними вимогами, затвердженими ЦВК, та
інформувати секретаря міської ради про проведену роботу.
Міський голова
В. РЕШЕТНЯК

Опис меж виборчої дільниці

Адреса виборчої
дільниці

м. Вишгород — вул. Василя Симоненка: 2; вул. Володимира Мономаха,
вул. Глібова, вул. М. Гриненко:1А; вул. Київська: 2, 4-6, 8-9, 11-12; вул.
КЛИДС № 102, вул. Космонавтів, вул. Лугова:3; вул. Максимовича,
вул. Набережна: 22; вул. Олександра Довженка, вул. Піщана, вул.
Святославська, мікрорайон «Берізки», 6

вул. Київська, 10 (ДБВО
—Дніпровське басейнове
водогосподарське об’єднання)

Зоренко Л. В.

2

м. Вишгород — вул. Набережна, 12; пров. Прожекторний, просп. Тараса
Шевченка: 2Г, 2Д, 7/1, 7А, 7, 9А, 9, 11

просп. Т. Шевченка, 8
(Кінотеатр «Мир»)

Ростовцев О. М.

3

м. Вишгород — вул. Дніпровська: 3А, 3Б, 3; вул. Н. Шолуденка: 6Б;
просп. Івана Мазепи: 1-3, 4А, 6

вул. Михайла Грушевського, 7Б
(ДЮСШ)

Ткач В. О.

4

м. Вишгород — вул. Дніпровська: 2, 4, 6, 8-9, 11; вул. Набережна: 4А, 4,
6А; вул. Н. Шолуденка: 7, пл. Т. Шевченка, просп. Івана Мазепи: 10-12

просп. Івана Мазепи, 9
(«Енергетик»)

Ткач В. О.

5

м. Вишгород — вул. Айвова, вул. Богдана Хмельницького, вул.
Виноградна, вул. Вишнева, вул. Калинова, вул. Квіткова, вул. Михайла
Грушевського: 1, 3, 5, 7, 9-10; вул. Покровська, вул. Полунична, вул.
Ромашкова, вул. Спаська, вул. Фіалкова, вул. Фруктова, вул. Яблунева,
вул. Ягідна, пров. Андрія Первозванного, просп. Івана Мазепи: 5, 7;
масив «Дідовиця», м-н «ГАЕС»

просп. Івана Мазепи, 7А
Васюк О. В.
(Вишгородська загальноосвітня
школа № 1 І-ІІІ ступенів)

6

м. Вишгород — вул. Василя Симоненка: 7-8, 10; вул. Кургузова: 3А, 3Б,
4, 6, 11А, 11; вул. Михайла Грушевського: 8, 12;

вул. Ю. Кургузова, 15
(Вишгородська спеціалізована
школа «Сузір’я»)

Ткалич Ю. М.

7

м. Вишгород — вул. М. Ватутіна, вул. Межигірського Спаса, вул.
Набережна: 2; вул. Парусна, вул. Петра Калнишевського, вул. Семена
Палія, вул. Старосільська, вул. Н. Шолуденка 3, 5, 6А, 6В, 6Г, 6, 8, 51;

вул. Межигірського Спаса, 6
(ДП «Укр ДНТЦ АТП» — інститут
проект.)

Матлушинський
Ю. В.

8

м. Вишгород — вул. Василя Симоненка: 1А, 1Б, 3-4; вул. М. Гриненко:
1Б, 1-4, 5А, 5-6, 8А, 8Б, 8- 9, 10А, 10, 11А, 11, 12А, 12, 14-15; вул.
Космонавта Поповича, вул. Коцюбинського, вул. Лугова: 10, 12, 15А, 15,
17А, 17-19, 20А, 20

вул. Шкільна, 14 (Вишгородська Решетнікова
районна гімназія «Інтелект»)
М. С.

23, 24А, 24-26, 27А, 27-32, 33А, 33- 37, 38А, 38, 39/2, 39-43, 45-47,
48А, 48, 49А, 49- 50, 52-54, 57-59; вул. Шевченка, вул. Шкільна, пров.
Дніпровський, пров. Коцюбинського, просп. Т. Шевченка: 6;
9

м. Вишгород — вул. Василя Симоненка:1, 4А, 5, 6; вул. Київська: 18, 20;
вул. Ю. Кургузова: 2, 4А, 4Б, 10; просп. Т. Шевченка: 3А, 3, 5; Квартал 87

вул. Василя Симоненка,
(ВМЦХЕТУМ «Джерело»)

Решетнікова
М. С.

10

м. Вишгород — вул. Дніпровська: 1, 5, 7; вул. Михайла Грушевського: 4,
6; просп. Івана Мазепи: 13/9

просп. Івана Мазепи, 13
(музична школа)

Данчин О. О.

11.

Спеціальна виборча дільниця

Вишгородська центральна
районна лікарня
07300, вул. Ю. Кургузова, 1,
м. Вишгород, Київської області

Лисенко Л. B.

Керуючий справами виконкому О. ВАСЮК

Доступне житло

На Дідовицю —
без проблем, мітинги з 9 до 18
У міськвиконкомі

Тепер «Дідовиці» можна дістатися без
проблем. Виконавчий комітет затвердив маршрут і графік руху внутрішнього
автобусу № 1 («Київська, Набережна –
Храм свв. Бориса і Гліба» (через мікрорайон «Дідовиця»), право на перевезення пасажирів надано ТОВ «Авто-лайн».
оловував 15 серпня ц. р. на черговому засіданні виконкому міської
ради міський голова Віктор Решетняк. Розглянули 17 питань порядку денного,
зокрема — заяви громадян з житлових питань. Затвердили розміщення малих архітектурних та тимчасових споруд на території міста, з урахуванням інженерних мереж
та комунікацій. Координаційному центру з
будівництва та земельних питань доручено

Г

розробити схему.
Ухвалили створити комісію з інвентаризації пам’яток архітектури, скульптур,
пам’ятних знаків.
Визначено порядок організації та проведення мирних зібрань мешканців на території міста.
Про це докладніше розповів заступник
міського голови Олександр Ростовцев: «Політичні сили повинні мати однакові можливості для агітації. Цим положенням визначено місця, які не заважають жителям. А всі
охочі можуть вільно підійти, запитати, отримати консультації. Тому п’ятий пункт цього
рішення визначив місця, а саме — алею С.
Поташника (поблизу Співочого поля), тротуарну доріжку від проспекту І. Мазепи, 2
до проспекту І. Мазепи, 8. Визначено й час.
Мирні заходи проводитимуться з 9 до 18 години».

Археологи відкопали частки саркофагу
св. св. Бориса і Гліба?
Добра новина
Іван БОНДАРЕНКО
На території стародавнього городища у
Вишгороді археологи знайшли нові залишки кераміки Х-ХІV ст., а також фрагменти
пірофлітового сланцю, який вірогідно використовували для виготовлення
саркофагів та інтер’єрів церков.
ослідники припускають,
що знайдений сланець
може бути часткою плити саркофагу святих Бориса і Гліба.
Проте старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ Всеволод Івакін, що керує розкопками,
повідомив, що говорити про сенсаційну знахідку ще рано.
Адже дослідження, що можуть
підтвердити приналежність стародавніх залишок саме до саркофагу
святих, закінчаться лише за 1,5-2
місяці. А до того часу артефакти можуть доповнитись новими знахідка-

Д

Відповідальний

1

Розпорядження від 25 липня 2012 року № 78

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

3

Додаток
до розпорядження міського голови від 25.07.2012 р. №78

Про сприяння виборчим
комісіям в організації
виборів народних
депутатів України
28 жовтня 2012 року

Вікторія ШМИГОРА

2012 року

ми давньоруської доби.
Нагадаємо, що учасники розкопок вже знайшли велику кількість скляних, залізних, кістяних та керамічних уламків, які, за словами археологів, є залишками садиби давньоруського
міста.

Від держави – для людини,
від ідеї – до квартири
Із 20 по 23 серпня у Національному центрі ділового та
культурного
співробітництва
«Український дім» відбудеться форум «Доступне житло»:
від держави – для людини, від
ідеї – до квартири», присвячений 21-й річниці Незалежності
України.
інрегіон запрошує забудовників,
банкірів,
бізнесменів та громадян. Працюватиме консультаційне
вікно соціальної ініціативи Президента України «Доступне житло».
Із нагоди Дня будівельника та
Дня Незалежності України очікується урочисте вручення нагород
та відзнак лідерам будівельної та
архітектурної галузей.
Очікуються цікаві тематичні
конференції та семінари, презентації з актуальних питань ринку нерухомості та житла.
21 серпня о 12:00 – семінар:
«Програма забезпечення молоді

М

житлом». Організатор: Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву. Тел. для
довідок: (044) 249-3691, Сергій
Комнатний.
Серед учасників – лідери будівельної галузі України – ПАТ КХ
«Київміськбуд», ТОВ «ТМО ЛікоХолдінг», КП «ЖитлоінвестбудУКБ», забудовники – учасники
державної програми «Доступне
житло», компанії із супутніх послуг у будівництві, архітектурні та
дизайнерські компанії. Візмуть
участь АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», інші банки з іпотечною
програмою кредитування, страхові та ріелторські компанії, Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву, Конфедерація будівельників України, провідні галузеві видання.
По
додаткову
інформацію
звертайтеся: (067) 408-94-34,
e-mail: press@ukrdim.gov.ua – Ірина Пономаренко
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18 серпня

День міста

2012 року

Вишгород

Люди про…
Семен ПОТАШНИК,
Герой України, почесний громадянин Вишгорода:
— Від перших будівничих Київської ГЕС
і Вишгород зичу молодятам, що побралися на День міста-2012, та їхнім батькам
щастя. А наші спільні аплодисменти хай
будуть гарантією того, що воно супроводжуватиме їх все життя.
Маю честь бути довіреною особою нашого віце-губернатора, депутата Київоблради і кандидата у депутати Верховної
Ради Ярослава Москаленка і зичу достойних результатів виборів.
Людмила КАШИНСЬКА, мешкає у
Вишгороді 30 років:
— День міста просто чудовий. У всіх
гарний настрій, а хто не зміг прийти, зможе прочитати про це у газетах чи подивитися по телебаченню. Радує, що у нас таке
гарне місто, стільки квітів там, де раніше
росла амброзія.
Роками твердили, що амброзії не можна позбавитися, а тепер замість цієї алергенної рослини всюди квіти. Відчувається
співпраця міста, району і області: мер Віктор Решетняк, керівники району Олександр Приходько та Олександр Носаль,
перший заступник голови КОДА Ярослав
Москаленко і наш губернатор Анатолій
Присяжнюк всі ставляться до Вишгорода,
як до свого рідного міста.
До Дня міста влада зробила вишгородцям іще один подарунок — світловий фонтан. На відкритті було чимало мешканців
міста і гостей. Стільки необхідного і першочергового, але не забувають про красу — і це приємно, коли око радують нові
куточки відпочинку, чудова набережна,
освітлені і заасфальтовані вулиці.
Єдине зауваження — давно вже треба
прибрати територію навколо колишнього
ресторану «Вишгород». Гадаю, що гуртом
взятися — і можна це зробити.

«Разом ми — сила: однодумці, однопартійці, професіонали»
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ,
«Вишгород»

Два інтерв’ю на одну тему

«Древньому місту — нові здобутки» — гасло на концертній сцені Співочого поляв День міста. Ліворуч і праворуч
іще два надписи: «Разом ми — сила. Віктор Решетняк» і
«З добром до міста, з шаною до людей. Ярослав Москаленко». Віце-губернатор і почесний громадянин Вишгорода та Вишгородський міський голова поряд крокували
у святковій колоні, а потім зі сцени вітали вишгородців.
користавшись моментом, ми звернулися із запитаннями до Ярослава Москаленка (розпитувала Марина
Кочелісова).
— Ярославе Миколайовичу! Результати командної роботи, співпраці міста, району й області наочні — стільки
зроблено у Вишгороді… Що у подальших планах?
— П’ять років тому ми з Віктором Олександровичем мріяли,
що на оновленій площі Шевченка відпочиватимуть вишгородці, сюди приходитимуть фотографуватися. І от біля пам’ятника
святим покровителям міста молодята беруть шлюб у День міста — і свідками у них весь Вишгород…
З різних причин деякі справи гальмують. Та ж реконструкція
районного БК «Енергетик». Ми знайшли кошти на капітальний
ремонт усього приміщення. Але, на жаль, частина будинку у
2006 році була продана за смішні гроші нашими попередниками у приватні руки. І сьогодні по закону ми не маємо право
ремонтувати ту частину. Тому зараз ми ведемо перемовини з власником про її викуп і повернення назад у комунальну
власність. (Тим більше, що вишгородській громаді дуже не
вистачає таких приміщень, де б могли займатися і виступати
наші дитячі колективи.) І тоді зможемо зробити повноцінний
ремонт усього «Енергетика». Однак, це все робочі моменти — і
ми їх вирішимо.
За мої роки при владі вдалося сформувати команду, яка
об’єднано працює на розвиток міста Вишгорода і району. І, ви
знаєте, дуже важливо демонструвати цю єдність, адже спільно легше розв’язувати проблеми і робити конкретні справи.
Якби нам не було чого показати з результатів роботи, то фінансування з області йшло б у інші райони. Проект під ремонти
доріг готують міська і районна влада, а вже область виділяє на
них кошти і контролює виконання. За спортивною термінологією, це командна гра — і ніхто в ній не зайвий, всі справляються
із своїми обов’язками. І в День міста хочу подякувати професіоналам із міста та району.
Свого часу я агітував за Віктора Решетняка, щоб він став мером, і тим самим брав на себе також відповідальність за нього
перед людьми. У нас багато спільних планів: побудова доступного житла, серйозні інвестиції, ліквідація старої промзони.
До речі, у будинках промзони на «Караті» мешкають сім’ї з
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то ж молоде. Де молодь — там і спорт. Ми серйозно
цю тему обговорювали і найближчим часом плануємо розвивати легку атлетику, баскетбол. Стадіон
«Енергетик» стане легкоатлетичною ареною — обласного рівня.
Зараз ведемо перемовини про відновлення районної волейбольної ліги. Підбираємо місце під
створення унікального майданчика для молодіжних
тренувань з паркуру. Швидше за все, ми його розмістимо на набережній Київського моря. Гадаю, що
це буде вишгородська спортивна фішка, своєрідна
візитівка міста у межах області.
Ще одна моя мрія — відродити зимові види спорту. Питання з будівництвом Льодового палацу у
Вишгороді ми практично вирішили. (Сьогодні ми
вже будуємо такий у Білій Церкві). Там відбуватимуться і тренування, і змагання, і фестивалі.
І наші діти, молодь матимуть ширший вибір, чим
Герой України, почесний громадянин Вишгорода Семен
Поташник, почесний громадянин Вишгорода Ярослав наповнити своє дозвілля, яким видом спорту займатися.
Москаленко, заслужений лікар України Віктор Решетняк
Все — попереду. Пройде рік, і на наступному Дні
міста вже докладніше вам прозвітую.
— Вишгород — місто енергетиків і чорнобильдітками. Там їх тринадцятеро віком від трьох до 12 років. Сьогодні ми вирішуємо питання з переселення цих сімей в інші ців. Чи сприятимете справедливому отриманню чорноквартири. Але на це потрібний певний час. Хоча поки люди там бильських пенсій?
— За своїми функціональними обов’язками я вже сприяв
живуть, вони заслуговують на гідні умови. Ось днями до мене
звернулися мами цих дітей. Мовляв, малюки з дитсадочків не цьому і вважаю, що потрібно розібратися, хто заслуговує на які
хочуть повертатися додому, у двори на сірих промислових ву- виплати, — і все буде гаразд. Можна перерозподілити кошти
лицях. Ми зупинилися на тому, що облаштуємо для цих діто- всередині цього фінансування і більше дати на той регіон, що
чок у промзоні на «Караті» ігровий майданчик — барвистий, бо на це справді заслуговує: на профілактичні екологічні заходи,
підтримку людей, оздоровлення. Незабаром підіб’ємо риску. І
дитинство в пам’яті усіх кольорово-яскраве.
І таких проблем для розв’язання є чимало. Можна брати все стане на свої місця.
— До Вас звертаються вишгородці й мешканці району
будь-який двір і працювати. Як кажуть у народі, нема межі для
на особистих прийомах, пишуть на сайт. Свій блог читаєдосконалості.
— Ви балотуєтесь кандидатом у депутати Верховної те особисто чи працює Ваша прес-служба? Які запитання
Ради України по 96-му округу від Партії регіонів. Як саме найцікавіші? Які пропозиції можна реалізувати найближчим часом і в перспективі?
обстоюватимете інтереси Вишгорода і району?
— Читаю особисто, практично всім відповідаю. Цікаво, що
— Перший заступник голови КОДА відповідає за всю Київську область. Народний депутат — за свій округ, і в першу чер- великого (приміром, відремонтовану в Лютежі школу, ремонт
і нове обладнання у Вишгородській районній лікарні) можуть
гу за рідний район і місто.
Своєю працею я довів: слів на вітер не кидаю, а відтак мені люди і не помітити або сприйняти «як годиться». А от дрібниці
вірять — і є чимало інвесторів. Свій авторитет (а він досить ва- викликають резонанс. Через два дні після того, як поклали «легомий) і довіру до себе постараюсь перетворити у найпрогре- жачого поліцейського» на просп. Мазепи, до мене на скриньку
напевно з сотню посипалось листів-подяк із Вишгорода.
сивніші, найсміливіші плани у Вишгороді й районі.
От з вулиці Грушевського написали, що міськрада хоче
— Ви палкий прихильник фізкультури і спорту. Яким
бачите розвиток спортивної Вишгородщини і Вишгорода звести багатоповерхівку на прибудинковій території. Будемо
розбиратися.
зокрема?
Всі раціональні пропозиції приймаємо і використовуємо.
— Питання проблемне. Навіть на державному рівні немає
перспективної програми розвитку фізкультури і спорту. А міс- Разом ми сила — однодумці, однопартійці, професіонали.
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Люди про…

Ярослав
Москаленко:
— Вишгородці,
з Днем міста!
Депутат Київської обласної ради,
почесний громадянин Вишгорода
Ярослав Москаленко привітав вишгородців з Днем міста. Політик побажав
землякам залишатися такими, як вони
є: прекрасними людьми, добрими, в
міру вимогливими:
«Разом ми дієва команда. Вишгородці не дають владі розслабитися.
Вони дуже добре орієнтуються в процесах, які зараз відбуваються. ЗавдяМаксиму Микитасю (ПАТ «Київсоцбуд»)
ки їм сьогодні є об’єднана місцева
Сергію Горішному (ВАТ «Карат-Ліфткомплект»)
команда, яка працює над розвитком
Євгену Краснопольському ТОВ «Бізнес центр Фармація»
Вишгорода. Рецепти процвітання місЮрію Колодзяну (ВАТ «Гідромеханізація»)
та приносять самі мешканці, які прихоІгору Бабюку ТОВ «Саватекс Декор»
дять на прийом громадян, закінчуючи
ФОП Леоніду Лукашуку
керівниками громадських організацій,
А також Сергію Андрушку (АТ «Київська пересувна механізодепутати, власники підприємств. Коли
вана
колона-2»),
ми об’єднані, тоді перед містом відТовариству «Альцест V», ФОП Світлані Пічкуровій, Аллі Вакривається більше можливостей», —
раві, Ірині Коваль
підкреслив Ярослав Москаленко.

Організатори висловлюють подяку
за фінансову підтримку:

Два інтерв’ю на одну тему
Розпитував Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Кожне свято колись закінчується.
Будь це карнавал у Ріо-де-Жанейро
чи «Октоберфест» у Мюнхені. Так
було і у Вишгороді минулого тижня: нічний феєрверк завершив День
міста. Але це не означає, що княжий
град занурився до наступного року у
сірі будні.
евеликі свята тривають. Бо
практично щомісяця десь щось
будується, здається в експлуатацію. Це значить лише одне — місто
живе і розвивається.
Чого чекати вишгородцям у найближчій перспективі від міської влади? З цим
та іншими запитаннями ми звернулися
до міського голови В. Решетняка.
— Вікторе Олександровичу, під
час святкування Дня міста Вашим
гостем був міський голова м. Канева
В. В. Ніколенко зі своїми помічниками (НА ФОТО). Що спонукало запросити делегацію аж із Черкащини?
— Між Вишгородом і Каневом чимало спільного. Хоча наше місто і старше
на 132 роки, але історія має багато спільних рис. Обидва — входять до списку історичних місць. Як і в нас, у Каневі знаходяться залишки давньослав’янського
поселення — легендарного міста Родень. І Вишгород і Канів відвідував Т.
Шевченко. Нарешті нас єднають Київська
і Канівська ГЕС. Ми з канівським колегою
підписали намір про співробітництво.
Незабаром вишгородська делегація відвідає Канів в День його народження. А
взагалі мрію — щоб всі українські міста
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Сірих буднів — не буває
на Дніпрі були поєднані побратимськими
зв’язками. Це, зокрема, Вишгород, Канів, Черкаси, Світловодськ, Кременчук,
Комсомольськ, Верхньодніпровськ, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Енергодар, Нікополь, Каховка,
Гола Пристань і т.д.
Адже є чудовий приклад співробітництва міст Міжнародного Чорноморського Клубу. То чому б нам не створити
Дніпровський Клуб? Кожне місто може
поділитися своїм досвідом і практикою,
здобутками і перспективами. Це був би
дуже корисний діалог.
— Розкажіть про подальший розвиток рекреаційних зон. Чого чекати
вишгородцям у цьому напрямку?
— Зараз на наше замовлення інститут «Діпромісто» готує детальний план
розвитку всіх рекреаційних місць. Він передбачатиме створення сучасних пляжних зон, подальше озеленення куточків
відпочинку, дитячих майданчиків. У плані будуть враховані навіть місця вигулу
собак, розташування контейнерів для
сміття. І це не дрібниці, бо вони суттєво
впливають на настрій людей. Треба жити
у повній гармонії з природою і тими, хто
поруч.
— А які туристичні перспективи?
— Ми робимо все можливе, щоб
Вишгород став туристичною Меккою. У
ранньому середньовіччі Вишгород понад 300 років був духовним, військовополітичним і ремісничим центром РусиУкраїни. Таким він має бути і сьогодні.
Нещодавно ми рішенням виконкому всі
пам’ятники і знаки у місті взяли на облік,
зарезервували місця для спорудження
нових монументальних об’єктів. Буде-

мо розвивати сувенірну галузь, сферу
обслуговування наближати до європейського рівня.
— У нас побудовані хороші дороги — це відзначають всі: вишгородці
і гості міста.
— До реконструкції доріг причетні
всі, бо це зроблене за податки, що сплачують люди.
— Ви неодноразово оцінювали те
чи інше місто за наявністю у ньому
баштових будівельних кранів. Якщо
вони працюють, значить місто розвивається. У нас — крани працюють. Що
саме зараз будується у місті?
— Минулого тижня ми відзначили
День будівельника. І мені дуже приємно,
що ця професія у Вишгороді — не вимираюча. Роботи бригадам вистачає. Як я
і раніше говорив, будемо споруджувати
медмістечко за лікарнею. А це — діагностичний центр, дитяча консультація та

інше. Зрушилася справа з добудовою будинку для афганців, є обсяг робіт у «Київсоцбуду», ТОВ «Ніка» ЛТД споруджує будинок за програмою «Доступне житло»,
тобто будівельникам роботи — непочатий край, і це не може не радувати.
— Якими новими пам’ятниками і
знаками буде прикрашене місто?
— На моє переконання, нові пам’ятні
знаки мають нести вишгородцям і гостям міста, передусім, позитивні емоції. У
попередні роки ми вшанували у граніті і
бронзі пам’ять полеглих на війні, віддали належну шану жертвам Голодомору,
звеличили небесних покровителів міста,
а тепер — черга будувати щось світле,
ліричне. У нас є сміливі і оригінальні задуми, я сказав би, неповторні проекти.
Які саме, поки що це секрет. Але я впевнений, що вони сподобаються вишгородцям. Словом, процес іде, і він незворотній.
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Коктейль емоцій –
до смаку
Щирі посмішки, дрібка сентиментів, гордість
й патріотизм у рівних пропорціях – розділити з
рідними, друзями – і до дна. Ідеально на День міста
(Початок на стор. 1)
Під звуки оркестру (керівник Ярослав Глєбович) на головну
площу міста спливав люд, щоб засвідчити народження нових сімей. Урочистий весільний обряд вже став хорошою традицією.
Розігріли публіку та налаштували на потрібну хвилю вихованці
танцювального колективу «Клерико» (керівники Ольга Пінчук та
Аліна Кульбаба) — композицією «Наречені».
Цього року чотири пари стали на рушничок. Бурхливими
оплесками під звуки маршу Мендельсона зустрічали подружжя
Руслана Тарасенка та Катерину Столбову, Сергія Шкільного й
Ольгу Чуприну, Вадима Бака та Ольгу Васюренко, Олександра
Садчикова і Лілію Бардакову.
«Єдиний, коханий, жаданий; єдина, кохана, жадана». Хай
Ваші вуста промовляють ці слова і так хай буде завжди. Бо немає
у світі більшої сили, ніж любов…» – такими словами зустрічала
молодят начальник відділу державної реєстрації актів цивільного
стану Наталія Духота.
Привітали молодят із одним з найщасливіших днів у їхньому
житті перший заступник голови Київської обласної державної
адміністрації, почесний громадянин Вишгорода Ярослав Москаленко, Вишгородський міський голова Віктор Решетняк та Герой
України почесний громадянин Вишгорода, Семен Поташник вручили сертифікати на телевізори.
І коли змовкли слова привітань, а останні конфетті, як сніжинки, опустилися до ніг, сформувалась колона, аби урочисто пройти вулицями міста до Співочого поля на набережній, де продовжилось святкування.
Далі на стор. 11

ФОТОрепортаж

Майстер-класи на вулиці Майстрів

Марта КВІТКА
ФОТО — автор
На відміну від минулорічного Дня міста, 11
серпня ц. р. вулиця Майстрів змінила традиційну
адресу і з проспекту Мазепи «переїхала» на набережну — гарно облаштоване місце масового
відпочинку мешканців міста. Разом із широкими
столами, за якими навчали виготовляти український оберіг — ляльку-мотанку, м’які іграшки,
вишивати, ліпити з глини горщики, миски.

гладенькі, темно-коричневі, ці плошки, кухлі, миски,
хоч і коштували недешево, та користувались неабияким попитом. І коли молода жінка поцікавилась, чи
раптом не розіб’ється придбана нею чашка, Віталій
поклав таку ж під ноги і пострибав на ній — чашка
була ціла. «А в мені ж 90 кіло», — мабуть, пожартував
стрункий граціозний майстер.
Відразу за Віталієм Кітиком простягнулась галерея умільців міського Центру творчості «Джере-
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ончарним кругом вправно керував наш старий знайомий — майстер з м. Ржищева, гончар, скульптор, художник Віталій Кітик. Утім,
з цього невеличкого міста на Дніпрі прибула ціла
«гвардія» майстрів різнопланових жанрів. Костянтин
Чорний виклав до 20 видів духмяного мила, виготовленого з різнотрав’я. І хоч мило сьогодні — не дефіцит, але біля Костянтина зібралось чимало жінок, які
цікавились технологією виготовлення цього гігієнічного продукту.
Віталій Кітик не просто робив із шматка глини чудеса, а й цікаво розповідав про своє захоплення, про
те, як став гончарем. Вперше побачив справжнього
майстра глини в етнографічному музеї у Пирогові,
попросив його поділитися секретами майстерності,
а той здвигнув плечима — мовляв, дивись і вчись.
Так Віталій й зробив, засвоївши просту істину
того Романа: глину потрібно відчувати — тільки тоді
вона подарує справжній шедевр. Згодом Роман на
одній із виставок примітив вироби Віталія і поцікавився секретами — тим, що колись зачепило самого
Кітика. Не впізнав, але відзначив почерк майстра.
Обпалені у молоці, насичені ароматом воску,

ло». Надія
Зайченко
й
Олена
Тимошенко навчали
всіх охочих
виготовляти ляльку-мотанку під вірші
вишгородської
поетеси
Ольги Дя5 ч е н к о :
«Лялькамотанка малюк, так і проситься до рук,
кожна жінка-мати має потримати».
Поруч корпів над м’якою іграшкою Володимир Іванов, а вчила його майстриня
Ксенія Мимрікова (ФОТО 1). Володимир
прийшов разом із семирічною донькою
Тетяною, яка теж не витрачала час дарма — вчилась вишивати у майстер-класі
Олени Карлової.
Декупаж та вишивку представляла

майстриня Людмила Сисоєва, а орігамі з тканини —
Наталя Пономаренко, вишиті трояндами скатертини
й серветки, калиною — рушники — Олена Карлова
(ФОТО 2).
Майстер-класи декоративно-вжиткового мистецтва — не новина на День міста. Але вперше їх було
не один-два, і вперше долучитися до основ народного мистецтва міг кожен.
Далі на стор. 11
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Віктор НІКОЛЕНКО, Канівський міський голова (Черкаська область), (ФОТО 8):
— Я вперше у вашому місті. Воно мені дуже сподобалось. Природа тут чудова. Київське водосховище, Дніпро об’єднує наші
місця, і є ідея відзначати День міст, розташованих на Дніпрі (ваш
міський голова Віктор Решетняк її підтримав). День Вишгорода
мені подарував чимало позитивних вражень, я тут познайомився
з багатьма народними умільцями, яких уже запросив на День Канева.
Протоієрей Олександр ЛЕБЕДЄВ (м. Раквере, Естонія)
(ФОТО 9):
— У захваті від усього, що побачив. По-перше, нашу делегацію
зустріли радо і щиро, як давніх добрих знайомих. Я б навіть сказав
– як рідних. Нас і справді споріднює те, що княгиня Ольга залишила в Естонії про себе згадку – хрест у містечку, що розташоване
ближче до Нарви. А в храмі міста Раквере, де я служу, зберігаються мощі військового лікаря Сергія Флоринського, розстріляного
більшовиками у 1918 та прирівненого до лику святих… Справив на
мене враження й вишгородський храм святих Бориса і Гліба, де я
побував на святковій службі…
У моєму блокноті о. Олександр написав по-естонськи: «Христос воскрес! Воїстину воскрес!».
Андрій ПІЩУР, кераміст із м. Чернігова (ФОТО 10):
— Вдруге потрапив до Вишгорода і з великим задоволенням
представляю тут свою продукцію. Мрію тут жити і працювати. Добре, що Київ поруч. Для молоді ваше місто – взагалі рай.

Телепрограма

Вишгород

18 серпня
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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 Від першої особи
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 ТехноЕра
07:25 Ера бізнесу
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:40 Агро-News
09:55 Запам’ятай
10:05 Х/ф «Запорожець за
Дунаєм»
11:15 Шеф-кухар країни
12:05, 15:05, 18:40, 21:20
Діловий світ
12:25 Темний силует
12:35 Право на захист
12:55 Х/ф «Калина червона»
14:40 Вікно в Америку
15:15 Х/ф «Гіперболоїд
інженера Гаріна»
16:50 Х/ф «День та все життя»
18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
18:55 Параолімпіада-2012
19:00, 22:15, 23:00 Концерт
20:45 Сільрада
21:00 Підсумки дня
21:30 Країну - народові
21:50 Смішний та ще
смішніший
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:15, 07:00, 08:00,

06:30 Ф-стиль
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00 Соціальний
статус
09:00 Т/с «Казка про
щастя»
10:00, 17:00 Алло, лікарю
11:15 Х/ф «Мільйон у
шлюбному кошику»
14:20 Будь у курсі
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:20 Заручники
свободи
17:55 Відділ кадрів
18:55, 21:30 Економічний
пульс
19:05 Т/с «Казка про
щастя»
21:40 Іронія долі
Барбари Брильскої
23:00 Х/ф «У попа був
собака»
00:45 Х/ф
«Компрометуючі
ситуації»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 12:25 Т/с «Моє
нове життя»
13:25 Д/с «Детективи»
14:15 Сімейний суд
15:15 Судові справи
16:10 Жди мене
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 . Т/с
«Відстебніть ремені»
22:55 Т/с «Стрілець»

06:30 Анекдоти поукраїнськи
09:00, 19:30, 23:50
06:50 Т/с
ТСН
«Леся+Рома»
06:45, 07:10, 08:05,
07:35 Ділові факти
09:10 Сніданок з 1+1
07:40 Провокатор
10:00 Шість кадрів
08:45, 12:45 Факти
10:35 Х/ф «Москва
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з
сльозам не вірить»
Костянтином Стогнієм
13:45 Т/с «Слідаки»
10:40, 16:40 Т/с
14:10 Т/с «Остання
«Лють»
зустріч»
13:00 Х/ф «Квант
15:20 Сімейні драми
милосердя»
16:40 Прости мені,
15:25, 22:40 Т/с
моя любове
«Прокурорська
17:45 ТСН. Особливе перевірка»
18:45 Факти. Вечір
18:25 Т/с «Моя
20:15 Т/с «Морські
сповідь»
дияволи»
20:15, 21:25, 22:45 Т/с
23:55 Факти. Підсумки
«Без сліду»
дня
00:05 Х/ф «Кунг Пу:
00:10 Т/с «Особливо
небезпечний»
кулак атакує»

06:00 Срібний апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/c
«Єфросинія»
08:25, 13:00 Т/c «Слід»
09:00 Т/c «Повернення
додому»
11:00 Т/c «Лігвище
змія»
12:00 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить Україна
20:00 Т/c «Катіна
любов»
21:00 Т/c «Глухар»
22:00 Х/ф «Гра на
виживання»
00:00 Т/c «У полі зору»

06:45 Т/с «Комісар
6:00, 8:45, 11:05,
Рекс»
17:40 Мультляндія
08:45, 18:10
7:25, 2:25 Київ.
Неймовірна правда
Музика
про зірок
8:00, 10:15 СТН.
09:45 Х/ф «Криза
Спорт. Тижневик
Віри»
11:50 Х/ф «Жила-була
13:20, 23:45
любов»
Громадська
13:55 Російські
приймальня
сенсації. Заміж за
15:00, 17:00, 19:00,
олігарха
21:00, 23:00, 0:45,
14:55 Битва
1:35 СТН
екстрасенсів
16:00 Усе буде добре
15:10, 23:20, 2:00,
18:00, 22:00 Вікна5:25 Дивіться, хто
Новини
прийшов
19:10 Т/с «Сімейний
15:40 Прогулянки
дім»
містом
20:15 Куб
16:10 В центрі уваги
22:25 Детектор брехні
18:10, 22:00 Т/с «Стеж 23:25 Паралельний
світ
за мною»
19:25, 1:10 Столиця
20:00 Т/с «Епоха честі»
21:25 Гаряча лінія
«102»

05:55 Т/с «Дружна
сімейка»
06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:10 Репортер
09:00, 15:50 Т/с
«Світлофор»
10:20 Т/с «Татусеві
дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Не родись
вродлива»
17:55, 22:05 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
21:00 Т/с «Щасливі
разом»
23:10 Новий погляд

07:05 Т/с «Повернення
Мухтара»
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 «Золотий
запас»
20:25 Т/с «Дізнавач»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар»
00:30 Центр допомоги
«Анастасія»

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Строгови»
08:30 Агенти впливу
09:00 Православні
святі
10:00 Т/с «Каменська»
14:15 Х/ф «Гангстери
в океані»
17:00 Т/с «Знахар»
19:00, 00:00 Свідок
19:30 Т/с «ДАІшники»
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Онг Бак:
тайський воїн»

призначення земельної ділянки. Виготовлення державних актів.
www.v888v.in.ua Тел: (067) 760-00-73
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Передплачуйте газету «Вишгород».
06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:55
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:35 Т/с «Моя
сповідь» - «Алла
Пугачова»
11:40 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Слідаки»
14:10 Т/с «Остання
зустріч»
15:20 Сімейні драми
16:40 Прости мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
18:25 Т/с «Моя
сповідь» - «Юлія
Абдулова»
20:15, 21:20, 22:45 Т/с
«Без сліду»
00:10 Х/ф «Темна
половина»

06:35 Анекдоти по-

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35, 13:20
Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Казка про
щастя»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю!
11:15 Х/ф «Білий
танець»
14:20 Дикі серцем
15:20 Ронін з
Дмитром Видріним
17:55 Відділ кадрів
19:05 Т/с «Казка про
щастя»
21:40 Створено
природою
23:00 Х/ф «Закохані
невротики»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:15 Детективи
12:15 Знак якості
12:40 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
13:55 Сімейний суд
14:55 Судові справи
15:50 Д/ф «Колишні
чоловіки зірок»
17:00 Телефон довіри
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Відстебніть
ремені»
22:55 Т/с «Сімейний
будинок»
01:10 Х/ф «Дружина
астронавта»

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
17:00 Два
життя Андрія
Кончаловського
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00, 00:45 Давай
одружимося
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Чиста
проба»
22:35 Доля на вибір
23:45 Проти ночі

ТЕЛЕРЕМОНТ
(067) 713-12-12

07:15, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
09:00, 15:00 Т/с
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
11:55 Т/с «Слон і
принцеса»
12:20 Твою маму
13:00, 20:15 Т/с
«Діффчатка»
13:35, 16:35 Одна за всіх
14:00 Т/с «Маргоша»
16:00 Чортиці у спідницях
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:45 БарДак
19:25 Богиня шопінгу
19:50 Т/с «Вісімдесяті»
20:55 Т/с «Дєтка»
21:55 Дайош молодьож
22:20 Т/с «Гра престолів»
23:25 Слава зі Славєком
Славіним
23:35 Дурнєв + 1
00:10 М/с «Масяня»

небезпечний»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:10 Репортер
09:00, 15:50 Т/с
«Світлофор»
10:15 Т/с «Татусеві
дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Не родись
вродлива»
17:55, 22:05 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
21:00 Т/с «Щасливі
разом»
23:10 Шури-амури
00:50 Т/с «Красуні у
Кливленді»
01:35 Т/с «Південна
територія»

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, 08:50 Трансмісіяновини
08:30 Новини Київщини
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

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/c
«Єфросинія»
08:25, 13:10 Т/c
«Слід»
09:00 Т/c
«Повернення додому»
11:10 Т/c «Лігвище
змія»
12:10 Нехай говорять
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c «Катіна
любов»
21:00, 23:50 Т/c
«Інтерни»
21:30 Футбол.
«Борусія»
(Менхенгладбах) «Динамо» (Київ)
00:30 Ліга Чемпіонів
УЄФА

07:05 Т/с
«Повернення
Мухтара»
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.
18:45 Футбол.
«Спартак» (Росія)
- «Фенербахче»
(Туреччина)
20:55 Т/с «Дізнавач»
22:00 Сьогодні.
Підсумки
22:20 Т/с «Глухар»
00:20 Квартирне
питання

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Строгови»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «МанГуст»
14:40, 19:30 Т/с
«ДАІшники»
19:00, 00:00 Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф
«Мисливець проти
Чужого: двобій»

07:15, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
09:00, 15:00 Т/с
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
9021»
11:55 Т/с «Слон і
принцеса»
12:20, 19:25 Богиня
шопінгу
13:00, 20:15 Т/с
«Діффчатка»
13:35, 19:50 Т/с
«Вісімдесяті»
14:00 Т/с «Маргоша»
16:00, 21:55 Дайош
молодьож!
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:45 БарДак
20:55 Т/с «Дєтка»
22:20 Т/с «Гра престолів»
23:30 Щоденники
Темного
00:40 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»

06:55Т/с «Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Стоп-10
08:45 Факти
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:40, 16:35 Т/с
«Лють»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:25, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Факти. Підсумки
дня
00:10 Т/с «Особливо

07:30 Т/с «Будинок на
Озерній»
11:25 Х/ф «Костяніка»
13:30 Х/ф
«Кардіограма
кохання»
15:25 КВН
18:00 Звана вечеря
19:00 Шопінгмонстри
20:00 Жіноча ліга
20:35 Панаєхало
21:00 Велика різниця
22:00 Три сестри
22:40 Жіноча ліга
23:00 Х/ф «Король
вечірок»

06:00 Д/ф «Капіталізм
із людським
обличчям»
06:40 Таємниці Сонця
07:50, 11:30 Надміцні
споруди
08:40, 17:10 Секретні
історії
09:30, 12:30
Руйнівники міфів
10:30, 22:30 Планета
людей
13:20 Крижана
людина
14:20 Воїни
15:10, 19:50 Таємнича
Росія
16:10, 20:40 Гучна
справа
18:00 Д/ф «Велика
депресія»
18:50, 19:20, 21:40
Шукачі
23:30 Загадки
Всесвіту
00:30 Декстер

08:00 З новим домом
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Детективна
агенція «Іван-даМар’я»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Цвіт
черемшини»
22:20 Городок

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:45, 11:05,
06:15 Документальний
детектив
17:40 Мультляндія
07:05 Т/с «Комісар
7:25, 2:25 Київ.
Рекс»
Музика
09:05, 18:10
8:00, 15:00, 17:00,
Неймовірна правда
19:00, 21:00, 23:00,
про зірок
0:45, 1:35 СТН
10:15 Повнота радості 10:05 Х/ф «Від тюрми
та від суми»
життя
12:10 Х/ф «Звідки
13:20, 23:45
беруться діти?»
Громадська
14:00 Битва
приймальня
екстрасенсів
15:10, 23:20, 2:00,
16:00 Все буде добре!
5:25 Дивіться, хто
18:00, 22:00 Вікнаприйшов
Новини
15:40 Гаряча лінія
19:10 Т/с «Сімейний
«102»
дім»
16:10 В центрі уваги
20:15, 21:15, 22:40,
18:10, 22:00 Т/с «Стеж 22:55 Моя правда
за мною»
00:00 Паралельний
19:25, 1:10 Столиця
світ
20:00 Т/с «Епоха честі» 01:05 Т/с «Доктор
21:25 Київські історії Хаус»

українськи

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Бен-10.
Інопланетна сила»
08:00, 09:00, 18:00
Сильний аргумент
10:10, 19:00 Штопор
11:15, 19:50 Шалене
відео по-українськи
12:00 Х/ф
«Афганський привид»
16:20, 17:00 Секретна
територія
21:00 Новини 2+2
21:20 Х/ф «Чорний
пес»
23:20 Т/с «Секретні
матеріали»

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

Агенція нерухомості. Продаж, купівля, оренда. Зміна цільового

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 Від першої особи
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 ТехноЕра
07:25 Ера бізнесу
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Запам’ятай
09:30 Світло
10:00 Хомка смакує, телеки
дарує
10:05 Х/ф «Коліївщина»
11:20 В гостях у Д. Гордона
12:15, 15:20, 18:35, 21:20
Діловий світ
12:30 Хай щастить
13:05 Х/ф «Тарас Шевченко»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:35 Т/ф «Крах інженера
Гаріна»
17:50 Про головне
18:50 Паралімпіада-2012.
Надихаючи покоління
19:00 Баскетбол. УкраїнаХорватія
20:40 Нескореність. Історія
футбольної команди «Старт»
21:30 Трембітар української
душі
22:55 Трійка, Кено, Максима

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 23:00
Час новин
07:10, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15
РесПубліка з Анною Безулик
15:15 Вперед, на Олімп
16:15 Мотор
17:25 У 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
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово!
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
16:55 Микола
Расторгуєв. Давай за
життя!
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося!
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30, 04:05 Т/с
«Чиста проба»
22:35 Доля на вибір
23:45 Проти ночі

2+2

06:00 М/с

07:30 Мультфільми

«Галактичний футбол» 08:30 Х/ф «Кохай і
06:30 М/с «Оггі і

танцюй»

кукарачі»

11:05, 19:00 Шопінг-

08:00, 09:20, 18:00

монстри

Сильний аргумент

12:05 Вдягни мене,

09:00, 21:00 Новини

якщо зможеш

2+2
10:00, 19:00 Убойне
відео
10:50, 19:50 Шалене
відео по-українськи
11:15 Х/ф
«Загублений світ»
13:20 Х/ф «Володар

13:05 Т/с «Кайл XV”
14:00 Т/с “Баффі
- переможниця
вампірів”
16:00, 22:40 Жіноча
ліга
17:00, 21:00 Велика
різниця
18:00 Звана вечеря

морів. На краю світу»

20:00, 22:00, 23:00
16:20, 17:00 Секретна Три сестри
територія
20:35 Панаєхало
21:20 Х/ф «Гідра»

23:40 Т/с

23:20 Т/с «Секретні

“Відчайдушні

матеріали»

домогосподарки”

06:40 Крижана
людина
07:50, 11:30 Надміцні
споруди
08:40, 17:10 Секретні
історії
09:30, 12:30
Руйнівники міфів
10:30, 22:30 Планета
людей
13:20 Таємниці Сонця
14:20, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:10, 19:50 Таємнича
Росія
16:10, 20:40 Гучна
справа
18:00 Д/ф «Капіталізм
із людським
обличчям»
18:50, 21:40 Шукачі
00:30 Декстер

08:00 З новим домом!
08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін і партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу!
12:50, 15:45, 03:45
Вісті. Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с «Кровинушка»
16:50 Т/с «Детективна
агенція «Іван-да-Мар’я»
19:30 На добраніч,
малята!
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Цвіт
черемшини»
22:20 Серпень 1991.
Неголовні герої
23:20 Вісті+
23:40 Т/с «Війна і мир»
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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 Від першої особи
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 ТехноЕра
07:25 Ера бізнесу
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Запам’ятай
09:30 Про головне
10:30 Х/ф «Наталка Полтавка»
12:00 Ті десять років. Євген
Сверстюк: 1981-1991
12:45, 18:40, 21:15 Діловий
світ
12:55 Наша пісня
13:35 Х/ф «Дума про козака
Голоту»
15:00, 18:20 Новини (із
сурдоперекладом)
15:15 Euronews
15:20 Діловий світ. Агросектор
15:35 Т/ф «Крах інженера
Гаріна»
17:55 Нескореність. Історія
футбольної команди «Старт»
18:55 Паралімпіада-2012
19:00 Країну - народові
19:25 Концерт Я.Табачника
20:50 Мегалот
21:25 Місце зустрічі
22:50 Суперлото, Трійка, Кено

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:35 Т/с «Моя
сповідь» - «Юлія
Абдулова»
11:40 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Слідаки»
14:10 Т/с «Остання
зустріч»
15:20 Сімейні драми
16:40 Прости мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
18:25 Т/с «Моя
сповідь» - «Яна
Рудковська»
20:15 На ножах
21:25, 22:45 Т/с «Без
сліду»
00:05 Х/ф «Синій
оксамит»

06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:40, 16:35 Т/с»Лють»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:25, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Факти. Підсумки
дня
00:10 Т/с «Особливо
небезпечний»

6:00, 8:45, 11:05,
06:45 Т/с «Комісар
17:40 Мультляндія
Рекс»
7:25, 2:25 Київ.
08:45, 18:10
Музика
Неймовірна правда
8:00, 15:00, 17:00,
про зірок
19:00, 21:00, 23:00,
09:45 Х/ф «Нерозумна
0:45, 1:35 СТН
зірка»
10:15 Повнота радості 11:50 Х/ф «Терміново
життя
шукаю чоловіка»
13:20, 23:45
13:55 Битва
Громадська
екстрасенсів
приймальня
16:00 Усе буде добре
15:10, 23:20, 2:00,
18:00, 22:00 Вікна5:25 Дивіться, хто
Новини
прийшов
19:00 Т/с «Сімейний
15:40 Київські історії дім»
16:10 В центрі уваги
20:10 Врятуйте нашу
18:10, 22:00 Т/с «Стеж сім’ю
за мною»
22:25 Зіркове життя
19:25,1:10 Столиця
23:20 Паралельний
20:00 Т/с «Епоха честі» світ
21:25 Зроблено в
00:45 Т/с «Доктор
Києві
Хаус»

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 М/с « Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:10 Репортер
09:00, 15:50 Т/с
«Світлофор»
10:20 Т/с «Татусеві
дочки»
13:35, 14:40 Kіds Tіme
13:40 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Не родись
вродлива»
17:55, 22:00 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
21:00 Т/с «Щасливі
разом»
23:10 КабріоЛіто
00:35 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, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
15:15 Здорові історії
16:15 Драйв
17:25 Арсенал
18:15 Агроконтроль
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Сканер
23:25 Crime news

07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00 Соціальний
статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Казка про
щастя»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Дубравка»
13:30 Мультфільми
14:20 Дикі серцем
15:00, 18:30, 21:00
Служба новин
15:20 Заручники
свободи
17:55 Відділ кадрів
19:05 Т/с «Казка про
щастя»
21:40 Подорожі тварин
23:00 Х/ф «Чорна
магія, або Побачення з
дияволом»
01:05 Х/ф
«Компрометуючі
ситуації»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:15 Детективи
12:15 Знак якості
12:40 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
13:55 Сімейний суд
14:55 Судові справи
15:50 Краса - страшна
сила
17:00 Телефон довіри
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:05 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Відстебніть
ремені»
22:55 Т/с «Сімейний
будинок»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:15, 18:00 Т/c
«Єфросинія»
08:25, 13:00, 22:00
Т/c «Слід»
09:00, 21:00 Т/c
«Глухар»
11:00 Т/c «Лігвище
змія»
12:00 Нехай
говорять. Біси
15:35 Щиросерде
зізнання
16:00 Федеральний
суддя
17:15 Критична точка
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c «Катіна
любов»
23:00 Т/c «Дружини»
00:00 Т/c «У полі
зору. Другий сезон»

07:05 Т/с «Повернення
Мухтара»
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 «Золотий
запас»
20:25 Т/с «Дізнавач»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Повернення»
23:35 Ліга чемпіонів
УЄФА
00:05 Дачна відповідь

06:00 Легенди
карного розшуку
07:00 Х/ф «Строгови»
08:30 Ранковий
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00, 17:00 Т/с
«Знахар»
12:00 Т/с «Детективи»
12:25 Т/с «МанГуст»
14:40, 19:30 Т/с
«ДАІшники»
19:00, 00:00 Свідок
22:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
23:00 Т/с «CSI: НьюЙорк»
00:30 Х/ф «Мобі
Дік: полювання на
монстра»

07:15, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
09:00, 15:00 Т/с
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:55 Т/с «Слон і принцеса»
12:20, 19:25 Богиня шопінгу
13:00, 20:15 Т/с
«Діффчатка»
13:35, 19:50 Т/с
«Вісімдесяті»
14:00 Т/с «Маргоша»
16:00, 21:55 Дайош
молодьож
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
18:45 БарДак
20:55 Т/с «Дєтка»
22:20 Т/с «Гра престолів»
23:30 Щоденники Темного
00:40 Т/с «Таємний
щоденник дівчини за
викликом»
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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 Від першої особи
06:50 Хазяїн у домі
06:55 Невідоме від відомих
07:15 Країна on lіne
07:20 ТехноЕра
07:25 Ера бізнесу
07:30 Глас народу
07:35 Тема дня
07:45 Мультфільм
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Концерт пам’яті Н.
Яремчука
10:00, 20:40 Церемонія
підняття Державного
Прапора
12:00 Новини (із
сурдоперекладом)
12:10, 21:15 Діловий світ
12:15 Концерт До Дня
Прапора
13:45 Концертна програма
А.Демиденка
17:10 Святковий концерт До
Дня Прапора
21:00 Підсумки дня
21:25, 23:00 Урочистості з
нагоди Дня Прапора
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05, 07:00, 08:00,
09:00, 19:30, 23:50
ТСН
06:45, 07:10, 08:05,
09:10 Сніданок з 1+1
10:00 Шість кадрів
10:35 Т/с «Моя
сповідь» - «Яна
Рудковська»
11:40 Зніміть це
негайно
12:45 Цілковите
перевтілення
13:45 Т/с «Слідаки»
14:10 Т/с «Остання
зустріч»
15:20 Сімейні драми
16:40 Прости мені,
моя любове
17:45 ТСН. Особливе
18:25 Т/с «Моя
сповідь» - «Михайло
Євдокимов»
20:15, 21:25, 22:45 Т/с
«Без сліду»
00:05 Х/ф «П’ята
заповідь»

06:35 Анекдоти поукраїнськи
06:55 Т/с
«Леся+Рома»
07:35 Ділові факти
07:40 Максимум в
Україні
08:45 Факти. Ранок
09:35, 19:30
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:40, 16:35 Т/с
«Лють»
12:45 Факти. День
13:00, 20:15 Т/с
«Морські дияволи»
15:20, 22:40 Т/с
«Прокурорська
перевірка»
18:45 Факти. Вечір
23:55 Факти. Підсумки
дня
00:10 Т/с «Кодекс
честі»

06:00, 15:00, 18:30,
21:00 Служба новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:00, 20:00
Соціальний статус
08:55, 18:55, 21:30
Економічний пульс
09:00 Т/с «Казка про
щастя»
10:00, 17:00 Алло,
лікарю
11:15 Х/ф «Юлька»
14:00 В гостях у
Дмитра Гордона
15:20 Заручники
свободи
17:55 Відділ кадрів
19:05 Т/с «Принцеса і
жебрак»
21:40 Політ над
землею
22:45 Х/ф «Дівчисько»
00:30 Х/ф
«Компрометуючі
ситуації»

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00, 12:00,
18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Таємниці
слідства»
11:15 Детективи
12:15 Знак якості
12:40 Слідство
вели... з Леонідом
Каневським
13:55 Сімейний суд
14:55 Судові справи
15:50 Д/ф «Вінець
безшлюбності»
17:00 Телефон довіри
18:10 Т/с
«Кровинушка»
19:00 Про життя
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «Відстебніть
ремені»
22:55 Т/с «Сімейний
будинок»
01:10 Х/ф «Маленька
Одеса»

06:00 Срібний

07:30 Мультфільми

06:40 Пастка для
динозаврів
07:50, 11:30 Надміцні
споруди
08:40, 17:10 Секретні
історії
09:30, 12:30
Руйнівники міфів
10:30, 22:30 Політ над
землею
13:20 Зруйнований
світ
14:20, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:10, 19:50 Таємнича
Росія
16:10, 20:40 Гучна
справа
18:00 Беніто
Муссоліні. Приватні
хроніки
18:50, 21:40 Шукачі
00:30 Декстер

08:00 З новим домом
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Детективна
агенція «Іван-даМар’я»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Цвіт
черемшини»
22:20 Карткові фокуси
23:20 Вісті+

09:10, 14:00
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:05, 19:00 Шопінгмонстри
12:05 Вдягни мене,
якщо зможеш
13:05 Т/с «Кайл XV”
16:00 Штучки
16:35, 20:00, 22:40
Жіноча ліга
17:00, 21:00 Велика
різниця
18:00 Звана вечеря
20:35, 22:00, 23:00
Три сестри
23:40 Т/с
“Відчайдушні
домогосподарки”

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

6:00, 8:45, 11:05,
07:05 Т/с «Комісар
17:40 Мультляндія
Рекс»
7:25, 2:25 Київ.
09:05, 18:10
Музика
Неймовірна правда
8:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 23:00,
про зірок
0:45, 1:35 СТН
10:05 Врятуйте нашу
10:15 Повнота радості
сім’ю
життя
13:20, 23:45
11:55 Х/ф «Вдалий
Громадська
обмін»
приймальня
13:50 Битва
15:10, 23:20, 2:00,
5:25 Дивіться, хто
екстрасенсів
прийшов
16:00 Усе буде добре
15:40 Зроблено в
18:00, 22:00 ВікнаКиєві
Новини
16:10 В центрі уваги
18:10 Т/с «Стеж за
19:10 Т/с «Сімейний
мною»
дім»
19:25, 1:10 Столиця
20:00 Т/с «Епоха честі» 20:15, 21:20, 22:40,
21:25 Прогулянки
23:05 Зіркове життя
містом
00:05 Паралельний
22:00 Т/с «Служба
порятунку. Загін 112» світ

07:05 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:00, 17:00, 19:00
09:00, 12:00, 15:00,
Події
18:00 Сьогодні
09:20 Медичні
07:15, 18:00 Т/c
таємниці
«Єфросинія»
09:55 До суду
08:15, 13:00, 22:00
11:00 Суд присяжних
Т/c «Слід»
12:25 Судовий
детектив
10:00, 23:00 Т/c
13:35 Серед білого
«Дружини»
дня
12:00 Нехай говорять
14:30, 17:30 Огляд.
15:35 Щиросерде
Надзвичайна подія
15:20 Прокурорська
зізнання
перевірка
16:00 Федеральний
16:40 «Говоримо і
суддя
показуємо»
17:15 Критична точка 18:30 Т/с «Золотий
запас»
19:20 Говорить
20:25 Т/с «Дізнавач»
Україна
22:15 Сьогодні.
20:00 Т/c «Катіна
Підсумки
любов»
22:35 Т/с «Глухар»
00:35 Д/ф «Краса по00:00 Т/c «У полі
російськи»
зору»
апельсин

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
16:55 Ірина Скобцева
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 Т/с «Чиста
проба»
22:35 Доля на вибір
23:45 Проти ночі

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Оггі і
кукарачі»
08:00, 09:20, 18:00
Сильний аргумент
09:00, 21:00 Новини
2+2
10:00, 19:00 Штопор.
Убойне відео
10:50, 19:50 Шалене
відео по-українськи
11:35 Х/ф «Суп з
капустою»
13:50 Х/ф «10,5 балів.
Апокаліпсис»
15:55, 17:00 Секретна
територія
21:20 ЛЧ УЄФА.
«Брага» (Португалія) «Удінезе» (Італія)
23:35 Про Лігу
чемпіонів
00:15 ЛЧ УЄФА. БАТЕ
(Білорусь) - «Хапоель»
(Ізраїль)

05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
16:55 Андрій Мягков
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Давай
одружимося
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30, 04:05 Т/с
«Чиста проба»
22:35 Доля на вибір
23:45 Проти ночі

2+2

06:00 М/с
«Галактичний футбол»
06:30 М/с «Оггі і
кукарачі»
08:00, 09:20, 18:00
Сильний аргумент
09:00 Новини 2+2
10:00, 19:00 Штопор
10:50 Шалене відео
по-українськи
11:35 Х/ф
«Татуйований»
13:50 Х/ф «10,5 балів.
Апокаліпсис»
15:55, 17:00 Секретна
територія
19:35 ЛЄ УЄФА.
«Слован» (Ліберець)
- «Дніпро»
(Дніпропетровськ)»,
«Динамо» (Бухарест) «Металіст» (Харків)
22:20 Про Лігу Європи
00:00 Т/с»Секретні
матеріали»

07:30 Мультфільми

06:00 Легенди

06:40 Зруйнований

карного розшуку

світ

08:00 З новим домом
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50, 15:45 Вісті.
Чергова частина
13:50 Т/с «Єфросинія.
Тайгова любов»
14:45 Т/с
«Кровинушка»
16:50 Т/с «Земський
лікар»
19:30 На добраніч,
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Т/с «Цвіт
черемшини»
22:20 Акторська
рулетка

06:40, 07:05, 07:40,
08:45 Підйом
06:45 М/с «Боб Губко»
07:30, 08:30, 19:00,
00:15 Репортер
09:00, 15:50 Т/с
«Світлофор»
10:15 Т/с «Татусеві
дочки»
13:30, 14:35 Kіds Tіme
13:35 М/с «Пригоди
Джекі Чана»
14:50, 15:45 Teen Tіme
14:55 Т/с «Друзі»
16:55 Т/с «Не родись
вродлива»
17:55, 22:05 Т/с
«Вороніни»
19:40 Піранії
20:00 Т/с «Закрита
школа»
21:05 Т/с «Щасливі
разом»
23:10 Кухня на двох
00:40 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 Автопілотновини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35
Трансмісія-новини
08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвестчас
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
16:15 Рекламна кухня
17:25 Сканер
18:15 Лісовий патруль
18:40, 22:40
Київський час
21:40 Час-Тайм
22:00 Енергонагляд
23:25 Crime news

07:15, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:05 Х/ф «Строгови» 07:55 Байдиківка
09:00, 15:00 Т/с
08:30 Ранковий
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки Свідок
відьми»
09:00 Кримінальні
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
справи
11:55 Т/с «Слон і
10:00, 17:00 Т/с
принцеса»
«Знахар»
12:20, 19:25 Богиня
шопінгу
12:00 Т/с «Детективи»
13:00, 20:15 Т/с
12:30 Т/с «МанГуст»
«Діффчатка»
13:35, 19:50 Т/с
14:35, 19:30 Т/с
«Вісімдесяті»
«ДАІшники»
14:00 Т/с «Маргоша»
16:00, 21:55 Дайош
19:00, 00:00 Свідок
молодьож
22:00 Т/с
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с «Хто у домі
«Криміналісти:
господар?»
мислити як
17:40 Т/с «Моя прекрасна
няня»
злочинець»
18:45 БарДак
23:00 Т/с «CSI: Нью20:55 Т/с «Дєтка»
22:20 Т/с «Гра престолів»
Йорк»
23:30 Щоденники
00:30 Х/ф «Вавилон
Темного
00:40 МосГорСмєх
ХХ»

07:50, 11:30 Надміцні
споруди
08:40, 17:10 Секретні
історії
09:30, 12:30
Руйнівники міфів
10:30, 22:30 Політ над
землею
13:20 Пастка для
динозаврів
14:20, 23:30 Загадки
Всесвіту
15:10, 19:50 Таємнича
Росія
16:10, 20:40 Гучна
справа
18:00 Сигари для
Фіделя
18:50, 21:40 Шукачі
00:30 Декстер

09:10, 14:00
Т/с «Баффі переможниця
вампірів»
11:05, 19:00 Шопінгмонстри
12:05 Вдягни мене,
якщо зможеш
13:05 Т/с «Кайл XV”
16:00, 22:40 Жіноча
ліга
17:00, 21:00 Велика
різниця
18:00 Звана вечеря
20:00, 22:00, 23:00
Три сестри
20:35 Панаєхало
23:40 Т/с
“Відчайдушні
домогосподарки”

Телепрограма
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06:00 Доброго ранку, Україно
06:00 Ранкова молитва
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:20, 06:35, 07:25, 07:50
Тема дня
06:25, 06:40, 07:15, 07:45
Країна on lіne
06:30 Заголовки
06:35 Тема дня
06:45 Хазяїн у домі
06:50 Невідоме від відомих
06:55 Православний календар
07:20 ТехноЕра
07:40 Глас народу
08:20 Експерт на зв’язку
08:40 Корисні поради
09:00 Підсумки дня
09:15 Д/ф «7300 днів»
10:00, 20:35 Урочистості з
нагоди Дня Незалежності
України на Володимирській
гірці
10:20 Спецвипуск До Дня
Незалежності
11:00, 22:25, 22:55 Урочистий
концерт з нагоди Дня
Незалежності з Палацу
«Україна»
12:30 Святковий концерт
народних колективів до Дня
Незалежності України
19:30, 21:25 Святковий
концерт з Майдану
Незалежності
21:00 Підсумки дня
22:50 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:20 Документальний 05:05 Служба розшуку
6:00, 8:45, 11:05
06:55 Х/ф «Тепер ти в 06:15 Т/с
дітей
Мультляндія
«Леся+Рома»
армії»
05:10 Т/с «Заколотний
7:25,
2:25
Київ.
детектив
07:20 Ділові факти
шлях»
08:55 Х/ф «Острів
Музика
05:55 Т/с «Дружна
07:25 Стоп-10
головорізів»
сімейка»
8:00, 22:00, 23:00,
07:15
Х/ф
«Королева
08:30 Провокатор
06:40, 07:05, 07:40,
0:45, 1:35 СТН
11:40 Х/ф «Острів
08:45 Підйом
09:35, 19:30
10:15 Повнота радості
06:45 М/с «Боб Губко»
бензоколонки»
скарбів»
Надзвичайні новини з життя
07:30, 08:25, 19:00,
15:45 Х/ф «Хоробре
23:50 Репортер
Костянтином Стогнієм 13:20 Х/ф «Гонитва за
08:55 Х/ф «Чародії»
09:00, 15:50 Т/с
діамантами»
серце»
10:35, 16:35 Т/с
«Світлофор»
16:00
Прогулянки
по
19:30 ТСН
10:20 Т/с «Татусеві
«Лють»
12:40 Х/ф «Д’Артаньян
місту
дочки»
12:45 Анекдоти по20:00 Х/ф «День
13:30, 14:35 Kіds Tіme
16:30 Х/ф «Що
українськи
13:35 М/с «Пригоди
Незалежності»
приховує Лох-несс?» і три мушкетери»
Джекі Чана»
13:00, 20:15 Т/с
18:15 Концерт,
23:00 Х/ф «Той, хто
14:50, 15:45 Teen Tіme
«Морські дияволи»
18:00 Зіркове життя
присвячений Дню
14:55 Т/с «Друзі»
пройшов крізь вогонь»
16:55 Т/с «Не родись
Незалежності України
15:20, 22:40 Т/с
вродлива»
01:05 Х/ф «Битва за
22:25
Нова
адреса
20:40 Х/ф «Знахар»
«Прокурорська
17:55 Т/с «Вороніни»
23:20, 2:00, 5:25
царство: Малайські
19:40 Піранії
перевірка»
Дивіться, хто прийшов 23:35 Х/ф «Тобі,
20:00 Т/с «Закрита
хроніки»
18:45 Факти. Вечір
школа»
23:45 Громадська
02:55 Х/ф «Хоробре
21:00 Х/ф «Меверік»
23:55 Х/ф
приймальня
справжньому»
00:15 Т/с «Ластівчине
серце»
«Еквілібріум»
1:10 Столиця
гніздо»

07:00, 08:00, 09600,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
23:00 Час новин
07:10, 08:15, 22:25,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
07:30 Ранок із зіркою
07:55, 08:35 Трансмісіяновини
08:40 Огляд преси
09:10, 19:20 Інвест-час
09:20, 13:20, 14:20 5
елемент
10:30, 11:10, 12:15,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
15:15 Сканер
16:15 Лісовий патруль
17:25 Не перший
погляд
18:10 Вікно в Європу
18:40, 22:40 Київський
час
21:40 Час-Тайм
22:00 Акцент
23:25 Crime news

06:00 Служба новин
06:35 Мультфільми
07:00, 16:00 Країна
порад
08:02 Політ над
землею
09:00, 21:25 В гостях
у Дмитра Гордона
10:25 Х/ф «Острів
скарбів»
16:55 День, що змінив
планету
18:00 Цей
дивовижний світ
18:30 Соціальний
пульс вихідних
18:55 Економічний
пульс
19:05 Мавпизлодюжки
20:05 Скарби
природи
22:30 Х/ф «Вогнем і
мечем»

05:10 Концерт

07:15, 08:20 Мультик з
Лунтіком
07:35 Телепузики
07:55 Байдиківка
09:00, 15:00 Т/с
«Кремлівські курсанти»
10:00 Т/с «Усі жінки відьми»
11:00 Т/с «Беверлі Гілз
90210»
11:55 Т/с «Слон і
принцеса»
12:20 Богиня шопінгу
13:00, 20:15 Т/с
«Діффчатка»
13:35 Т/с «Вісімдесяті»
14:00 Т/с «Маргоша»
16:00, 21:55 Дайош
молодьож
16:35 Одна за всіх
17:00 Т/с «Хто у домі
господар?»
17:40, 19:25 Т/с «Моя
прекрасна няня»
18:45 БарДак
20:55 Т/с «Дєтка»
22:20 Т/с «Гра престолів»
23:30 Щоденники
Темного
00:40 Дурнєв + 1

«День Незалежності
України»
08:00 За двома
зайцями
10:20 Х/ф «Любов на
асфальті»
12:55 Х/ф «Велика
різниця»
14:45 Сорочинська
ярмарка
17:00 Глянець
18:00, 20:30 Вечірній
квартал
20:00 Подробиці
22:35 Пригоди Вєрки
Сердючки
00:25 Х/ф «Білий птах
із чорною міткою»

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:15 Х/ф «Дадлі
Справедливий»
09:00 Дитяча «Нова
хвиля-2012»
10:45 Т/c «Дорожній
патруль»
12:45 Х/ф «Наречена
на замовлення»
14:50 Х/ф «Буду
вірною дружиною»
19:00 Події
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/c «Катіна
любов»
21:00 Т/c «Інтерни»
22:00 Мейд ін
Юкрейн
00:00 Додому на
свята

07:05 Т/с
«Повернення
Мухтара»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:20 Рятувальники
09:55 До суду
11:00 Суд присяжних
12:25 Суд присяжних.
Остаточний вердикт
13:35 Серед білого
дня
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:20 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Х/ф «Афродіти»
20:25 Т/с «Дізнавач»
21:25 Т/с «Глухар.
Повернення»
00:25 Х/ф «Будні
та свята Серафіми
Глюкіної»
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05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Новини
05:05 Доброго ранку
09:15 Контрольна
закупівля
09:45 Жити здорово
10:55 Модний вирок
12:15 Т/с «Серце
Марії»
13:25 Фазенда
14:00 Інші новини
14:20 Зрозуміти.
Пробачити
15:15 ЖКГ
16:20 Хочу знати
16:55 Чекай на мене
18:20 Між нами,
дівчатами
19:00 Поле чудес
20:00 Нехай говорять
21:00 Час
21:30 ДО РЕ:
Володимир
Матецький
23:45 Х/ф «Байкер»

06:15 Мультфільм
«Смурфи»
07:00 Справжні лікарі
08:00 Світське життя
09:00 Квартирна
лотерея Хто там?
10:15, 10:40 Дісней
«Тімон і Пумба»
11:05 Світ навиворіт
12:05 Світське життя
13:05 Велика різниця
по-українському
13:45 Комедія «Хлопці
будуть у захваті»
15:50, 20:00 Комедія
«Трохи не при собі»
19:30 ТСН: Телевізійна
служба новин
23:25 Х/ф «День
незалежності»
02:00 Х/ф «Битва за
царство: малайські
хроніки»

06:40 Х/ф

00:15 Наша Russіa

06:25 Х/ф «За двомя
6:00, 8:30, 11:30,
13:25, 14:50, 16:20
зайцями»
Мультляндія
07:50 Караоке на
7:25, 1:30 Київ.
Музика
Майдані
8:00 СТН
08:50 Сніданок з
9:30, 23:45 Київські
історії
Юлією Висоцькою
10:00, 0:10 Зроблено
09:00 Їмо вдома
в Києві
10:30, 0:35
10:05 Х/ф «Танцівник
Прогулянки містом
диско»
11:00 Нова адреса
11:50 Актуальна тема 13:10 Неймовірна
12:50 Повнота радості правда про зірок
життя
13:45 Час відповідей 15:55, 17:00 Зіркове
17:00 Концерт М.
життя
Поплавського
18:00 Х/ф «Була тобі
19:10 Х/ф «Таємний
сценарій»
кохана»
21:00, 23:15, 1:00 СТН.
22:05, 23:05, 00:05
Тижневик
21:30 Х/ф «Фатальний Моя правда
роман»
01:05 Х/ф «Д’Артаньян
4:35 Дивіться, хто
та три мушкетери»
прийшов

06:50 Ф-стиль
07:15 Будь в курсі
07:50, 15:55 Цивілізація
Incognіta
08:00, 18:30 Соціальний
пульс вихідних
08:50 Мультфільми
09:00, 22:00 В гостях у
Дмитра Гордона
10:00 Невідома планета
11:05 Х/ф «Пригоди
Алі-Баби і сорока
розбійників»
13:55 За сім морів
14:30 Арт Cіty
16:20 Щоденник для
батьків
16:45 Нові пісні про
головне
18:15 Кумири
19:00 Про що співають
кити?
20:00 Ронін з Дмитром
Видріним
20:45 Наш світ - чи
завжди він був таким?
23:00 Х/ф «Маскарад»
00:55 Х/ф
«Компрометуючі
ситуації»

06:05 Т/с «Дві долі.

06:00 Срібний
апельсин
07:00, 19:00 Події
07:15 Х/ф «Куллзавойовник»
09:00 Дитяча Нова
хвиля 2012
11:00 Прем’єра
Додому на свята
12:00 Т/c «Дорожній
патруль»
14:00 Т/c «Інтерни»
15:00 Т/c «Дитина на
двох»
17:00 Х/ф «Волошки
для Василіси»
19:20 Х/ф «Мелодія
любові»
21:15 Х/ф «Людина
нізвідки»
23:15 Т/c «Ментівські
війни»
02:00 Х/ф «Куллзавойовник»

07:00, 09:00, 12:00,
18:00 Сьогодні
07:15 Лотерея
Золотий ключ
07:45 М/ф «Золушка»
08:05 Розлучення поросійськи
09:20 Головна дорога
09:55 Кулінарний
двобій
11:00 Квартирне
питання
12:25, 23:40 Т/с
«Дорожній патруль»
14:15 Слідство вели...
15:15 Прокурорська
перевірка
16:20 Очна ставка
17:30 Професія репортер
18:25 Промінь Світла
18:55 Найгучніші
російські сенсації
20:55 Ти не повіриш
21:50 Х/ф
«Полювання на
«крутих» дітлахів» з
циклу «Важняк»
01:35 Кремлівський
похорон.

Нове життя»
09:00 Орел та Решка
10:00 Україно,
вставай
10:55 Вечірній
квартал
12:55 Х/ф «Щастя за
рецептом»
15:20 Х/ф «Три дні в
Одесі»
18:00 Юрмала 2011
20:00 Подробиці
20:30 Майдан’s 3
00:40 Битва
композиторів

08:45 Зірка YouTube
10:00 Дача
10:30 Квартирне
питання
11:30 Стоп-10
12:50 Твій рахунок
13:55 Дивитися всім
16:05 Х/ф «11 друзів
Оушена»
18:45 Факти. Вечір
19:00 Х/ф «12 друзів
Оушена»
21:45 Х/ф «13 друзів
Оушена»

карного розшуку
06:30 Х/ф «Вавилон
ХХ»
08:15 Х/ф «Зникла
грамота»
10:00 Т/с «Знахар»
12:00
Спецрозслідування
12:25 Т/с «МанГуст»
14:30 Т/с «ДАІшники»
16:50 Х/ф
«Нездійсненне
завдання»
19:30 Т/с «Тарас
Бульба»
23:00 Х/ф «Залізна
сотня»

07:30 Мультфільми

«Галактичний футбол» 09:10 Т/с «Баффі
06:30 М/с «Оггі і
кукарачі»
08:00 Убойне відео

- переможниця
вампірів»
11:05 Шопінгмонстри

09:05, 18:00 Штопор.
Ульотне відео по-

12:05 Вдягни мене,
якщо зможеш

російськи

13:05 Х/ф “Чудеса в

10:0Х/ф «Велика

Решетові”

прогулянка»

15:10 Х/ф “Королева

12:50 Х/ф «Танці з

бензоколонки”

вовками»

17:00 Велика різниця

19:00, 21:20 Шалене
відео по-українськи
21:00 Новини 2+2
23:35 Т/с «Секретні
матеріали»

18:00 Звана вечеря
19:00 Х/ф “Смугастий
рейс”
20:55 Х/ф “Пірати ХХ
століття”
22:45 КВН

07:55 Мусульмани
08:05 З новим домом
08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін і партнери
11:00 Руйнівники
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:30,
міфів
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50 Т/с «Таємниці
13:00 Top Gear
слідства»
11:50 Люблю, не можу
12:50 Вісті. Чергова
15:00 Гучна справа
частина
13:50 Нова хвиля-2012
18:30 Таємнича Росія 15:05 Т/с «Кровинушка»
16:50 Т/с «Земський
лікар»
19:30 На добраніч,
21:00 Секретні
малята
19:40 Прямий ефір
20:30 Юрмала
території
22:20 Х/ф «Коли цвіте
бузок»
00:15 Х/ф «Пари гнідих»
00:30 Декстер

06:00 Скарб.ua

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:20 Світ православ’я
07:00 Ера здоров’я
07:25 Корисні поради
07:40 Олімпійський
виклик
08:00 Святковий
концерт народних
колективів до Дня
Незалежності України
12:15 Тобі, єдиній
15:00 Баскетбол. КіпрУкраїна
16:45 Зелений коридор
16:55 Наша пісня
17:35 У гостях у
Д.Гордона
18:25 Світ атома
18:50 Золотий гусак
19:15 Коблево
20:50 Мегалот
20:55 Зворотний
зв’язок
21:00 Підсумки дня
21:10 Кабмін: подія
тижня
21:20 Концет С.Ротару
22:50 Суперлото,
Трійка, Кено

«Еквілібріум»

06:00 Легенди

06:00 М/с

06:00, 10:00, 12:00,
18:00 Новини
06:15 Обережно,
Нагієв
07:10 Х/ф
«Ненавмисне
кохання»
08:40 Смішарики
08:55 Грай, гармонь
улюблена
09:40 Слово пастиря
10:10 Смак
10:55 Маргарита
Терехова. Хто багато
бачив, мало плаче
12:15 Х/ф «Розклад на
післязавтра»
14:20 Двобої
16:35, 18:15 Т/с
«Хіромант»
19:05 Бажаю Вам...
До ювілею Роберта
Рождественського
21:00 Час
21:20 Х/ф «Соло на
саксофоні»
23:35 Червона зірка

2+2

06:40 Інтуїція
09:00 М/с «Качині
історії»
09:35 М/с «Пінгвіни з
Мадагаскару»
10:00 КабріоЛіто
11:00 Пікнік
12:00 Новий погляд
13:00 Кухня на двох
14:00 Скетч-шоу
Красуні
14:45 Х/ф «Річчібагатій»
16:40 Х/ф
«Однокласниці і
таємниця піратського
золота»
19:00 Х/ф «Мисливці
за привидами»
21:10 Х/ф «Мисливці
за привидами»
23:40 Х/ф
«Романтичний злочин»

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 Не перший погляд
09:20, 15:15 Інтелект.ua
10:15 Здорові історії
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:10 Вікно в Європу
13:15 Драйв
14:10 Історія успіху
14:25 Гра долі
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
17:45 Дорогоцінності
18:15 Час інтерв’ю
18:40 Київський час
19:20 Тема тижня
19:30 Машина часу
20:10 Портрети з Сергієм
Дорофеєвим
21:10 Велика політика
21:40 Вікно в Америку
22:00 В кабінетах
22:30 Майстер-клас із
Наталкою Фіцич
23:45 Тема тижня

08:00 М/с «Оггі і

06:00 Легенди

07:15, 09:00 Мультик
з Лунтіком
07:40 Малятатвійнята
08:10 Крутони
08:35 Байдиківка
09:35 М/с «Чорний
плащ»
10:35 Дикі та смішні
11:00, 13:15 Т/с «Моя
прекрасна няня»
12:40 ТЕТ
14:05 Х/ф «Закоханий
та беззбройний»
16:00 Королева балу
17:05 Х/ф «Як вийти
заміж за міліардера»
19:00 Х/ф «На морі»
21:20 Т/с
«Вісімдесяті»
22:10 Слава зі
Славєком Славіним
22:20 Х/ф «Скайлайн»
00:15 Х/ф «Привіт
сім»ї»

06:00 Скарб.ua.

бандитського Києва
06:25 Х/ф «Залізна
сотня»
08:15 Х/ф
«Нездійсненне
завдання»
11:00 Т/с «Тарас
Бульба»
14:40 Т/с «Йду тебе
шукати»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства»
23:00 Випадковий
свідок
23:25 Х/ф «Найманці»
01:25 Х/ф «Морська
піхота»

кукарачі»

07:30 Мультфільми
07:50 Д/п «Планета
динозаврів»

10:00 Т/с «Мисливці

09:00 М/ф «Пригоди

за старовиною»

ведмедиків Гаммі»
10:00 Мультфільми

13:15 Т/с «Заповідник
страху»
17:15 Х/ф
«Розжалуваний»
19:20 ЧУ з

10:40 М/ф «Вінні і
Хобоступ»
11:55 Х/ф «Діти
острова скарбів»
13:25 Х/ф «Смугастий
рейс»
15:20 Х/ф «Пірати ХХ

футболу «Динамо-

століття»

Чорноморець «

17:10 Секрети долі
18:10 Три сестри

21:30 Х/ф «13-й воїн»
00:00 Х/ф
«Метаморфози.

19:50 Х/ф «Спитай
Сінді»
21:50 Т/с

«Надприродне»
Інопланетний фактор» 00:40 Т/с «Корабель»

Скарби тамплієрів:
Україна
07:00 Острів
апокаліпсиса
09:00 Історія тортур
11:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
15:00 Жадібність
18:30 Д/ф «Військові
злочинці
20:10 Д/ф «Павлик
Морозов. Син за
батька»
21:00 Суперлюдина
23:30 Берлінська
стіна
01:00 Покер.
PokerStars Carіbbean
Adventure 2012. Ч. 13

06:05 Діалоги про
тварин
07:00, 10:00, 13:00,
19:00 Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВістіМосква
07:20 Військова
програма
07:45 Танцююча
планета. Куба
08:30 Городок.
Дайджест
09:05 Незаспівана
пісня Анни Герман
10:20 Вісті. Чергова
частина
10:55 Х/ф «Сюрприз»
13:30 Нова хвиля 2012
14:55 Суботній вечір
16:55 Шоу Десять
мільйонів
18:00, 19:30 Х/ф
«Знахарка»
22:30 Дівчата
23:05 Х/ф «Пітерські
канікули»

10

18 серпня

Телепрограма

2012 року

Вишгород
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2+2
06:00 Ранкова молитва
06:10 Мультфільм
06:40 Крок до зірок
07:35 Сільський час
08:00 Укравтоконтинент
08:20 Корисні поради
08:30 Вогонь Євробачення
09:05 Смішний та ще
смішніший
09:30 Хто у домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Країну - народові
10:50 Караоке для дорослих
11:30 Ближче до народу
12:05 Як це?
12:30 Х/ф «Мости сердечні»
14:00 Х/ф «У те далеке літо»
15:15 Золотий гусак
15:40 Шеф-кухар країни
16:40 Концертна програма
А.Демиденка
18:25 Діловий світ. Тиждень
18:55 Футбол. ЧУ «Шахтар»
(Донецьк) - «Карпати»
(Львів)
21:00 Підсумки тижня
21:30 Україна інноваційна
21:40 Точка зору
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Той, хто
пройшов крізь вогонь»
07:45 Маріччин
кінозал
08:05 Ремонт +
09:00 Лото-забава
10:15 М/с «Тімон і
Пумба»
11:05 Чотири весілля
12:35 Я люблю Україну
14:00 Велика різниця
по-українському
14:40 Х/ф «Трохи не
при собі»
19:30, 23:45 ТСНтиждень
20:15 Х/ф «Трохи не
при собі»
22:30 Світське життя
00:30 Х/ф «Ворон»

06:00 Диваки
06:30 Наш світ - чи завжди
він був таким?
07:35, 18:30, 20:40 Світські
хроніки
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Виховання дитинчат
10:40 Ф-стиль
11:10 У гостях у Дмитра
Гордона
12:10 Х/ф «Вершники»
14:30 АртCіty
15:25 За сім морів
16:15, 20:00 Цивілізація
Incognіta
17:10 Невідома планета
17:50 Будь в курсі!
19:00 Останні мустанги
Європи
20:10 Кумири
21:05 Прощавай! Пробач...
ХХ століття
22:10 Х/ф «17 дівчат»
00:10 Х/ф «Компрометуючі
ситуації. Приватний танець»

06:15 Т/с «Дві долі.
Нове життя»
09:25 Школа лікаря
Комаровського
10:00 Неділя з
Кварталом
11:00 Глянець
12:05 Х/ф «Тобі,
справжньому»
15:20 Вечірній
квартал
17:25, 21:00 Т/с
«Однолюби»
20:00 Подробиці
тижня
23:15 Що? Де? Коли?
00:30 Пригоди Вєрки
Сердючки

06:55 Х/ф «У бій йдуть 06:45 Інтуїція
6:00, 8:30, 14:20,
07:45 Церква Христова
лише «старики»
15:55 Мультляндія
08:00 Запитайте у
7:25, 11:20, 2:50 Київ. 08:50 Сніданок з
лікаря
Юлією
Висоцькою
Музика
08:25, 13:00 Світлі
09:00
Їмо
вдома
8:00, 23:15 СТН.
голови
10:50, 00:20
09:20 М/с «Качині
Тижневик
Неймовірні історії
історії»
9:25 Х/ф «Що
кохання
09:55 М/с «Пінгвіни з
приховує Лох-несс?»
Мадагаскару»
11:50 Караоке на
11:10 Корисна
10:15 Хто зверху?
Майдані
розмова
12:10 Мачо не плачуть
12:50 Зіркове життя
14:10 Красуні
12:55 Блага звістка
13:50 Російські
14:50 Т/с «Щасливі
16:30 Х/ф «Гонитва за сенсації
разом»
діамантами»
14:50 Х/ф «Була тобі
16:15 Х/ф «Меверік»
18:10 Світовий рекорд кохана»
19:00 Х/ф «Мисливці за
української пісні
19:00 Битва
привидами»
21:10 Х/ф «Теорія
екстрасенсів
19:10 Х/ф
20:05 Х/ф «Наречена змови»
«Беззаконня»
00:10 Х/ф
мого друга»
21:00, 0:45 СТН.
«Однокласниці і
22:15
Х/ф
«Тато
Спорт. Тижневик
таємниця піратського
21:25, 1:10 Х/ф «Книга напрокат»
золота»

06:45 Анекдоти поукраїнськи
07:20 Дача
08:50 Дивитися всім!
09:55 ОлімпіЛяпи
11:00 Козирне життя
12:00 Інший футбол
12:30 Максимум в
Україні
13:30, 23:55 Наша
Russіa
14:15, 19:30 Т/с
«Морпіхи»
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
00:10 Х/ф «13 друзів
Оушена»

Загубився кіт — британець, весловухий
(блакитний) в районі
вул. Кургузова, 11-а. Велике прохання
повернути за винагороду.
Тел: (067) 33-999-33, (063) 286-93-76

Вигідна АКЦІЯ в магазині «Техногід»
(з 16 серпня по 30 вересня).
Купуйте пральну машину, газову або електричну
плиту, телевізор, музикальний центр в кредит та
отримуйте гарантовано ПОДАРУНОК
на суму від 100 до 200 грн.
Адреса магазину: м. Вишгород, пл. Шевченка, 3-а
Вишгородський
танцювальний колектив
«Клерико» оголошує набір
дітей віком від 3 до 14 років.

07:00, 09:00, 12:00, 18:00
Сьогодні
07:15 Російське лото
07:45 Їхні вдачі
08:25 Їмо вдома
09:20 Перша передача
09:55 Розлучення поросійськи
11:00 Дачна відповідь
12:20 СОГАЗ - чемпіонат
Росії з футболу
2012/2013. «Локомотив» «Динамо»
14:25 Своя гра
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 «Бомба для
журналіста»
23:50 Т/с «Дорожній
патруль»

м. Вишгород
вул. В. Симоненка, 3-а
тел: (04596) 22-341
(067) 446-12-96
електронна адреса:www.liceumkpi.at.ua
ПРОВОДИТЬ ДОДАТКОВИЙ КОНКУРСНИЙ
ПРИЙОМ
ДО 8 КЛАСУ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ,
ЕКОНОМІКИ, ГЕОГРАФІЇ
ДО 9 КЛАСУ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ
ВСТУПНІ КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ
20-21 СЕРПНЯ о 9:00 (СПІВБЕСІДА)
ДО 10 КЛАСУ — ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
ВСТУПНІ КОНКУРСНІ ВИПРОБУВАННЯ
20-21 СЕРПНЯ о 9:00

Підприємство у м. Вишгороді пропонує стабільну роботу на посади:
— менеджер відділу доставки (знання
комп’ютера, експлуатації автомобілів)
— техніка із заправки картриджів (навчаємо)
— пакувальницю (навчаємо).
Довідки за тел: 23-329 (з 10:00 до 17:00).
Минув вже рік, як зупинилося
велике і любляче серце
турботливого батька, чудового
дідуся — МИХАЛЬЧЕНКА
Володимира Вікторовича!
Біль утрати безмірний. Сумуємо.
Ти був справді світлим, добрим,
благородним і просто нашим
любим, рідним. Ти — наша
гордість.
Вічний спокій твоїй світлій душі і царство небесне.
Діти Володя, Олена, Женя,
онуки Віка, Ілля, Тимофій

06:00, 10:00, 12:00
Новини
06:20 Генії і лиходії
06:50 Х/ф «Випадок у
квадраті 36-80»
08:05 Армійський
магазин
08:40 Смішарики.
Пін-код
08:55 Здоров’я
10:10 Непутні нотатки
10:35 Доки всі вдома
11:30 Фазенда
12:15 Ірина Скобцева.
Знаки долі
13:25 Х/ф «Серьожа»
15:00 Х/ф «Молода
дружина»
17:00 Х/ф «Розіграш!»
18:45 Х/ф «V
Центурія: У пошуках
зачарованих скарбів»
21:00 Час
21:20 Велика різниця.
Краще
22:30 Х/ф «Ідеальна
втеча»
00:35 Х/ф «Поліцейські
і злодії»

06:05 Легенди

07:15, 09:00 Мультик
з Лунтіком
07:40 Малята07:00 Т/с «Йду тебе
твійнята
шукати»
08:10 Телепузики
11:30 Легенди
08:35 Байдиківка
карного розшуку
09:35 М/с «Чорний
12:00 Агенти впливу
плащ»
13:15 Православні
10:35 М/ф «Юні
святі
мутанти — ніндзя15:00 Т/с «Таємниці
черепашки»
слідства»
12:35 Т/с «Моя
19:00 Т/с «Каменська» прекрасна няня»
22:50 Х/ф
13:00, 15:00 Х/ф
«Полювання на звіра» «Як вийти заміж за
мільйонера»
00:45 Х/ф «Ігри
16:55 Х/ф «На морі»
пристрасті»
19:00 Королева балу
ТРК
20:00 БарДак
«ВишеГрад»
21:05 Т/с
в ефірі щодня: «Вісімдесяті»
06:30, 08:30, 22:45 Х/ф «А мама
Виробничому підприємству на роботу
10:30,
15:00, краще»
потрібен бухгалтер.
20:30, 22:30 00:30 Дурнєв + 1
Тел: (067) 905-83-91, (093) 913-52-10
бандитського Києва

05:45 Ранок на К1

чемпіонів УЄФА

07:30 Мультфільми

08:45 М/с «Оггі і

09:00 М/ф «Пригоди

кукарачі»

ведмедиків Гаммі «

09:30 Т/с «Мисливці

10:00 Х/ф «Діти

за старовиною»

острова скарбів»

12:45 Секретна

11:45 Х/ф «Спитай

територія

Сінді»

17:20 ЧУ з футболу.

13:40 Т/с «Відкрийте,

«Дніпро» - «Волинь»

це я»

19:30 «Металіст» -

17:10 Секрети долі

«Кривбас»

18:10 Три сестри

21:30 ПроФутбол

19:50 Х/ф «Побачення

22:30 Х/ф «Вогненний наосліп»
шторм»

21:50 Т/с

00:45 Т/с «Сини

«Надприродне»

анархії»

00:40 Т/с «Корабель»

07:00 Суперлюдина.
Генії
09:00 Історія тортур
11:00 Руйнівники
міфів
13:00 Top Gear
15:00 Таємнича Росія
17:40 Секретні
території
20:10 Жадібність
23:30 Острів
апокаліпсиса
01:00 Покер. The Bіg
Game

06:30 Сам собі
режисер
07:20 Сміхопанорама
07:50 Ранкова пошта
08:30 Сто до одного.
Телегра
09:20 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:00, 13:00, 19:00
Вісті
10:10 Х/ф «Гаррі
Поттер і в’язень
Азкабана»
13:30 Нова
хвиля-2012
14:55 Сміятися
ТРК
дозволяється
«Више Град»
17:00 Х/ф «Хатня
на постійну
робітниця»
роботу потрібні:
19:30 Х/ф «Дружина
оператор;
Штірліца»
відеоінженер; 21:30 Х/ф «Влітку
ведучий
я віддаю перевагу
програм
весіллю»
Тел:
23:20 Х/ф «Життя в
(04596) 25-489 борг»

Безкоштовні оголошення
ЗДАМ

ПРОДАМ

складське приміщення. 215 м2. Рампа. Світло.
Тел: (098) 074-17-71

Погріб/цегла/ ПСК «Весна» Ділянку Хотянівка, с/т «Глядин» ,10 сот.
Київська. 1,5 х 2,2. Ціна
+ 12 сот. під садівництво. 1600 у.о./
договірна.
сотка. Тел: (098) 074-17-70
Тел: (096) 973-84-55

НАЙМУ

гараж 3-х поверховий,
Ділянку, с. Демидів,
підвал, терміново.
12 соток.
Тел: (050) 660-13-43
Тел: 5-22-75, (067) 490-05-86
KIA Предіжіо вантажнопасажирський, 1-кім. квартиру/Київська,
9 місць, 1998 р. в.
18, 3/9/цегла, 40/20/9,5,
Тел: (050) 660-13-43
54 000 у. о.
Тел: (096) 973-84-04
Ділянку с. Осещина, 10 сот.
1-кім. квартиру (ул.
Ціна 3500 у.о./сотка.
Набережна, 2, 7/9/
Тел: (098) 074-17-75
4-кім. квартиру вул. Набережна, 4-а. цегла, 30/15/7. Ремонт/
3/9 цегла, 81/51/8. Ціна 95 000 у.о. кондиціонер. Ціна 47000 у.о.
Тел: (098) 074-16-88
Тел: (096) 973-83-99
Ділянку с. Новосілки, 12
Ділянку (Лютіж, 8 сот.
сот. (3000 у.о./сотка), 1 га
31000 у.о.
садівництво. (180000 у.о)
Тел: (096) 973-84-55
Тел: (096) 973-83-99
Ділянку Хотянівка, 10 сот.
Ціна 2000 у.о./сотка.
Ділянку с. Нові Петрівці,
Тел: (098) 074-17-74
масив «Ягоди» 15 сот.
1-кім. квартиру, Шолуденка, 6-г,
під будівництво. Ціна
2/10/цегла, 54/22/11,
38000 у.о.
63 000 у. о. Тел: (096) 973-84-04
Тел: (067) 760-00-73
1-кім. квартиру вул. Симоненка, 7. 4/5
3-кім. квартиру
панель. Ціна 47000 у.о.
Кургузова, 11-а. 7/9
Тел: (067) 291-15-88
1-кім. квартиру (Київська) 18. 3/9/ цегла, 71/44/10. Ремонт.
Ціна 127 000 у.о.
цегла, 40/20/9,5. 54000 у.о.
Тел: (098) 308-60-90
Тел: (096) 973-84-04
Свою 1-квартиру, з ремонтом, в
погріб (цегла),
Вишгороді. Тел: (063) 693-92-17, кооператив «Весна», 1,4х2,1.
(066) 660-80-80
Тел: (097) 433-06-45
Газель 270514, 2002 р. в.
УАЗ Патріот 3163030,
— 270 000 км.
2005 р. в. — 150 000 км.
Тел: (044) 592-82-53
Тел: (044) 592-82-53

Тел: (066) 264-27-48, (063) 324-84-32

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НТУУ «КПІ»
ВИШГОРОДСЬКОЇ МІСЬКРАДИ

08:00 Журнал Ліги

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

Єви»
23:45 Громадська
приймальня Нічна
профілактика

06:00 Срібний
апельсин
06:40 Події
07:00, 13:50, 20:30,
21:50 Т/c «Інтерни»
08:00 Ласкаво
просимо
09:00 Дитяча «Нова
хвиля-2012»
11:00 Герої екрана
12:00 Т/c «Дорожній
патруль»
16:00 Х/ф «Мелодія
любові» (мелодрама)
17:50, 19:30 Т/c «Гра»
19:00 Події тижня
23:30 Т/c «Ментівські
війни»

07:00, 08:00, 19:00, 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
17:25 Новини Київщини
18:15 Велика політика
18:40 Київський час
19:20 Тема тижня
19:30 РесПубліка з Анною
Безулик
21:00 Час: підсумки
21:40 Час-тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною
Соколовою
23:40 Рекламна кухня

2, 3-кімнатну квартиру.
Тел: (063) 137-31-89,
(096) 725-54-50, 53-8-53

КУПЛЮ

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

2-кім. квартиру (вул. Шолуденка, 6-в, 6-г)
за готівку. Терміново. Тел: (098) 973-84-04

Здаю під магазин або офіс власне нежитлове
приміщення 33,7 м2 (м. Вишгород, вул. Дніпровська, 3),
Фасадний вхід, телефон, інтернет, 2 800 грн/місяць + кмо.
послуги. Тел: (067) 242-91-05
Вважати недійсним втрачений паспорт серії СТ номер 287249,
виданий 28 грудня 2011 р. Вишгородським РВ ГУ МВС України
в Київській області на ім’я Ольги Вікторівни ЛИТВИНЕНКО.

У аптеці в центрі міста
вимірюють тиск

«Найпопулярніші» серед українців захворювання —
серцево-судинні. Тож доречною стала нинішня акція Вишгородської районної організації Червоного Хреста України
та Вишгородської центральної районної лікарні.
Як повідомила редакції голова ВРО ЧХ України Таміла Орел,
із 1 серпня до 1 вересня в аптеці на кінцевій зупинці авт. №
397 (поряд із магазином «Віта») з 10:00 до 13:00 і з 15:00 до
Ділянку м. Вишгород, 9 сот. 60000 у.о./ділянка.
19:00 можна виміряти свій тиск. Три дні — у понеділок, сеТел: (067) 760-00-73
реду і четвер — вас зустрічатимуть працівники Вишгородської
Свою земельну ділянку, с. Н. Петрівці, 15 соток.
ЦРЛ, у вівторок і п’ятницю — працівники і волонтери (колишні
Тел: (099) 316-30-65
медпрацівники) Червоного Хреста.
Міняю авто+кіоск на ділянку з хатою
Розташування зручне — вийшовши з автобуса, ви потраТел: (063) 563-80-90
пляєте у затишне приПОДАРУЮ
міщення
аптеки
до
Кошенят. Усі здорові, грайливі.
уважних і привітних
Тел: (063) 151-20-40
фахівців. За записом
ІНШЕ
у журналі реєстрацій
Домашній майстер
Юридичні
послуги,
будь-які
правові
тут вимірюють тиск не
Тел: (063) 100-90-08
питання. Адвокат. Тел: (067) 184-18-55
лише вишгородці, а й
Весільні послуги від А до Я. Фото/відеозйомка. Тел: (063) 269-51-24
кияни і мешканці смт
Сантехнічні/зварювальні
Ремонт/встановлення/
Димер. За інформаціроботи, електрика, лінолеум,
перетяжка дверей,
єю Таміли Орел, всі дані
вагонка, ламінат.
безпіщанка, відкоси, шпалери.
надійдуть до ВишгоТел: (067) 945-06-40
Тел: (093) 451-63-04
родської ЦРЛ.
Ремонтно-оздоблювальні роботи. Тел: (096) 973-83-99

День міста

Вишгород
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Вишгороду 1066 років

Коктейль емоцій –
до смаку
Щирі посмішки, дрібка сентиментів,
гордість й патріотизм у рівних пропорціях
– розділити з рідними, друзями – і до дна.
Ідеально на День міста
(Початок на стор. 1, 6)
Із хорошим настроєм, прапорцями та повітряними
кульками в руках, злилися у єдиний потік, попростували жителі та гості Вишгорода. Попереду — оркестр,
далі – танцювальний колектив «Клерико», який виконував під час параду хореографічні елементи. За ними
керівництво міста, району, почесні гості із міста-побратима Реквере (Естонія), Канева, спортсмени, працівники місцевих організацій, установ, вишгородці та
їх друзі з усієї України.
А тим часом уздовж набережної вишикувалися…
яхти — позмагатися у регаті на Кубок Вишгородського
міського голови, присвяченій святкуванню Дня міста.
Тому, опинившись на алеї С. Поташника, всі із задоволенням спостерігали, як плавно яхти розтинали водні
простори.
Чимало глядачів зібрали й авіамоделісти, які влаштували справжнє авіа-шоу біля озера Бегемотик.
Не менш видовищним був вечірній концерт. Розігріли публіку вихованці «Клерико» та гурт «AirChoppers».
А запалили Вишгород на повну співачка Лілу та гурт
«Скай». До речі, останніх вишгородці довго не хотіли
відпускати. Бурхливими оплесками вітали і віце-губернатора Київщини Ярослава Москаленка та міського голову Віктора Решетняка, які привітали містян зі
святом й освідчились Вишгороду у коханні.
І на десерт – яскравий феєрверк та дискотека.

ФОТОрепортаж

Майстер-класи на вулиці Майстрів

(Початок на стор. 6)
Кому б не хотілось вишивати так, як вишгородчанка, народна майстриня Лідія Дубина — молодший медпрацівник Вишгородської ЦРЛ? І коли вона встигає ви-

працює, а й допомагає рідним — нещодавно поверну- міла Орел та медсестри
лась із Николаєва. Її онука Аліса — яхтсменка, успішно цієї громадської органівиступає на яхтах класу «Оптиміст», а бабуся була по- зації проводили безпроруч. Аліса не вишиває — вона танцює, грає на флей- грашну лотерею, кошти
ті у міському дитячому
від реалізації квитків дооркестрі «Водограй». А
поможуть облаштувати
терпінню, вмінню бачити
новий медико-соціальпрекрасне вчиться у своєї
ний центр у Вишгороді
бабусі (фото Лідії Іванівни
(ФОТО 6).
Дубини ФОТО 4).
На вулиці Майстрів
Ось такі вони — наші
взагалі царював дух бламайстри. У кожного —
годійності. Та ж художсвоя історія. Цікава вона
ниця Надія Прокопенко
8
й у колишнього працівниназивала за свої написані
ка деревообробного коммаслом на рядні роботи небінату Володимира Орла
величкі ціни. За бажанням
(ФОТО 5). Він представив
вона могла намалювати й
на виставці роботи, виекспромт-портрет (ФОТО 7).
конані у стилі «петриків… Три години у галереї
ський розпис». Шкода,
народних майстрів промай7
6
що на них можна лише
нули як одна мить. Люди,
шивати такі чудові картини, від яких не можна відірвати подивитись і позаздрити таланту жителя Вишгорода.
що прийшли (запрошували
— Він їх не продає, а дарма, — поділилась своїми
всіх особистими поштовиочей? (ФОТО 3) Бо симпатична жартівлива пара українми листівками, анонсами у
ців додавала настрою кожному, хто звертав на неї увагу. думками сусідка — художниця з містечка Свеса Ямміській газеті «Вишгород»,
Лідія Іванівна — дуже зайнята жінка. Вона не тільки пільського району Сумської обл. Надія Прокопенко. —
У кожного в оселі має бути
на телебаченні), не влаштуКатерина
ЛЯХОВА,
молода кошти, що йдуть на святкові заходи, та частка радості, а чим більше
вали штовханину, не купчимама, та її мама Ірина Миколаївна пустити на «дірки» у міському госпорадості віддаси людям — тим
лися, давали один одному
(ФОТО 11):
дарстві!..
багатшим станеш духовно.
все добре роздивитися. І
— П’ять років тому ми купили у
Сподобалось, що цьогорічний День
Це ж проста істина.
день видався погожий, не
9
Вишгороді квартиру — і не шкодуємо. міста нерозмашистий, по-родинному
Неподалік Володимира —
жаркий, а славний для такоТут наче невеличкий курорт – вода, теплий. Тільки до чого тут Партія регійого дружина, голова Вишго- го відпочинку. Увечері чимало молоді поспішало на феліси, затишність і охайність... Нам онів? Те, що керівники у її складі, то це
родської районної організації єрверк та дискотеку. А ті, з ким довелось розмовляти,
Вишгород здається кращим за сто- їх особиста справа.
Червоного Хреста України Та- високо оцінили рівень проведення Дня міста.
лицю. Тільки для молоді мало розваг.
НАТАЛЯ, мама двох дітей, переЩодо Дня міста, нам дуже сподо- селенка з Прип’яті:
балось – організатори подбали і про
— У Вишгороді я вже 25 років. І, без
розваги для дітей, встановили на на- сумніву, таким, як у останні декілька
бережній дитячий майданчик. А яка років, він ніколи не був. Читаю вашу
чудова галявина з клумбами, лавочка- газету і бачу, що і наш мер, Віктор
ми, з видом на море, де, наче чайки, Решетняк на своєму місці, і районне
кружляють білі яхти! Є і побажання. й обласне керівництво не обходить
Неподалік, за Бегемотиками, був пляж Вишгород увагою. Звісно, коли ві— улюблене місце відпочинку. Ми це-губернатор Ярослав Москаленко
туди пішли — тепер пляжу немає. Ще щодня тут буває, то й на власні очі бахотілось би, щоби відновили у місті де- чить — що і де.
монстрацію фільмів. Переглядати нові
Я взагалі-то — людина аполітична,
кінострічки їздимо до столиці, а хоч та якщо такі господарники обидва в
один кінотеатр у Вишгороді має бути… одній команді, то мене не дратує парЛЕОНІД ІВАНОВИЧ, пенсіонер:
тійна символіка на сцені: все справед— Не дуже люблю велелюдні свята. ливо — хто найбільше працював, той і
11
10
Чомусь спливає на думку: от якби всі вітає вишгородців.
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Вишгород

Об’єднана опозиція «Батьківщина»
застрахувалася від перебіжчиків

Анатолій КОВАЛЮК
В Україні є політична сила, здатна перемогти на
парламентських виборах Партію регіонів. Це продемонструвала церемонія прийняття присяги на
вірність українському народові, в якій взяли участь
кандидати в депутати від Об’єднаної опозиції «Батьківщина».
отні людей з усіх куточків України зібралися у
дворі центрального офісу ВО «Батьківщина».
Тут були як знайомі обличчя, так і зовсім нові —
всі вони випромінювали впевненість у перемозі, адже за
ними стоять мільйони виборців, що хочуть змінити країну. Тут панував український дух, який вже давно витравили з парламенту.
Серед колег не було Юлії Тимошенко і Юрія Луценка:
влада не лише незаконно ув’язнила їх, а й згодом виключила з виборчого списку, хоча не мала на це юридичних
підстав. Опозиція вже оскаржила рішення Центрвиборчкому в Україні, а в разі потреби домагатиметься справедливості в Європейському суді з прав людини. Протягом трьох місяців, що залишилися до виборів, питання
має вирішитися позитивно.
«Ми зібралися для того, щоб взяти на себе
зобов’язання звільнити наших побратимів-політв’язнів і
вивести країну на шлях, який гідний нашої рідної Батьківщини», — заявив керівник Центрального виборчого штабу Олександр Турчинов, відкриваючи церемонію.
Голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк
сказав, що першою підписати присягу мала Юлія Тимошенко. «Рік перебуваючи за ґратами, рік ув’язнена режимом Віктора Януковича, вона довела, що присягла українському народу й виконує цю присягу», — наголосив він.
Зачитавши текст присяги, Арсеній Яценюк скріпив її
своїм підписом. До трибуни по черзі підходили всі кандидати в депутати й, поклавши руку на Біблію, промовляли:

С

«Присягаю».
«Тільки смілива людина, впевнена у своїх життєвих цінностях,
може підписати слова цієї присяги», — підкреслив Анатолій Гриценко, №3 у списку Об’єднаної опозиції «Батьківщина».
«Партій багато, а «Батьківщина» одна. Присягаю Україні й українському народові», — Олександр
Турчинов, №4.
«Разом ми зробимо все, щоб
Україна стала демократичною,
вільною, європейською», — Григорій Немиря, №7.
«Ми зробили для себе вибір», —
Сергій Соболєв, №8.
«Слава Тимошенко, слава Луценку, слава Україні!», — Борис Тарасюк, №9.
«Ніхто, крім нас, не побудує й не
захистить Україну», — Микола Княжицький, №11.
«Ми об’єдналися, щоб дати відсіч цій владі», — Ірина
Луценко, №18.
Кандидати в депутати зобов’язалися вступити до
майбутньої фракції «Батьківщина» й не виходити з неї
ані юридично, ані фактично. «Українці змучились від так
званої української політики, політики візантійщини, корупції, зрад, змов. Політики, коли приходять під одними
прапорами, а потім переходять під інші. Коли цінності
відходять на задній план, а на передній план виступають
гроші», — сказав Арсеній Яценюк.
Майбутні народні обранці присяглися захищати статус української мови як єдиної державної, шанувати
українську історію, культуру й традиції. Вони пообіцяли

Серпневі свята

звільнити країну від окупаційного режиму Януковича,
проголосувавши як за закон про процедуру імпічменту
Президента, так і безпосередньо за імпічмент Віктора
Януковича. Серед першорядних завдань опозиційних
кандидатів у депутати — ухвалення закону, який дасть
виборцям змогу відкликати з ВР парламентаріїв.
Кожен списочник і кожен кандидат-мажоритарник,
висунутий Об’єднаною опозицією, підписався під тим,
що складе із себе повноваження, якщо його погляди зазнають принципових змін і не збігатимуться з позицією
фракції «Батьківщина». «У військових для зрадників є
військовий трибунал, але ми також щось придумаємо»,
— зауважила член «Фронту Змін» Леся Оробець, №26 у
виборчому списку.

Солодкий і квітучий Спас

14 серпня православні відсвяткували
Маковея – день семи святих мучеників Маковеїв. У церквах святили воду, квіти й мак.
У народі це свято називають ще й Спасом
на воді. Хворі на пропасницю купаються у
річці, бо вода у цей день вважається цілющою.
19 серпня за новим стилем – Преображення Господнє, або Другий Спас.
цей день у церквах святять груші,
яблука, мед і обжинкові вінки або жмут
колосся жита й пшениці.
Колись правовірні селяни до цього дня не
їли садовини, бо це вважалось гріхом.
У середній смузі України від цього дня можуть починатися приморозки. Тому й кажуть:
«Прийшов Спас – тримай рукавиці про запас».
Перед Спасом є два тижні посту – «спасівка». Вважають, що це – продовження Великого
посту.

У

Календар
18 серпня
1743 — Джек Бротон сформулював
правила боксу
1868 — французький астроном
П’єр Жансен виявив в сонячному спектрі новий елемент – гелій
2006 — у Києві почався IV Всесвітній форум українців
Народилися:
1913 — Василь Бородай, народний
художник України
Іменини: Семен, Іван, Едуард, Федір
19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги, Спас (Великий) — свято врожаю, День поминання померлих родичів
1856 — американець Гейл Борден
запатентував спосіб отримання згущеного молока
1887 — піднявшись на повітряній
кулі, Дмитро Менделєєв спостерігав
сонячне затемнення
1888 — у Бельгії пройшов перший в
світі конкурс краси

Спаса – день поминання мертвих родичів;
за народною міфологією, це – третій виступ
мерців на світ у весняно-літньому сезоні: вони
з’являються на Страсний четвер, на Зелені
Свята і на Спаса.
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці,
або, як кажуть у народі, Перша Пречиста. Всього три Пречисті. У народі говорять так: «Перша
– жито засіває, друга – дощем поливає, а Третя
– снігом покриває». Отже, під час Першої Пречистої сіють озимі.
Після Першої Пречистої у селі дівчата звільняються від тяжкої роботи. Приповідка каже:
«Прийшла Перша Пречиста – стає дівка речиста», тобто багато говорить, бо немає вже що
робити.
Після Успіння Пресвятої Богородиці готуються до весільного сезону. У садах України
збирають урожай – на деревах залишаються
тільки зимові сорти яблук та груш.

Цей день в історії
1947 — вперше синтезується вітамін А
1960 — перший в історії політ в космос живих істот з успішним поверненням на Землю
Іменини: Людвіг, Лев, Геннадій,
Катерина
20 серпня
1627 — вийшов перший словник
української мови «Лексіконъ славенноросскій і именъ тълкованіє» Памви
Беринди
1896 — у США запатентовано телефон з набірним диском
1991 — Україна стала незалежною
державою
Народилися:
1863 — Олександр Андріяшев,
український історик, архівіст, археограф
1924 — Платон Костюк, український
фізіолог і біофізик
Іменини: Дмитро, Василь, Анастасія, Аліна
21 серпня

1841 — Джон Хемптон запатентував підйомні жалюзі
1976 — у Франції почався перший
європейський фестиваль панк-року
1981 — учені вперше повідомили
про загрозу глобального потепління
на Землі
Народилися:
1891 — Олександр Раєвський,
український психолог
Іменини: Герман, Йосип, Микола,
Мойсей
22 серпня
1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено Товариство
Червоного Хреста
1456 — принцом Валахії став Влад
Дракула, відомий за легендами про
вампірів
1865 — Вільям Шепперд отримав
патент на рідке мило
Народилися:
1966 — Ольга Сумська, українська
актриса кіно і театру
Іменини: Яків, Григорій, Уляна,

Олеся
23 серпня – Міжнародний день
пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації; Європейський день пам’яті
жертв сталінізму і нацизму
1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг
1975 — відкриття Харківського метрополітену
Іменини: Савва, Нестор, Тимофій,
Степан
24 серпня – День Незалежності
України
1853 — виготовлені перші картопляні чіпси
1995 — випущено Windows 95
Народилися:
1928 — Левко Лук’яненко, український політик та громадський діяч
1971 — Віктор Коваленко, український фахівець зі зв’язків з громадськістю, медіа-експерт, журналіст, редактор, телеведучий, викладач
Іменини: Максим, Марк, Макарій,
Олександр

Вишгород
Волейбол

ФізкультУРА

М’яч літав
над сіткою

Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО,
завуч міської КДЮСШ КП «УФКС»

18 серпня
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Молоді крила
над давнім Дніпром

Вітрильники

ФОТО — архів КП «УФКС»

11 серпня до Дня Вишгорода у змаганнях з волейболу на Кубок Вишгородського міського голови Віктора Решетняка взяли
участь чотири команди:
«Аполлон» (Олександр і Олеся Тернові, Антон Почукалін, Олена Шишова);
«Асікси» (Віктор Панов, Світлана Дикан, Ірина Тернова);
«Перемога» (Марина Петренко, Петро Степура, Ірина Грищенко);
«Люкс» (Людмила Кулініч, Юлія Коротенко, Богдан Нагорний,
Оксана Присяжнюк).
Партії відбувалися за олімпійською системою. І якщо півфінали пройшли у спокійному руслі, за деякою перевагою однієї з
команд, то у фінальних іграх емоції просто переливались через
край.
При визначенні бронзового призера зустрілися команди «Перемога» та «Люкс». З перших хвилин команда «Люкс» вирвалась
уперед і утримувала перевагу до рахунку 7:13, але команда «Перемога» не здавалась і зрівняла рахунок (13:13). Міцніші нерви
виявились у команди «Перемога», яка буквально вирвала першу
партію з рахунком 17:15. Окрилена успіхом, команда «Перемога»
заграла впевненіше і переграла суперника в другій партії з рахунком 15:11. «Перемога» перемогла з рахунком 2:0 та стає бронзовим призером змагань.
У фінальному матчі зустрілися команди «Асікси» та «Аполлон».
І, попри товариський статус турніру, деяким гравцям не вдавалось повністю контролювати свої емоції. «Аполлон» недооцінив
суперника, тому перемогла у першому сеті з рахунком 15:8 команда «Асікси». І як гравці «Аполлону» ні намагалися змінити
ситуацію, «Асікси» подовжили переможну серію у другому сеті
(13:10). Коли до поразки залишилося два очки, «Аполлон» зміг зібратися і нав’язати боротьбу. Спочатку зрівняли рахунок (13:13),
а потім вирвали перемогу з рахунком (14:16). У вирішальній партії
міцніші нерви виявились у команди «Аполлон»: перемога в сеті
(8:15), перемога в зустрічі (1:2) та турнірі.
Волейбольний турнір відбувся за підтримки Вишгородського
міського голови В. О. Решетняка, організував та провів його В. В.
Колобов.

Влас. інф.
ФОТО —Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
архів КП «УФКС Вишгородської міськради»

Регата на Кубок Вишгородського міського голови Віктора Решетняка тривала два
дні. Розпочалася вона суботу, 11 серпня,
у День міста, і завершилася у неділю, 23
серпня, у Міжнародний день молоді. Взяли
участь у видовищному шоу на хвилях Київського моря яхтсмени Києва, ПереяславХмельницького, Славутича, Українки і звісно

Футбольні баталії
Михайло КРАСНИЙ,
Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО
ФОТО — архів КП «УФКС
Вишгородської міської ради»

Ю

надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Пасувати. 8. Велотрек. 9. Кубертен. 10.
Стендова. 11. П’ятиборство. 15. СРСР. 16. Ігри. 17. Агат. 18. Песо.
19. Карт. 20. Йони. 21. Олімпійські. 28. Маракана. 29. Брильянт.
ЗО. Анджелес. 31. Біоценоз.
По вертикалі: 1. Батут. 2. Аварія. 3. Стреси. 4. Бентос. 5. Войнов. 6. Нерви. 11. Піратство. 12. Олімпійці. 13. Програш. 14. Пресинг. 22. Лікнеп. 23. Манцев. 24. Сергій. 25. Кільця. 26. Раунд. 27.
Юніор.

П

День міста-2012 на стадіоні
«Енергетик»

День міста-2012 відбувся і на спортивних теренах.
Так, на футбольному полі із
штучним покриттям стадіону
«Енергетик» розгорілися неабиякі «баталії» — як серед
дітей, так і серед дорослих.
них футболістів, які
виборювали Кубок,
зібралося чотири
десятки: 22 вихованці тренера
Валерія Сидорчука та 18 вихованців тренера Сергія Малініна (п’ять команд) зіграли вісім
матчів за коловою системою.
Цікаво, що діти формували
склад команд і обирали тренерів серед ровесників, а самі
оцінювали змагання тренери
КП «УФКС» (директор Василь
Колобов), яке організувало
матчі і підготувало медалі й дипломи.
Кубок і перше місце виборола команда тренера Сергія

Відповіді на кросворд «Олімпійський»,

Вишгорода.
рихильників перегонів під вітрилами зібралося понад дві сотні. Змагалися у
дев’яти групах, зокрема у трьох групах
юніорів — вихованці спортивних шкіл на яхтах
класу «Оптиміст», «Кадет», «Промінь». Організатор — КП «УФКС Вишгородської міської ради»
(директор Василь Колобов) та спонсори (зокрема, Асоціація роботодавців Вишгородщини,
голова — депутат міськради Юрій Колодзян) із
задоволенням вручали призи.
Докладніше —у наступному номері

Малініна, друге і третє — вихованці тренера Валерія Сидорчука. Після нагородження «чайчата» — учасники футбольного
турніру попрямували на урочисту ходу і прикрасили спортивну колону разом із вихованцями відділення вітрильного
спорту (тренер Павло Колобов)
міської КДЮСШ КП «УФКС» та
представницями жіночого футболу (тренер Катерина Зора).
Для юних футболістів (зокрема, тренерів Валерія Сидорчука та Сергія Малініна)
День міста закінчився теж поспортивному: вони відправилися на дитячий міжнародний
футбольний турнір до Литви. А
вихованці Олега Панченка 2004
р. нар. — до Болгарії, на навчально-тренувальний збір ФК
«Чайка».
Контрольний матч серед
дорослих команд відбувся на
великому полі стадіону «Енергетик». Незважаючи на ранкову годину та значну спеку в
змаганнях взяли участь тільки
дві команди «Ветеран» та «Ві-

раж», які розіграли між собою
комплекти нагород. В цьому
протистоянні сильнішим виявилась команда «Віраж». Обидві команди були нагороджені
призами від спонсору змагань.
(спонсор — кафе «Десант»).
На цьому футбольне дійство не закінчилося, вже через
кілька годин основна команда
ФК «Чайка» провела товариську зустріч з київською командою ФК «Дарниця». Хоча ця гра
і була товариська, але тільки не
для наших земляків. Це, передусім, перевірка фізичного та
психологічного стану гравців.
Нагадаємо, що команда ФК
«Дарниця» у 2011 році змагалася у Вищій лізі, а зараз посідає
третє місце у Першій лізі, а команда ФК «Чайка» на 6-му місці. У результаті рахунок 4:1 на
користь ФК «Чайка» (голи: Євген Швей-2, Андрій Маковка,
Василь Левченко). Наступний
матч ФК «Чайка» проведе
2 вересня проти команди
«Батьківщини», на кубок м.
Києва. Запрошуємо всіх.
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Глина, кераміка, писанки і страусині яйця

Марина Кривоніс, гончар:
— Часто проводите майстер-класи?
— Працюю у музеї і проводжу майстеркласи щочетверга та щосереди, або в суботу — із 12 до 16 години.
— Багатьох вчите?
— Так, зазвичай приходять цілі групи із
шкіл.
— Гончарство — хобі?
— Мені пощастило. Адже улюблена справа — моя професія. Закінчила Миргород-

Наталя Шем’якіна
художник по тканині:
— Часто буваєте у Вишгороді?
— Із Вишгородським заповідником
співпрацюю понад 10 років. Вела тут раніше майстер-клас з писанкарства.
— На Вас прекрасна, виконана батиком сорочка. Ваша робота?
— Це — експеримент. Вишиванок вистачає, захотілося чогось незвичного.
Вона в українському стилі, тут трохи рушникових орнаментів і маки. Звісно, малювати на шовку складно, але результат вартий затраченого часу.
— Як давно малюєте? І скільки часу
потрібно, аби створити такий шедевр?
— Малюванням захоплювалась з дитинства, батиком — ще з художньої школи.
Це копіткий вид мистецтва, коли не можна

ський керамічний технікум, а потім
художньо-графічне відділення педагогічного інституту.
— Спеціалізуєтесь
на глиняних глечиках?
— Не тільки. У музеї є моя поличка. Там різні вироби — глечики,
посуд, фігурки…
— Однакових робіт немає?
— Навіть, якщо дуже захотіти,
неможливо зробити дві ідентичні
речі.
— З чого
черпаєте натхнення?
— У мене вже потреба щось
ліпити із глини. Не можу і дня без
цього.
— Рідні поділяють
захоплення?
— Кераміки навчила сина і
доньку. Але вони займаються іншим, хоча також творчі.
— Вас зараз оточують діти. Дорослі цікавляться такими майстер-класами?
— Приходять і дорослі. Причому серйозно
налаштовані. Дитина задоволена вже тим, що
потримає у руках глину, а дорослі прагнуть
досконалості.
— Як Ви вважаєте, для цього потрібна
обдарованість? Чи досить бажання?
— Спочатку бажання. Аби досягти результату на гончарному крузі, слід мати терпіння
та наполегливість.
вкластися у певні часові рамки. Треба мати
натхнення. Є роботи, які роблю швидко, є
такі, які «виношую» роками. Це ж не забити цвяшок. Як говорять — дев’ять вагітних
жінок за один місяць не народять дитину —
потрібна одна жінка і дев’ять місяців.
Так і я, ідею сорочки, що вам сподобалась, виношувала три роки.
— Комусь передаєте свою майстерність?
— Немає на це часу. За фахом я художник. Працюю дизайнером реклами. А батик та писанкарство — хобі.
— За кордоном свої роботи представляли?
— Запрошували у Францію на виставку. Неодноразово була в Турції. Там трохи
інакше сприймають мистецтво. Цього року
у Стамбулі український стенд визнали най-

Олеся Турукіна, майстер писанки:
— Вперше бачу писанки таких розмірів. Давно
працюєте із страусиними яйцями? Скільки часу це
займає?
— Понад 10 років. Процес копіткий. Поверхня велика.
Все залежить від складності орнаменту. Одне яйце розписую в середньому від трьох днів до трьох тижнів. Часто
вирізаю орнаменти, інкрустую камінням.
— Чому саме писанка?
— Років двадцять тому побачила, як це роблять.
Спробувала — і з того часу займаюся справою, яку можу
назвати улюбленою. А вчилась сама.
— Скільки писанок вже розписали?
— Років два тому було одинадцять тисяч. А зараз вже
навіть не рахую. Нереально сказати точно. Роботи мої,

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

У тісному приміщенні музею
давньоруського гончарства і подомашньому затишно. Глиняні
вироби повсюди, навіть на підвіконні маленького коридочика.
У плетених корзинах пахучі збори польових квітів та трав. Ткані
рушники та вишивки просякнуті
незбагненною енергетикою етнічної спадщини. Працівники
музею берегинею культурного
осередку називають директора
Ольгу Кульчицьку.
12 серпня музей відкрив двері

для усіх поціновувачів прадавнього ремесла. Окрім безкоштовного
відвідання експозиції та ознайомлення з українським мистецтвом,
гості мали змогу поспілкуватися із
майстринями, зробити власноруч
ляльку-мотанку, глечик на гончарному крузі та придбати готові вироби.
Для дітей майстер-класи були безкоштовні.
Мені пощастило поспілкуватися
із майстринями і навіть спробувати
свої можливості у різних ремеслах. І може, не все вийшло так, як
хотілося б, але заряду позитивної
енергетики мені вистачить ще надовго.

кращим. Наступного року наш стенд пообіцяли виставити на сцені. Наші роботи люблять. Україна щира, сонячна, барвиста,
цікава.
Нас здивувало, що писанки купують не
для того, що б поставити на поличку, а для
дітей, щоб вони ними грались. Ми говорили, що через п’ять хвилин їх розіб’ють,
і у відповідь чули: — «Нічого страшного —
дитина хоче». Але писанки не лише для
сервантів. Потрібно, аби дитина граючись,
розглядала. Бо це десь відкладається.
Не обмежую себе лише малюванням.
Мені все цікаво. Пам’ятаю, у технікумі нас
вчили, що, незалежно від того, хто ти за
професією, кожен повинен знати своє коріння. А писанка — це коріння — неповторна символіка, яку можна використовувати і
у сучасному дизайні.

мабуть, є на всіх континентах, окрім Антарктиди…
— Ремесло комусь передаєте?
— Так, навчаю дітей. У Василькові — у школі писанкарства при міському ЦТ «Дивосвіт». Приходять і дорослі.
— Дотримуєтесь символіки?
— Символіка традиційна. І навіть на авторських роботах використовую народні орнаменти. Якщо є замовлення, роблю чимало ідентичних писанок.
— Окрім писанок, Ви представляєте і прикраси.
З чого вони?
— Із страусиного яйця і розписані у трипільській тематиці. Мені вона близька. Люблю розмальовувати й квітами.
— Скільки коштує такий набір (сережки та кольє)?
— 350 грн. Люди купують. Річ оригінальна.

Людина

Вишгород
Не будь байдужим

Допоможіть
Тетяні!
У родину вишгородчанки Тетяни
Любченко постукала біда. Жінці необхідна термінова операція. Коштує це
50 000 грн, плюс стільки ж — на реабілітацію.
Діагноз — позамозкові утворення
(ймовірно — менінгіома, що росте).
Віримо, що відгукнуться добрі люди,
і допоможуть Тетяні — матері двох дітей, і вона проживе ще багато років.
Реквізити для допомоги:
Банк отримувача: КРД АТ Райффайзен Банк Аваль
МФО: 322904
Отримувач: КРД AT Райффайзен
Банк Аваль
ЗКПО отримувача: 23494105
Розрахунковий
рахунок:
2625
8003834
Призначення платежу: перерахування на картковий рахунок №0138867900,
Зайченко Людмилі Романівні (мама)
(098) 506-75-51

Соціальний пульс

Естонські пріоритети
Марина КОЧЕЛІСОВА
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вкладає муніципалітет, допомагають спонсори, є й приватні платні
клуби.
Символ Раквере — бик (відомий м’ясокомбінат виробляє популярні ракверські сосиски). До речі, одне із старовинних назв міста
— Тарванпяе (голова тура). Називали його і Везенберг (нім.), а у
руських літописах — Раковор.
Відоме Раквере в Естонії і баскетбольною командою (входить
до Вищої ліги). Минулорічний очільник ракверської делегації Андрес
Яадла — президент Федерації сумо.
Віряни — лютерани, католики і православні Московського патріархату. Нечисленний приход православного храму приймає від 200
до 800 паломників другого липня — у «День обретения мощей» (годує їх; бува, що не лише священик, а й сам мер проводить екскурсію
містом) та 30 грудня організовує 3-кілометровий хресний хід.
Про будівництво іще на стадії проекту (аж до кольору будови
включно) ракверці дізнаються із ЗМІ, активно обговорюють, дзвонять. А журналісти, за словами естонців, дуже настирливі — і від них
не прийнято відмахуватися, як деякі українські чиновники, інформацію надають не «потім», а негайно, не скидають один на одного відповідальність.
Що іще? Завідувач хірургічним відділенням Ігор Візняк додав, що
у Раквере й у Таллінні, де він побував, у кіосках не продають цілодобово спиртні напої та цигарки.
«У столиці України ми побували в Лаврі, на нічному Хрещатику.
Вишгород обійшли весь, о. Дмитрій подарував нам книгу про святих
покровителів вашого міста. Наші міста пов’язані історично, — підкреслив о. Олександр Лебедєв. — В Естонії жила княгиня Ольга.
Ярослав Мудрий заснував церкву у Тарту. Святі Борис і Гліб — дуже
шановані серед православних.
А ще у наших древніх міст чимало нових здобутків. І є спільні для
обох країн традиції.»

Моя відпустка закінчилася. Як кажуть —
«з корабля на бал» — не прийти на День
міста місцевому журналісту — та ви що?!
Стільки готувалися...
Справилися переважно своїми силами, що теж неабияк потішило: по-перше,
кількістю вишгородських талантів та не
менш талановитих творчих друзів нашого
міста; по-друге, день народження — свято
родинне, тож і святкували його не бучно, а
затишно.
еред гостей, зокрема, були представники Канівської міськради та побратими з естонського міста Раквере — директор лікарні Айн Сууркаев, начальник відділу анестезіології
Еве Віллемсон, радник міської думи Урмас Тамм, протоієрей ракверського храму Різдва Пресвятої Богородиці Олександр Лебедєв.
Звісно, найцікавішим було неформальне, неофіційне спілкування, за
столиком кав’ярні на набережній Київського моря.
Естонія тривалий час була у складі СРСР, тож і здобутки, і проблеми наших міст мають спільне коріння. Є й алкоголіки, і бомжі (для
безпритульних місто утримує приміщення, де можна поїсти, поспати і помитися).
Цікава для старшого покоління тема — пільги: безкоштовний
проїзд у міському транспорті мають особи, старші 70 років; 50 %
вартості проїзних квитків сплачують учні (за переліками).
Комунальним господарством займаються як муніципалітет, так і
приватні структури (в деяких акціонерних товариствах місто має 51
% акцій), за дороги і світло відповідає муніципалітет, за газ і опалення — приватні підприємства за контрактом.
Музеї є державні й приватні. Якісні переклади різноманітних видань
естонською за роки незалежності виросли двічі. Медициною й освітою опікується держава, міські і приватні організації (у місті три приватні школи).
Гранти Євросоюзу Естонія зазвичай
виграє на конкурсах проектів.
Міський бюджет складається насамперед із податків (їх ракверці сплачують за місцем проживання, навіть
якщо працюють в інших місцях Естонії), є й державні дотації, зокрема, на
зарплату вчителів.
Фізкультура, спорт і здоровий спосіб життя дуже популярні (велодоріжки, екошкола, легкоатлетична арена).
Здорове харчування по-естонськи —
як у Європі: це — екопродукти, дорожчі й безпечні (без хімії). Рух «Здорове
місто» підтримує переважна більшість
ракверців. Чимало коштів у спорт
Віктор Решетняк з естонською делегацією

С

«Я по пенсію на пошту!»

Укрпошта
Упродовж багатьох років Укрпошта надає послугу з виплати та
доставки грошових виплат різним категоріям населення. Ця функція покладена на підприємство державою і дуже важлива в соціальному сенсі. Особливо це стосується громадян похилого віку, людей
з обмеженими можливостями, матерів з маленькими дітьми і мешканців з так званих депресивних районів. Особлива тема для обговорення — це виплата пенсії на пошті.
есь сегмент пенсіонерів можна умовно поділити на дві групи. І
група — ті, хто отримує пенсію понад 10 років. ІІ — «новоспечені» пенсіонери, адаптовані до банківських правил, банкоматів та
карток.
Так уже ведеться, що нині пересічний пенсіонер дещо обмежений у
своїх можливостях — як фізичних, так і фінансових. Досягнувши пенсійного віку, людина полишає активний спосіб життя та інколи відчуває дефіцит
спілкування.
Банки пропонують начебто розширений спектр послуг для пенсіонерів. Але пенсіонери зі стажем прекрасно знають, що листоноша, який
приносить пенсію, дає не тільки гроші, а може й хліба принести, газети,
розповісти останні новини. Історично склалося, що листоноша виконує
соціальну функцію.
На відміну від листоноші банківський працівник має чітко окреслені
межі своєї діяльності, тож від нього чогось більшого не варто чекати. Також слід зауважити, що не кожен пенсіонер має сили дійти до відділення
банку або найближчого банкомату за умови, що він розташований поблизу. А що вже казати про банки, віддалені територіально?
Пенсіонери, що обслуговуються в поштовому відділенні, отримують
низку переваг. Важливим фактором є наявність розгалуженої мережі відділень поштового зв’язку, тому послугою охоплені всі населені пункти
України. Для обслуговування мешканців найвіддаленіших куточків України
функціонують пересувні відділення поштового зв’язку.
Перевагою пошти перед банками також є безкоштовна для клієнта доставка, причому кожен споживач може обрати зручну для нього форму обслуговування — у відділення поштового зв’язку чи вдома. Доставка пенсії
до квартири — найзручніший спосіб отримання грошей, що позбавляє клієнта необхідності йти до банку, шукати банкомат, стояти у черзі.
Додатковою перевагою обслуговування на пошті є те, що разом із
отриманням пенсії клієнт може скористатися певним переліком послуг,
зокрема оформити передплату на періодичні видання, відправити кореспонденцію, оплатити комунальні послуги, придбати товари народного
споживання тощо.
Ці незаперечні переваги Укрпошти часом змушують наших конкурентів з надання послуги діяти не завжди прийнятними методами.

В

18 серпня

Споживач

Харчові отруєння

Не зайвим буде нагадати, що особа, яка досягла пенсійного віку, має
цілком законне право отримувати пенсію у відділенні зв’язку за місцем проживання. Якщо ви отримуєте пенсію в банку і хочете повернутися
Сергій ОРЄХОВ,
до послуг пошти вам необхідно звернутися до управління Пенсійного
голова Держспоживінспекції України
фонду України за місцем проживання та подати заяву щодо переведення нарахування пенсії для одержання у відділенні поштового зв’язку з доВлітку в Україні зростає кількість харставкою додому або безпосередньо у касі.
чових отруєнь. Причиною тому — спека,
через що їжа швидко стає непридатною.
ри недотриманні правил зберігання продукти харчування швидко
псуються. Іноді їх вживають, незважаючи на те, що довго зберігалися у домашніх умовах з порушенням температурного режиму. Велике значення має вода. Не
варто пити воду з невідомих джерел, краще
користуватися водою у заводській упаковці.
Шановні споживачі!
Щоб не зіпсувати літній відпочинок:
— не купуйте продукти харчування на
стихійних ринках і у приватних осіб — за
безпеку цієї продукції ніхто не відповідає, на
відміну від магазинів, де правил зберігання
намагаються дотримуватися. Якщо ви придбали продукти на ринку і у вас виникають
сумніви щодо їх якості, вимагайте документи, що підтверджують придатність продукту;
— обов’язково звертайте увагу на терміни реалізації продукції (особливо молочної);
— не купуйте баштанні культури (кавуни, дині) у розрізаному вигляді;
— продукти для дітей молодшого віку
треба купувати щодня, на один прийом;
— не вживайте сиру воду з водопроводу і «випадкових» джерел, а пийте тільки
кип’ячену воду або бутильовану;
— і, звісно ж, дотримуйтесь правил особистої гігієни.
При виявленні продукції з простроченим
терміном реалізації, при порушеннях правил торгівлі звертайтеся в Держспоживінспекцію Україні та її територіальні органи.
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Вишгород

Книжкова поличка

«ЯРОСЛАВ МОСКАЛЕНКО:
Я НІЧОГО НЕ ЛИШАЮ НА ПІВДОРОЗІ, ВСЕ ДОВОДЖУ ДО КІНЦЯ»
Марина КОЧЕЛІСОВА
На
обкладинці
журналу
«Публичные люди» (№ 8 за 2012 р.)
— знайоме обличчя. Текст: Наташа
Влащенко. Фото: Дмитро Коваленко та з особистого архіву Ярослава
Москаленка.
Вже перші рядки статті у рубриці
«Універсальний герой» цього інтернет-видання www.pe.com.ua зачепили:
«У радах різного рівня автор цих
рядків звикла розмовляти з товстими, похмурими, нудними чоловіками. Перший заступник губернатора Київщини Ярослав Москаленко
несподівано виявився усміхненим
красунчиком з тихим голосом і гарними манерами. З подивом згадала, що при підготовці до інтерв’ю
люди, що знають Ярослава Миколайовича, говорили про нього, як
про жорсткого, досвідченого господарника, талановитого менеджера і
трудоголіка. Це ж треба, подумала,
а міг би стати кінозіркою».
отуючи свій «Неофіційний портрет офіційної особи» (див. газету «Вишгород» № 17 від 28
квітня 2012 р., стор. 5 «Київщині - 80»,
рубрика «Без купюр»; нагадую, наш
сайт www.vgazeta.net), я насамперед
розпитувала Москаленка про особисте. Що не кажіть, а характер людини
на посаді впливає на наше життя, якщо
хочете, задає темп розвитку дуже важливих для нас сфер.
Вважаю за потрібне ознайомити читачів газети «Вишгород» із своєрідним
пунктирним цитатним портретом з
інтерв’ю Ярослава Москаленка журналу «Публичные люди». (Наскільки це
вдалося, можете судити, прочитавши
ВСЮ статтю на сайтах presspoint та
pl.com.ua; (журнал є й у кіосках Укрпреси.)
***
До закінчення 8-го класу з відзнакою я вже точно знав, що в селі залишатися не можна. У ті роки село стрімко
руйнувалося і зубожіло, і жодних можливостей для розвитку там не було.
***
Для мене самоціллю було виїхати
до Києва (нехай навіть в гуртожиток) і
продовжити там займатися спортом.
***
Я вам скажу: дитина, яка займалася будь-яким видом спорту хоча б рік,
— це вже інша дитина. І коли сьогодні
я розмовляю з директорами шкіл, де
навчаються діти-спортсмени, щоразу
чую одне й те ж: вони абсолютно інші —
дисципліновані, відповідальні, вміють
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планувати майбутнє.
***
Державні машини розвинених країн
тримаються саме на «золотому фонді» держслужбовців, що забезпечують
бездоганну роботу влади. Я б дуже хотів, щоб на державну службу прийшли
люди з хорошою освітою, патріотично
налаштовані, структурно мислячі.
***
Держслужбовці — представники
влади. Професіоналізм і моральна,
людська складова — одне без іншого
не має сенсу. Крім того, є різні рівні відповідальності.
Від професіоналізму і масштабу
особистості людини залежить рівень і
філософія життя цілого регіону. Тому
що підлеглі ловлять кожне слово керівника і діють за його прикладом.
***
У кріслі першого заступника Київської ОДА вже два роки. Ми створили
максимально короткий шлях до реалізації інвестиційних проектів, ефективно працюючу вертикаль, провели аудит
і аналіз зробленого до нас, визначили
пріоритети роботи: економіка, сільське
господарство, інвестиції.
В економіці ми були на 24-му місці
— практично на останньому в країні.
Десь у середнячках теліпалися і в сільськогосподарському сегменті.
До кінця першого року керівництва
ми вивели економіку на восьме місце,
а до початку цього року — на друге. У
планах — стати лідерами. У сільському
ж господарстві твердо стоїмо на першому.
Коли ми прийшли, у нас була майже 300-мільйонна заборгованість за
кредити, на виплату зарплат. Якщо б ці
гроші ми направили на капітальне бу-
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Я людина,
і ніщо
людське
мені не
чуже

дівництво, на ремонти, це б дозволило
зробити потужний прорив в економіці
області.
Активно будуємо і ремонтуємо дороги. Зробили суттєві фінансові вливання в найбільш проблемні лікарні та
оздоровниці.
***
Про інвестиційний клімат в області. В цьому плані команда Анатолія
Присяжнюка — одна з кращих в країні.
Що потрібно інвестору? Безпека
його вкладень. Ми повинні гарантувати
кожну гривню — і ми це робимо. Дуже
серйозну роль у цьому питанні відіграв
авторитет нашого губернатора, тому
що якщо він дає слово, він його тримає.
Ми провели інвест-форум, вибрали
низку проектів, і до другого форуму ми
вже їх практично реалізували.
Ми створили в себе інвестиційний
центр. Якщо бачимо, що прийшов реальний інвестор, розуміємо, що у нього є фінансування і він хоче будувати —
все! Обираємо земельну ділянку і під
ключ робимо йому весь пакет документів, причому й найкоротший термін.
Саме завдяки такій системі буде вводитися в експлуатацію один з найбільших в Україні хлібокомбінатів. Так само
ми вводили в експлуатацію низку ліній
цехів «Агромарсу» (підготували пакет
документів за три місяці). Посприяли будівництву і відкриттю комбінату
компанії «Київ Кеттерінг» в аеропорту
«Бориспіль», яка повністю забезпечує
бортовим харчуванням українські авіакомпанії і встигла обслужити всі стадіони під час ЄВРО-2012.
Інвестори приходять до нас і кажуть: — А давайте ми для області автобуси купимо, або побудуємо лікарню,
або дитячий садок відремонтуємо.

З’являється загальна соціальна відповідальність за регіон.
***
Без проблем не буває. Найскладніше працювати з людьми. Всі плачуть,
що погано живуть, та як тільки розмова
про будівництво — всі проти.
***
В політику мають прийти прагматики, люди, які попрацювали, пройшли
певний життєвий шлях — від місцевого до якогось більш високого рівня. Не
писати папірці під окремі фінансовопромислові групи, а приймати закони
для того, щоб країна розвивалася!
***
Сьогодні потрібно утримати молодь
в селі, дати поштовх малим містам, надати самостійність їх бюджетам.
***
Треба працювати з молоддю. Дорослих людей ви навряд чи поміняєте.
Зайнятість молоді та дітей, організація їх дозвілля — проблема національного значення.
***
Допомагати дітям потрібно не тільки тоді, коли вони захворіли. У нас дуже
багато талановитих дітей-сиріт, багатодітних сім’ей, малозабезпечених та
неблагополучних.
***
Здорова сім’я — здорова країна.
***
Моя думка: Євро-2012 було конче
потрібно країні. Це був і є не тільки відмінний іміджевий і комерційний проект, а й грандіозна популяризація футболу та й спорту в цілому в країні!
***
Якщо у бізнесмена буде мотивація,
він обов’язково займеться громадськими проектами, стане активним
учасником суспільного договору.
***
Звичайно, будь-яка нагорода приємна. Але набагато приємніше, коли
мене на вулиці зустрічає якась бабуся
і каже: «Синочку, спасибі тобі, мій дорогий, за те, що ти робиш».
***
Крім любові, тримає людей вдвох
інтерес одне до одного і повне взаєморозуміння.
***
Словом друзі я називаю, тільки тих,
у кому впевнений. Раннє самостійне
життя навчило мене розбиратися в людях.
***
Я не зможу жити ніде, крім України.
Ми такий народ, який любить пустити
коріння, садочок вишневий біля хати
посадити, облаштуватися. Нам вдома
добре, а більше — ніде.
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