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Газета про вас і для вас
Без читачів видання будь-якої газети — марна справа.
Це стосується і міського тижневика «Вишгород» — улюбленого міського видання.
Шановні читачі! Створений вашими думками, ідеями, повідомленнями, «Вишгород» щосуботи потрапляє до вас з інформацією про життя міста, країни, світу, з розповідями про людей.
На відміну від електронних засобів інформації, газета – живий,
творчий організм: її можна читати і перечитувати, зберігати у підшивці і повертатися до публікації через багато років.
Що написане пером – не вирубаєш сокирою. Тому й така висока відповідальність журналістів за кожне слово у газеті.
Але подальше видання «Вишгорода» ускладнюється без вашої фінансової підтримки, шановні вишгородці. Редакція дякує
всім, хто відгукнувся на заклик передплатити газету, і запрошує
надалі бути разом з нами, а значить – завжди тримати руку на
пульсі часу.
Вдячні вам, дорогі наші читачі!

Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

Конкурс

Пам’ятник
Великій княгині
Вишгородська міська рада
оголошує конкурс на проект
пам’ятника святій рівноапостольній княгині Ользі.
Ескізи, зліпки, креслення та
малюнки надавати до 5 вересня
ц. р. (включно) з 8:00 до 13:00
за адресою: м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, каб. № 25 або № 67.
Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Вишгородської міської ради
«Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода»
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законів України «Про благоустрій населених
пунктів» та «Про регулювання містобудівної
діяльності» виконавчий комітет Вишгородської міської ради виносить на публічне обговорення проект рішення Вишгородської

міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і використання
коштів пайової участі (внесків) замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної
та інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода» та аналіз його регуляторного
впливу на необхідність визначення порядку
сплати забудовниками пайової участі (вне-

ПРОЕКТ
Виконавчий комітет
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
___________________ сесія VІ скликання
РІШЕННЯ
__________ 2013 р. № ______

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку
розмірів і використання коштів пайової участі
(внесків) замовників (інвесторів) у створенні і
розвитку соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода
Відповідно до ст. 144 Конституції
України, ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», листа Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України від 22.07.2011 р.
№ 23-11/6294/0/6-11 «Про пайову участь
забудовників у створенні та розвитку
інфраструктури населених пунктів», листа Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України від 03.07.2012 р.
№ 7/15-10782 «Про виконання органами
місцевого самоврядування вимог статті
40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Вишгородська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок залучення,
розрахунку розмірів і використання коштів
пайової участі (внесків) замовників (інвес-

торів) у створенні і розвитку соціальної та
інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода із додатками.
2. Рішення Вишгородської міської
ради від 25.04.2013 року № 22/14 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової
участі у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м. Вишгорода» визнати таким, що втратило чинність.
3. Це рішення набирає чинності з дня
його офіційного оприлюднення.
4. Секретарю ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування та формування бюджету,
управління комунальною власністю міста.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
(Додатки див. на офіційному сайті
ВМР)

ску) у створенні соціальної та інженерно –
транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
Пропозиції та зауваження громадян,
юридичних осіб, об’єднань до розробника
прийматимуться — виконавчим комітетом
Вишгородської міської ради у письмовій
формі впродовж місяця з дня публікації повідомлення за адресою:

07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1
Проект рішення та аналіз регуляторного
впливу буде розміщено у мережі Інтернет на
сайті Вишгородської міської ради та у газеті
Вишгородської міської ради «Вишгород».
Виконавчий комітет Вишгородської
міської ради

Аналіз впливу регуляторного акта
Проект рішення Вишгородської міської ради «Про
затвердження Порядку залучення, розрахунку розмірів і
використання коштів пайової участі (внесків) замовників
(інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури м. Вишгорода».
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Проект рішення «Про затвердження Порядку
залучення, розрахунку розмірів і використання
коштів пайової участі (внесків) замовників (інвесторів) у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода»
підготовлений з метою приведення у відповідність
до законодавчої бази та економічних умов сьогодення порядку сплати забудовниками пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
Проблема, яку необхідно розв’язати шляхом
ухвалення даного рішення, складається із збалансування інтересів, прав і обов’язків, а саме:
- органів місцевого самоврядування — в частині здійснення повноважень щодо сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода;
- забудовників — у частині сплати пайової
участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода.
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою державного регулювання є упорядкування правовідносин, що виникають у процесі
сплати забудовниками пайової участі (внеску) у
створенні соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури м. Вишгорода.

3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать
розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.
Необхідність прийняття регуляторного акта
обумовлена набранням чинності положень Податкового кодексу України, змінами у Земельному та
Господарському кодексах України.
4. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного
акта.
Приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства, економічних умов сьогодення та з
метою встановлення порядку сплати забудовниками пайової участі (внеску) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.
Вишгорода.
5. Визначення показників результативності
регуляторного акта та заходів, за допомогою яких
здійснюватиметься відстеження результативності
регуляторного акта:
- статистичні показники.
6. Строки проведення відстеження.
- базове відстеження – до набрання актом чинності;
- повторне відстеження – через рік з моменту
набрання актом чинності.
Вид даних:
- дослідження статистичних показників.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення сесії Вишгородської міської ради
«Про адміністративні послуги у м. Вишгороді»
З метою створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними
особами, відкритості і прозорості при розгляді звернень
громадян, суб’єктів господарювання Вишгородською міською радою підготовлено проект рішення сесії Вишгородської
міської ради «Про адміністративні послуги у м. Вишгороді».
На виконання Закону України «Про засади державної
Вишгородська міська рада
_____________ сесія VІ скликання
Рішення ____________ 2013 р. № ___

Про адміністративні
послуги у м.
Вишгороді
З метою упорядкування переліку адміністративних послуг, що
надаються Вишгородською міською
радою та виконавчим комітетом, на
виконання Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись
ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська
рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються
Вишгородською міською радою та
виконавчим комітетом згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються Вишгородською міською
радою та виконавчим комітетом згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської
міської ради розмістити дане рішення на офіційному сайті Вишгородської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію з питань законності та правопорядку, депутатської етики, контролю
за виконанням рішень ради та виконавчого комітету.
Міський голова В. РЕШЕТНЯК
(Додатки див. на офіційному
сайті ВМР)

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від
11.09.2003р. № 1160-VI та з метою прийняття від громадськості та суб’єктів господарювання зауважень і пропозицій
до вищевказаного проекту рішення публікується у цьому номері газети «Вишгород» та буде розміщено на офіційному
сайті Вишгородської міської ради http://вишгород.com.ua
аналіз регуляторного впливу та проект рішення сесії Виш-

городської міської ради «Про адміністративні послуги у м.
Вишгороді».
Зауваження та пропозиції до вищевказаного проекту рішення Вишгородської міської ради приймаються у письмовому вигляді протягом місяця з дня опублікування за адресою: 07300, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 64.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення сесії Вишгородської міської ради
«Про адміністративні послуги у м. Вишгороді»
Цей аналіз регуляторного впливу (надалі —
Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. №1160-IV. Аналіз визначає
правові та організаційні засади реалізації проекту
рішення сесії Вишгородської міської ради «Про адміністративні послуги у м. Вишгороді», як регуляторного акта.
1. Визначення проблеми, яку пропонується
розв’язати.
На сьогоднішній день існує проблема невпорядкованості та низької якості, складності процедур отримання адміністративних послуг у м. Вишгороді.
Основними недоліками існуючої системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування є:
вимога надання документів, не передбачених
нормативно-правовими актами, або у формі, не
передбаченій законодавством;
обмеженість доступу до інформації, необхідної
для отримання послуг;
Зазначені проблеми безпосередньо торкаються:
суб’єктів господарювання та громадян — як
одержувачів адміністративних послуг;
органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери їх управління, які надають адміністративні послуги.
Зазначена проблема не розв’язується ринком,
тому назріла необхідність впорядкування і підвищення якості адміністративних послуг, забезпечення відкритості та рівності умов у процедурі отримання адміністративних послуг в м. Вишгороді.
Проект рішення розроблено на виконання Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».
2. Цілі державного регулювання.

Проект підготовлено з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та задоволення мешканців міста у якісних адміністративних послугах.
Даний регуляторний акт спрямований на
розв’язання проблеми як у цілому, так і її окремих складових:
забезпечення організаційної єдності адміністративних органів при наданні адміністративних
послуг;
спрощення та підвищення якості процедури
отримання послуг;
покращення поінформованості про послуги,
тарифи і терміни виконання;
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
Якщо питання надання адміністративних послуг залишиться без змін, залишиться й проблема невпорядкованості, низької якості, складності
процедур отримання адміністративних послуг у м.
Вишгороді. Таким чином, очевидно, що це питання
потребує врегулювання на місцевому рівні шляхом
впровадження єдиного порядку надання адміністративних послуг.
4. Механізм та заходи, для розв’язання проблеми.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» пропонується оптимізувати надання адміністративних послуг у м. Вишгороді шляхом
упорядкування переліку адміністративних послуг
та прийняття відповідного рішення.
Прийняття регуляторного акта дозволить встановити чіткі вимоги до надання адміністративних
послуг, їх якості і доступності.
5. Обґрунтування досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та
виконання вимог регуляторного акта.
Таким чином, поставлені цілі досягаються при
виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарюван-

ня, громадян та держави.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
Для визначення очікуваних результатів
прийняття запропонованого проекту, що виникають у суб’єктів, на яких поширюється його
дія, є такі вигоди: вдосконалення локального
законодавства в сфері надання адміністративних послуг; запровадження Єдиного порядку
надання адміністративних послуг; впровадження стандартів щодо якості і доступності
послуг; скорочення часу на отримання адміністративних послуг; одержання вичерпної інформації про порядок їх надання.
7. Строк дії регуляторного акта.
Дія даного акту є необмеженою, до настання
факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст
цього акта або його цілі.
8. Показники результативності регуляторного акта.
Дія даного регуляторного акта поширюється
на невизначене коло суб’єктів господарювання та/
або фізичних осіб (територія дії акта — місто Вишгород);
Розмір надходжень до місцевого бюджету не
зміниться.
9. Заходи, за допомогою яких відстежується
результативність регуляторного акта.
Базове відстеження результативності цього
акта здійснюватиметься у строки, встановлені чинним законодавством. Відстеження результативності даного регуляторного акта дозволить зробити необхідні висновки з метою більш повної та
ефективної його дію.
Не пізніше двох років з дня набрання чинності
цим актом проводитиметься повторне відстеження його результативності з відображенням показників з моменту закінчення базового відстеження.
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Наше місто

Вишгород
Оголошено конкурс

3 серпня

Нежитлове приміщення площею 171,7 кв. м на вул. Набережній, 2-а.
Балансоутримувач — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.
Конкурс відбудеться 17 серпня 2013 року об 11:00 за адресою: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, к. 67. Тел.: (04596) 54-554.
Претенденти подають до 11 серпня 2013 року у запечатаному конверті конкурсну пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, терміну виконання (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію.

XXIV сесія Вишгородської міської ради

Олег Вікторович МІЩЕНКО
Перший заступник голови Вишгородської міської ради з питань діяльності виконавчих органів
ради, затверджений рішенням XXIV сесії Вишгородської міської ради шостого скликання
19.07.2013.
Народився 30 квітня 1970 р. у м. Миколаєві.
Закінчив факультет «бухгалтерський облік та
аналіз господарської діяльності підприємств»
Херсонського індустріального інституту.
За фахом — бухгалтер-економіст.
Працював заступником голови Вишгородської
районної державної адміністрації.
Загальний стаж роботи — 20 років.
На державній службі — 1 рік 7 місяців. Має 7 ранг.
Одружений. Виховує двох дітей.

У дебатах народжується істина

Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На позачерговій XXIV сесії Вишгородської міської ради VI скликання минулої п’ятниці розглянули
двадцять одне питання.
окрема, внесли зміни до рішення від 27.12.2012 р. №
19/1 «Про Вишгородський
міський бюджет на 2013 рік» та до №
1/4 від 16.11.2010 р. «Про затвердження структури виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату виконавчого комітету Вишгородської міської ради VІ скликання».
Одноголосно затвердили на посаду
першого заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих Вишгородської міськради Олега Міщенка.
Передали до ОСББ «Ольжин 2Д»
дахову котельню (перебуває на балансі
ВРКП «Вишгородтепломережа»).
У зв’язку зі зміною назви ПАТ «АЕС
Київобленерго» на Публічне акціонерне товариство «Київобленерго»
внесли зміни до рішення № 10/18 від
28.02.2012 р. «Про безоплатну передачу у власність ПАТ «АЕС Київобленерго» об’єктів електроенергетики та
надання дозволу на розробку проекту
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення трансформаторної підстанції».
Доповнили план роботи Вишгородської міськради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2013-й рік.
Тривала дискусія розгорнулась при
розгляді Детального плану житлового
кварталу по вул. Шкільній (орієнтовною площею 4,0 га) в м. Вишгороді
Київської області. Депутати висловили
своє занепокоєння недостатньою кількістю у місті дитячих садків.
Але заступник міського голови
Олексій Данчин, який і доповідав з цього питання, зазначив, що зобов’язати

Офійійно
Виконавчий комітет
Вишгородської міської ради

Просимо
допомогти!
Сусіди та мешканці
будинку № 3 на проспекті
Івана Мазепи, де сталася
пожежа, просять фінансово підтримати родину, що
постраждала внаслідок її,
та врятувати сина, який у
важкому стані.
Рахунок у «Приватбанку» № 5168757211443967.
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Візитівка

З відбору суб’єкту оціночної діяльності,
який залучатиметься до проведення
незалежної оцінки об’єктів комунальної
власності для передачі їх в оренду

SOS!

2013 року

продовжує конкурс на заміщення вакантної
посади
спеціаліста ІІ категорії фінансово-бухгалтерського
відділу.
Вимоги:
— вища освіта (бухгалтерський облік);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel), робота з програмами
«Парус Бюджет», АІС «Місцеві бюджети», «Merega M»;
— досвід роботи в державних установах за фахом
не менше п’яти років, досвід роботи з Державним
казначейством.
Документи приймаються упродовж місяця з дня
публікації оголошення за адресою: м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1, кім. 63-а.
Тел: (04596) 54-554

забудовника збудувати дитячий садочок або школу можна лише за законом.
Спочатку міськрада укладає договір
оренди на земельну ділянку. В подальшому у відділі архітектури та забудови
Вишгородської РДА забудовнику надають містобудівні умови та обмеження,
де відповідно до намірів забудовника
та затвердженої містобудівної документації (за наявності) визначаються
вимоги до об’єкту містобудування,
необхідність спорудження соціальної
інфраструктури, в тому числі й будівництво нових або реконструкція існуючих дитячих дошкільних закладів. У
подальшому вартість об’єктів соціаль-

Увага!

ної інфраструктури, споруджених за
кошти забудовника, враховується при
сплаті пайового внеску. Іншого закон
не передбачає».
У місті — чотири ДНЗ. Ще чотири —
приватні. Кількість дітей, які прийдуть
у 2013 р., — становить 457, при тому,
що мають набрати вісім груп (норма
– 15 дітей у групі), 2014 р. – 397 дітей
(9 груп). Елементарні підрахунки свідчать, що місто потребує дошкільних навчальних закладів, адже освітня система передбачає обов’язкову дошкільну
освіту.
Від дитсадків перейшли до питання
«Про розроблення детального плану
території на розі вул. П. Калнишевського та алеї С. Поташника у м. Вишгороді». Депутати виступили проти
забудови набережної. Нині тривають
громадські обговорення.
Внесено зміни до договору оренди
земельної ділянки розміром 3,2236 га
ТОВ «Карат-Ліфткомплект» із встановленням орендної ставки у розмірі 7 %
від нормативної грошової оцінки.
Затверджено проект землеустрою
щодо встановлення прибережної захисної смуги Київського водосховища
загальною площею 20,8371 га, віднесеної до водного фонду.

Лайно залишиться
у боржників

У серпні 2013 р. Вишгородське МКП «Водоканал» відключатиме від каналізаційної мережі міста власників і орендаторів помешкань (квартир),
які заборгували значні суми за отримані послуги
водопостачання і водовідведення.
Присутність власника квартири не обов’язкова,
роботи здійснюватимуться і за його відсутності.
Адміністрація ВМКП «Водоканал»

Алея Дружби народів

Пропоную
Віктор ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ,
депутат Вишгородської міської ради шостого
скликання
У газеті «Вишгород» №
29 від 20 липня 2013 р.
Вишгородський
міський
голова Віктор Решетняк запропонував назвати новий
сквер сквером Побратимів.
Про це йшлося і на комісіях,
і на сесіях міськради.
очу висловити і свою
думку як депутат цього
мажоритарного

Х

округу. Доріжку поміж деревами та проїжджу частину,
що ведуть від вул. Б. Хмельницького до площі ім. Г.
Строкова перед Будинком культури «Енергетик», назвати вулицею проблематично. Вона без номерів: всі
споруди — житлові будинки, дитсадок і школа — вже
мають власні адреси.
А от назва «алея» — так і проситься. Широка заасфальтована доріжка і проїжджа частина — у рамці
дерев. Логічно було б назвати цей відрізок міської території алеєю Дружби народів. І ось чому.
На будівництво Київської ГЕС до Вишгорода у
1960-х рр. приїхали фахівці з усіх республік Радянського Союзу. Юнаки і дівчата різних національностей
будували не лише ГЕС, а й новий Вишгород. Чимало
з них побралися на вишгородській землі. Так дружба

народів з виробництва перейшла в особисте життя.
Новий сквер пропонують назвати сквером Побратимів — на честь семи міст-побратимів Вишгорода з
Німеччини, Франції, Естонії, Росії, Македонії та Польщі. Нагадаю, що у нашому місті вже третій рік поспіль
відбуваються спортивні змагання національного і
міжнародного рівнів, приїздить чимало гостей.
Вважаючи на таку популярність Вишгорода спортивного, гадаю, що вже найближчим часом до семи
міст-побратимів приєднаються іще декілька. Сквер
Побратимів прийматиме нові герби — свідоцтва
дружби і партнерства. А до цього затишного місця
відпочинку вестиме алея Дружби народів. Бо дружба
жодному народу і жодному населеному пункту не завадить.
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На вишгородській набережній

Вишгород

Ревли мотори у ритмі серця
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО – Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Василь КАРПЕНКО, Ангеліна Галецька,
спеціально для «Вишгорода»

Уже третій рік поспіль пілоти видовищних перегонів світу
«Формула-1 на воді» випробують своїх «залізних коней» в акваторії Київського моря.
авдяки цим змаганням
про Вишгород і Київщину
знають далеко за межами
Європи та Азії. Цьогорічні — співпали із відзначенням 1025-річчя
Хрещення Русі і тому чимало гостей побували на набережній Київського моря. За три дні змагань
Вишгород відвідали близько 60-ти
тисяч глядачів з України та інших
країн. Біля телеекранів за цією
спортивною подією спостерігали
250 мільйонів глядачів — перегони
транслювали понад сто країн.
У змаганнях брали участь 9
команд з 14 країн світу. Першого
дня відбулися кваліфікаційні заїзди, які й визначили черговість у
головних перегонах. З наступного
дня вже відзначали переможців —
представника команди Китаю Філіпа Чаппі, пілотів команд Катару
– Шона Торенте і Алекса Кареллу.
У неділю, 28 червня змагались на
кубок Президента України. Переміг італієць Семі Селіо.
Приємною
несподіванкою
вишгородського етапу стало повернення до великого спорту пілота команди Abu Dhabi Ахмеда
Аль Хамелі. Шестиразовий переможець чемпіонату світу раптово
захворів наприкінці минулого літа.
Незабаром було встановлено діагноз – пухлина мозку. Оперували
в одній із клінік США. І лише 27
травня ц. р., після дозволу лікарів
він отримав суперліцензію та взяв
участь у перегонах «Формули-1 на
воді» і виступив успішно.
Учасники та міжнародні промоутери змагань відзначили високий
рівень організації та проведення

З

українського етапу чемпіонату світу «Формула — 1 на воді».
За словами голови Київської
обласної державної адміністрації
Анатолія Присяжнюка, на організацію та проведення змагань з
державного бюджету не витрачено
жодної копійки: залучалися кошти
меценатів та компаній, що розміщували рекламу під час трансляції
«Формули».
«Вже втретє ми бачимо успішну підготовку змагань у Вишгороді. Тут чудова водойма, душевні
люди. Створено всі умови, аби
учасники почувалися комфортно»
– зазначив Ніколо де Сан Жермано — головний промоутер F1H2O.
Особливо подякував він голові Київської облдержадміністрації Анатолію Присяжнюку.
Ніколо ді Сан Жермано зазначив, що був би щасливим, якщо
після п›ятирічного контракту Вишгород став постійною ареною з
проведення водних спортивних
заходів міжнародного рівня.
За змаганнями спостерігали
посли та представники з понад 50
країн світу. Організатори подбали і
про цікаву культурну програму.
У п’ятницю на вишгородській
набережній виступили популярний
гурт D’BLACK та запальний «ТІК»,
який, до речі, радував слухачів і наступного дня. Яскраве байкер-шоу
«Harley Davidson» також надовго
запам’ятається вишгородцям. У
суботу насолоджувались ще одним драйвовим концертом та феєрверком. А у неділю на Співочому
полі відбувся чемпіонат світу «Богатирські ігри». Богатирі з 13 країн
світу тягали сани вагою у півтонни,
перекидали 300-кілограмові шини
та присідали з автомобілями на
плечах. Найзапекліша боротьба
розгорнулась між стронгменами із
Британії, Польщі та України. І хоча
поляк стер руки в кров, був лише
третім. Золото виборов британець
Бен Кес. В українця Олександра
Кривченкова — срібло.

На вишгородській набережній

Вишгород
ФОТОрепортаж

2013 року

5

Шедеври майстрів і богатирські ігри

Марина КОЧЕЛІСОВА,
Христина РУЗАМ
ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

Три дні тривали міжнародні змагання болідів «Формули-1 на воді». І
три дні мешканці міста й гості, перш
ніж потрапити до парапету Київського моря та спостерігати за чудовим
дійством, проходили повз численні
намети з сувенірами, ласощами, народними виробами, смачними стравами.
очах рябіло від яскравих вишиванок — не можна було пройти
байдуже, аби не поміряти лляну туніку з візерунками, виткану на домашньому верстаті.
У вишгородців популярністю користуються вироби богуславських майстринь, які не пропускають у нашому
місті жодного великого свята.
Ми добре знаємо й гончарів із Ржищева — подружжя Кітиків та менеджера львівських художників Юрія Малиша
— вперше картини Анни Хомчик, Ігоря
Кухарського, Дмитра Мисюка минулого року були представлені у вишгородському благодійному фонді святої Ольги. Крім майстерно написаних олією на
рядні квіткових композицій, на виставці
представлені неповторні куточки Львова, полонини, Карпати… Щоправда,
купівельна спроможність мешканців
міста невелика, та вона не бентежить
Юрія Малиша: — Ті, хто зупиняється
біля картин, отримують позитив, а це
дуже важливо.
Позитиву було чимало.
Мисники горщиків, дерев’яних ложок і мереживних дзвіночків та ангеликів із глини, теніски та бейсболки з
логотипом «Формули-1 на воді». Ціла
вулиця різноманітних прикрас, сувенірів та одягу — плетеного, вишитого,
кожна річ — неповторна. Колекції народного мистецтва, одна з них — у шалаші, схожому на вігвам.
Смачне пригощання м’ясними виробами та соками від сільгоспкооперативу з Луганської області, представники
якого прибули до Вишгорода з Алчев-
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ська Донецької області, де напередодні
брали участь у святкуванні Дня міста.
Це і київський майстер з виготовлення
прикрас з каменю Олександр Черненко,
котрий не лише показав свою багатющу
колекцію, а й прочитав лекцію про надзвичайну користь кварцу — « потужного
енергетичного цілителя серед мінералів, що лікує лімфатичну систему, нормалізує тепловий баланс організму».
До робіт киянки Лесі Максимової,
що віднедавна мешкає у Вишгороді,
матусь тягли діти, яким подобалися
яскраві барви та теплі сюжети. Тут були
казкові герої, пейзажі і композиції, ціла
компанія котів, підводне царство, ельфи і черепашки, їжачок і ведмедик біля
вогнища...
Дівчатка-підлітки юрмилися біля перукарки в туніці — майстриня робила
зачіски, як у Давній Греції. А юнаки боролися за приз фізичної витривалості —
три хвилини протриматися у висінні на
турніку.
Великою популярністю користувалися «магніти» на тематику «Формули-1
на воді» та з видами Вишгорода. На обличчях красувалися веселі кольорові
«татушки».
Серед різноманіття, представленого
майстровитими руками талантів з усієї
України, привертали увагу виставка робіт гуртківців БК «Енергетик» та вироби
творчого об’єднання «Світлиця» і Спілки
майстрів Вишгорода (ЦТ «Джерело»).
Очі вбирали кумедні зайці Галини
Бодяк, ляльки та вишивки Валентини
Котенок, декупаж Валентини Висоцької
та Наталії Ступко, вишивки-панно Лідії
Дубини, Олени Кобзар, Ольги Шаль,
в’язані іграшки Олени Ігоніної.
Тетяна Родівілова та Наталія Пономаренко показали чудову колекцію
печворку (мистецтво зшивати клаптики
у неповторні зручні вироби чи картини).
А Ната Карскі перед очима захоплених
глядачів в’язала вузлики, нанизувала
бісер і виплітала дива.
«Нас знають. Майстри з Київщини та
й усією України телефонують нам за місяць до подій, радо приїздять на День
міста, — каже керівник гуртка «Золоті

ручки» Олена Кольвах. — А наші майстрині не лише рукоділлям займаються,
а й добре готують. Приготовлене треба
ще й гарно прикрасити.
1-15 вересня ц. р. у міському центрі творчості «Джерело» (м.
Вишгород, вул. В. Симоненка, 3-а)
у майстерні гуртка «Золоті ручки»
наші майстрині покажуть спільну
ВИСТАВКУ КРАСИВОГО ВАРЕННЯ.
Принесемо те, що наварили, привабливо оформимо, помилуємось і
подаруємо школі «Надія» — на цілий
рік вистачить школярам і вчителям
солодкого до чаю. Запрошуємо усіх
вишгородців долучитися до смачної
та красивої справи!»
Набережна — та й усі місто — до
велелюдних змагань була добре підготовлена. Старанно попрацювали міські,
районні та обласні комунальники. Учасники змагань жили у наметовому містечку за Бегемотиками — не в змозі ні
на мить відірватися від рідних болідів.
У наметах Вишгородської ЦРЛ та
у швидких «Бориса» чергували медики. Вишгородська районна організація
Червоного Хреста України вийшла на
берег моря чисельним колективом – міряли тиск усім охочим, а хлопчику з Росії, що забив коліно, — його перебинтували та дали напитися.
Все було під контролем МНСників та
зведеного загону з понад 1000 правоохоронців Київщини, серед них — і Вишгородського райвідділу міліції, керівник
якої зазначив, що жодного серйозного
правопорушення під час змагань «Формули-1 на воді» та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі зафіксовано
не було.

Організатори врахували досвід минулих років — вишгородці й гості нашого міста мали вільний доступ до
набережної, звідки можна було спостерігати за незабутніми моментами змагань: спуском на воду болідів, шикуванням команд, карколомними віражами та
парадом учасників, коли боліди гуртом
стартували, різали хвилі на віражах та
синхронно розверталися в акваторії
аванпорту.
Продумали, де розмістити кафе
і навіси з прохолодними напоями та
смачними стравами, на певній відстані
розставили біотуалети. Поміж гостей
ходили герої улюблених мультфільмів
і волонтери, які роздавали козирки від
спеки та надавали потрібну людям інформацію. Міське, районне й обласне
керівництво демократично перебувало
серед пересічних громадян.
А набережна вирувала натовпом. Ті,
кому важко було дійти до кінця причалу,
користувались послугами міні-автобуса і велорикші. Фотокореспонденти та
телеоператори з найновішими фото- і
телекамерами увічнювали неповторні
кадри, а над морем літав автоматичний
гвинтокрил з відеокамерою, що зафільмовував віддалені від глядачів моменти
змагань.
Дощ, який несподівано впав у суботу
повеневими потоками на наші голови,
лише додав гарного настрою. А за кілька хвилин знов засяяло сонце, і пілоти
увімкнули мотори болідів, аби продовжити перегони.
І ще довго мешканці міста та гості
милувалися шедеврами на набережній — долучалися до краси, якої прагне
кожний із нас.

Рятувальники та волонтери — за безпечну воду
А працівники ДСНС України разом із волонтерами навчали правилам безпеки
на воді учасників та гостей перегонів заключного етапу чемпіонату світу «Формула-1 на воді».
Добровольці та рятувальники спілкувались з людьми, пояснювали основні
правила поведінки на воді, а також роздавали тематичні листівки.
Подібні спільні профілактичні заходи проходять в усіх регіонах України. Результат спільної роботи — зниження кількості загиблих на воді цього року порівняно з минулим майже на 30 %.
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Вода, вода...

2013 року
Було...

Вишгород

Яхти пливуть від берега…
Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Таке безгосподарне майно захаращувало всю територію

Трухлявий «сейнер» профкому ГЕС

«Туалети» і смітник

Почали з іржавих воріт, за ними вирубували хащі

Репліка

Символічно, що ворота яхт-клубу «Енергетик»
постійно відкриті. Бо віднині його територія — на
балансі КП «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міськради», зусилля працівників якого й спрямовані на її облаштування, на те, аби відпочинок біля і на воді для
любителів вітрильного спорту та прихильників активного дозвілля був комфортним та приємним.
іський голова Віктор Решетняк неодноразово акцентував увагу на здоровому способі життя вишгородців — зокрема, це
стосується створення комфортних умов відпочинку.
Вишгород по праву можна назвати морським містом
— на хвилях Київського водосховища майорять білі
чайки вітрил. І вишгородці заслуговують на сучасний
та зручний яхт-клуб.
Серед п’яти яхт-клубів міста «Енергетик» — єдине
комунальне підприємство. Близько 5 га — чималий
шмат землі, захаращений «шанхаями» з майже не придатних будівель, далекий від сучасного яхт-клубу. Для
благоустрою необхідні немалі кошти, а прибуток у підприємства мізерний.
На облаштування території й підтримання у належному стані обладнання, охорону і зарплату працівників
потрібно 10-15 тис. грн щомісяця. Дохід підприємства — надання платних послуг, що складає приблизно 250 грн в місяць за зберігання майна — з одного
власника яхти, гаража, будиночка чи кемпінг-трейлера. Щоправда, рада капітанів може рекомендувати,
наприклад, 100 грн з малої, 400 — з великої яхти.
Є і стоянка для автомобілів. Яхтсмени паркуються
тут безкоштовно, для решти відпочиваючих — 7 грн за
добу.
Обслуговують комунальне підприємство чотири
працівники. Заробітна плата трьом черговим адміністраторам і робітнику площинних споруд нараховується із платних послуг КП «УФКС». За потреби, в авральних ситуаціях, на території «Енергетика» працює і
ремонтна бригада КП «УФКС».
26 березня 2013 р. філія «Каскад Київських ГЕС
і ГАЕС» від імені ПАТ «УкрГідроЕнерго» передала КП
«УФКС» на відповідальне зберігання основні засоби
гідротехнічного цеху: вітрильний склад, літній елінг,
сарай, вагончики ПДУ, майстерні, станцію управління
насосом (вежу), безгосподарні житлові споруди.
КП має приписи від п’ятьох контролюючих організацій: Головного управління Держтехнобезпеки
(56 пунктів), регіонального СБУ, Державної інспекції
України з безпеки на морському та річковому транспорті, районної СЕС, Державної служби гірничного
нагляду та промислової безпеки України. Зауваження
стосуються ремонту та демонтажу приміщень (зокрема — рундучної) з метою попередження травмування та загибелі людей, упорядкування виходу на воду
плавзасобів, створення рятувального посту (медпрацівник, матрос-рятувальник та рятувальний катер
— обов’язкові) та санітарних умов (зокрема — якісне
водопостачання), заборони експлуатації кранового
обладнання для підйому та спуску яхт, впорядкування
місць стоянки яхт (мають бути реєстраційні номери та
права на керування плавзасобами, а також технічні
акти на берегові споруди).
Чимало вже виконується. У стадії ремонту літній
елінг на 18 яхт. Найближчим часом планується капітальний ремонт.
Розібрали аварійну рундучну. Бригада працювала
майже місяць. У планах зібрати нову, безпечну для користування.
Зібрали металобрухт з усієї території яхт-клубу,
сміття. Три дні вирубували непрохідні хащі на спуску
до води.
Виконали вимогу № 1 Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті — на вахті
відповідальний реєструє в журналі виходи яхт у Київське водосховище.

М

Спорт чи «пляж»?

Олександр ПЕРЕБАТОВ,
ветеран вітрильного спорту,
член яхт-клубу «Енергетик» з
1964 р.
Нещодавно В. Колобов (директор КП «УФКС» — ред.) водив
по території нашої громадської
неприбуткової організації кореспондентів газети «Вишгород», яка неодноразово писала
про регати на кубок яхт-клубу «Енергетик», а рік тому
раптово для нас опублікувала інформацію про те, що, за
рішенням Господарського суду, «Енергетик» має звільнити самовільно зайняту територію площею 2 га. Після
того було кілька рішень міськвиконкому та сесії міськради шостого скликання щодо нашого яхт-клубу.

Я

хт-клуб «Енергетик» функціонує як добровільне
спортивне товариство із 1964 року, а існуючу земельну ділянку зайняв 1968-го. 1968 року земельну
ділянку 8,9 га було відведено Київському будівельно-монтажному управлінню тресту «Південатоменергобуд» — під
яхт-клуб і базу відпочинку. Їх прийняли в експлуатацію як
профспілкову структуру КБМУ, а у червні 1985-го— за рішенням Київського обкому профспілки працівників електростанцій та електротехнічної промисловості — передали профкому Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС.
Це, зокрема — три елінги, кают-компанія, спортивні тенісні майданчики, майстерні (столярна і вітрильна), причали
аж до гавані включно, судна академічні, прогулянкові, швертботи, вахтові будиночки, приміщення для охорони, склади,
бетонні дороги, майданчики для паркування, водопровід,
артезіанська свердловина, сліп для підняття суден, лебідка,
стаціонарний підйомний кран.
За багато років все це було побудовано та придбано за

Новий подих яхт-клубу
Старі металеві яхти, точніше, те, що від них залишилося, за допомогою потужного крану перенесли в
іншу частину берегової смуги. Прибрали безгосподарні бетонні стовпи з набережної яхт-клубу.
Потрібно також замінити понтони — відлуння минувшини — на сучасні вузенькі. Таким чином збільшиться площа стоянки яхт.
Обладнано мангальну. А замість будиночків, які нагадують сараї, встановлять зручні кемпінги.
Із власниками водних транспортних засобів та
мешканців будиночків, гаражів чи кемпінг-трейлерів,
які знаходяться на території яхт-клубу, укладено 64
угоди.
Обслуговувати 4,5 га хащів — важко й недоцільно.
Виконавчий комітет Вишгородської міськради дозволив КП «УФКС» розробити проект землеустрою щодо
надання в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 2,5 га для будівництва, експлуатації та обслуговування яхт-клубу на вул. Парусній. Цю землю потрібно
вивести з власності ГЕС (держмайно) і зробити комунальною. Нині техдокументація на землю — в юрвідділі міськради: готується до оформлення у державних
структурах.
Особлива увага приділяється розвитку та популяризації дитячого вітрильного спорту. Відділення
комплексної міської дитячо-юнацької спортшколи
(підрозділ КП «УФКС») існує з 2008 року. Нині тут — 10
дитячих яхт. Для них обладнано затишний куточок, де
юні спортсмени під контролем кваліфікованих тренерів освоюють ази вітрильництва.
У планах — облаштування пляжу завдовжки 30-40
метрів з окремою зоною для дітей. Відкриють у вересні цього року в «Енергетику», поряд із вітрильною школою, і клуб віндсерфінгу.
Є й досягнення. Це — переможці та призери чемпіонатів Київської області. Нині екіпаж «49-ЄР» (Іван
Колобов та Сергій Патковський) за підсумками цього
року займає першу позицію у рейтингу Вітрильної федерації України.
За словами директора КП «УФКС» Василя Колобова, основні функції яхт-клубу — зручна стоянка вітрильних і моторних яхт, оренда та ремонт плавзасобів та яхтового обладнання, комфортні умови для
активного відпочинку та занять вітрильним спортом.
У структурі КП «УФКС» — шість підрозділів, підприємство має ліцензію на розвиток спорту, зокрема
— дитячого, на безоплатній і платній основі. Василь
Колобов стверджує, що робити окреме комунальне
підприємство водних видів спорту — недоцільно.
Дані про доходи яхт-клубу «Енергетик» КП «УФКС»
за період із серпня 2012 року по червень 2013 р:
Нараховано (згідно з актами про надання послуг)
— 121 638,78 грн.
Фактично надійшло коштів — 103 308,78 грн.
Заборгованість станом на 25 червня 2013 р. —
18 330 грн.
Витрачено всього — 120 218,12 грн (в т. ч.: заробітна плата персоналу — 58 140,61 грн, нарахування
на заробітну плату — 21 416,1 грн; оплата електроенергії — 15 967,16 грн; послуги автокрана (бульдозера) — 6 715 грн; придбання поточних матеріалів та
МШП — 5 560,15 грн; оплата послуг охорони та центру
спостереження за системою тривожної сигналізації та
реагування, ТОВ «ОДА» «Безпека Сервіс» — 9 725,82
грн).
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рахунок КБМУ тресту «Південатоменергобуд» та членів яхтклубу, багато чого — за громадські кошти. Посаджено понад
200 декоративних дерев.
Велика кількість яхтсменів після навчань отримали яхтову
кваліфікацію та брали участь у морських походах, Всесоюзних,
республіканських та міжнародних змаганнях. Традиційна регата на кубок нашого клубу цього року стартуватиме 43-й раз.
Для порівняння: у 1982 році займалися вітрильним спортом понад 150 осіб із Вишгорода та Києва. В аматорській
крейсерській регаті 2012 року стартувало 203 учасники — 50
крейсерських яхт і швертботів.
Верховна Рада України 1995 року закріпила землю за всіма підприємствами, що займали її понад 10 років. Тож яхтклуб «Енергетик» як вже існуюча структура має повне право
діяти на закріпленій за ним землі. Обладнання, звісно, не
нове, але цілком у пристойному стані.
Щоб зберегти громадський яхт-клуб і захистити права
яхтсменів, на початку 2007 року яхтсмени-ентузіасти зареєстрували його у Вишгородському районному управлінні юстиції як громадську неприбуткову організацію «Громадський
крейсерський яхт-клуб «Енергетик» імені Г. І. Строкова» (голова ради капітанів — командор Олександр Баланюк).
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2+2
ТРК «ЕРА»
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15 Док. фільм
«Балаклавська битва»
07:15 Хочу все знати
07:30, 08:20 Док. фільм
«Скобцева-Бондарчук»
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:00, 21:00 Підсумки дня
09:20 Без цензури
10:00 Нехай Вам буде
кольорово!
11:15 Фольк-musіc
12:30 Телевистава «Сільські
бувальщини»
14:40 Право на захист
15:00 Темний силует
15:10 Вікно в Америку
15:35 Життя на рівних
15:50 Т/с «Царівна»
18:20 Новини
18:40 Економічна
перспектива
18:50 Агро-News
19:05 Останнє попередження
19:25 Щоденник Дефлімпіади
19:45 Сільрада
20:00 Дорослі ігри
21:25 Концертна програма
«Мелодія для двох сердець»,
1 ч.
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

07:05, 19:30 ТСН
07:40 Економічна
правда
08:00 Х/ф «Буде
світлим день»
10:30, 17:15 Т/с
«Сила. Повернення
додому»
12:25 Зніміть це
негайно
13:25 Не бреши мені
-4
14:25 Російські сімейні
драми
15:30 Т/с «Тисяча і
одна ніч»
20:15 Т/с
«Скліфосовський - 2»
22:15 Українські
сенсації. Фатальні
жінки
23:20 Т/с «Гра
престолів»
00:35 Т/с «Болота»

06:40 Т/с «Таксі».
07:00 Т/с
«Леся+Рома».
07:45, 19:25
Надзвичайні
новини. Підсумки з
Костянтином Стогнієм
08:45 Факти. Ранок
09:15 Анекдоти поукраїнськи
09:25, 13:00 Т/с
«Снайпери. Кохання
під прицілом».
12:45 Факти. День
18:45 Факти. Вечір
20:10 Т/с «Морські
дияволи».
22:10 Т/с
«Прокурорська
перевірка».
23:15 Х/ф «Подвійний
КОПець».
01:30 Х/ф «Заряджена
зброя».

6:00, 9:25, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ. Музика
8:00 СТН. Щотижневик
9:00 СТН. Спорт.
Щотижневик
10:15 Зроблено в Києві
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:25 СТН
15:10 Т/с «Відчайдушні
батьки»
16:10 В центрі уваги
17:30 Тимчасово
доступний
18:25 Якісне життя
19:25 Столиця
20:00 Т/с «Мисливці за
головами»
21:25 Служба
порятунку
22:00, 0:50 Тимчасово
доступний

06:10, 15:55 Все буде
добре!
07:55, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
09:35, 10:15, 22:25
Зіркове життя
11:15 Х/ф «Мандрівка у
закоханість»
13:40 Холостяк
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:50 Слідство ведуть
екстрасенси
20:55 Містичні історії-5
з Павлом Костіциним
23:25 Битва
екстрасенсів
00:25 Ванга
повертається!
Секретний архів
віщунки

07:00 Ранкове еспресо
08:30 Світ за тиждень
09:00 Д/с «Ілюмінація:
Приватне життя
середньовічних царів»
10:00, 16:50 Алло, лікарю!
11:15 П’ять доріг лікаря
Сивого
12:45 Таке спортивне
життя. Ганна Безсонова
13:20 Будь в курсі!
14:00 Д/с «Дивовижні
розповіді про тварин»
14:35 Д/с «Дикий
молодняк»
15:00, 18:30, 21:00 Служба
новин Соціальний пульс
15:15 Соціальна економіка
16:10, 23:35 Д/с «Сто
запитань про тварин»
16:35 Цивілізація Incognіta
17:50 Секретні матеріали
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Олександр
Ширвіндт , 2 ч
20:00 Великі битви
21:25 Соціальна економіка
21:35 Сергій Капиця. Між
очевидним і неймовірним
22:40 Культурний шок
00:05 Світські хроніки
00:30 Календар Lіve

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Х/ф «Зворотний
бік місяця»
12:15 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
13:15 Судові справи
15:00 Сімейний суд
16:10 Жди меня
18:05 Т/с «Смак
граната»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «І все-таки,
я кохаю...»
22:35 Т/с «Мар’їна
роща»
00:30 Х/ф «СоловейРозбійник»

07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10 Ранок з
Україною
09:10, 12:50, 17:20,
21:40 Т/с «Слід»
10:00 Х/ф
«Пророкування»
11:50 Нехай
говорять. Блискуче
розлучення
15:25 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя»
19:20 Говорить
Україна
20:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
друга»
23:10 Х/ф
«Супермайк»
01:15 Х/ф «Тремтіння
Землі 3: Назад до
досконалості»

07:35, 09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:55 До суду
10:55 Суд присяжних
12:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
20:25 Т/с «Ікряний
барон»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Повернення»
00:35 Т/с «Розплата»

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 Контрольна
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55, 03:00 Модний
вирок
11:15 Час обідати!
12:00 Доброго
здоров’ячка!
12:45, 17:20 Істина десь
поруч
13:00 Інші новини
13:20, 00:30 Зрозуміти.
Пробачити
14:15 Т/с «Жіночий
лікар»
15:10 Останній герой
17:00 Вечірні новини
17:35, 01:05 Давай
одружимося!
18:50, 02:05 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Серафима
Прекрасна»
22:50 Т/с «Група «Zeta»
23:50 Слід
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06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00
Новини
06:15 Док. фільм «Великі
битви. Напади вікінгів»
07:15 Ера будівництва
07:20 Хочу все знати
07:30, 08:20 Док. фільм
«В. Золотухін. Я мало не
проспав «Бумбараша»
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:40 Шеф-кухар країни
10:40 Нехай Вам буде
кольорово!
11:50 Кордон держави
12:05 Х/ф «Шукай вітру»
13:20 Х/ф «Далекий голос
зозульки»
15:40 Т/с «Царівна» 5-8
серії
18:10 Економічна
перспектива
18:20 Новини
18:30 Криве дзеркало
21:25 Концертна
програма «Мелодія для
двох сердець» 2 частина
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:05 Українські
сенсації. Фатальні
жінки
06:55, 19:30 ТСН
07:40 Економічна
правда
08:00 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень - 3
09:00 Х/ф «Мала
Москва»
10:00 Шість кадрів
10:30, 17:20 Т/с
«Сила. Повернення
додому»
12:30 Зніміть це
негайно
13:30 Не бреши мені
-4
14:30 Російські сімейні
драми
15:35 Т/с «Тисяча і
одна ніч»
20:15 Т/с
«Скліфосовський - 2»
22:15 Міняю жінку - 5
23:55 Т/с «Гра
престолів»

07:00 Т/с

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин Соціальний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00 Великі битви
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Сергій Капиця.
Між очевидним і
неймовірним
12:30 Ронін. з Дмитром
Видріним
13:10 Д/с «Дикий
молодняк»
14:00, 22:40 Культурний
шок
15:15 Соціальна
економіка
16:10, 23:35 Д/с «Сто
запитань про тварин»
17:45 Соціальний
статус: ваша пенсія
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона. Марія
Шукшина, 1ч
20:00 Великі битви
21:25 Соціальна
економіка
21:35 Несамовитий
Свєтланов
00:05 Амурні мелодії

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Мар’їна
роща»
11:05 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
13:00 Судові справи
14:45 Сімейний суд
15:45 Давай
одружимося в Україні
16:40 Т/с
«Наложниця»
18:00 Т/с «Смак
граната»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «І все-таки,
я кохаю...»
22:30 Т/с «Мар’їна
роща»
00:25 Х/ф «Санктум»

06:30 Аферисти
07:30, 19:00 Репортер
07:40 ФБР :-)
09:10 Х/ф «Удачі
Чаку!»
11:10, 18:00 Т/с
«Татусеві дочки»
13:30, 14:45 Kіds Tіme
13:35 М/с «Губка Боб»
15:00 Т/с «Друзі»
15:55 Т/с «Кадетство»
19:20 Т/с «Вороніни»
21:00 Ревізор 2
23:15 Т/с «Закрита
школа»

06:25 Х/ф «Співучасть
у вбивстві»
08:10 Агенти впливу
09:00 Правда життя
09:30 Х/ф «Розплата
за любов»
11:15 Т/с «Круті
повороти»
15:15 Т/с «Знахар»
19:00 Свідок
19:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів
- 12»
21:30 Т/с «Тіло як
доказ - 2»
22:30 Т/с «CSI: НьюЙорк - 8»
23:30 Т/с «Менталіст
- 4»
00:30 Т/с «Закон
і порядок». Відділ
особливих справ

01:10 Навчіть нас жити

06:10 Т/с
«Охоронець»
07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10 Ранок з
Україною
09:10, 13:00, 17:20,
21:40 Т/с «Слід»
10:00, 20:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
друга»
12:00 Нехай
говорять. Хто
винуватий
15:30 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя»
19:20 Говорить
Україна
23:10, 00:00
Т/с «Глухар.
Продовження»
02:00 Х/ф «
Супермайк»

07:35, 09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:55 До суду
10:55 Суд присяжних
12:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
20:25 Т/с «Ікряний
барон»
22:15 Сьогодні.
Підсумки
22:35 Т/с «Глухар.
Повернення»
00:40 Т/с «Розплата»

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:20, 16:30 Т/с
«Агент національної
безпеки».
12:45 Факти. День
13:05, 22:10 Т/с
«Прокурорська
перевірка».
14:25, 20:10 Т/с
«Морські дияволи».
18:45 Факти. Вечір
23:20 Х/ф «Підстава».

07:00 Мультфільми
09:05 Штучки
10:05 Х/ф «Без їхньої
згоди»
12:00, 18:00 Звана
вечеря
13:00 Т/с «Маргоша»
14:05 Рандеву
15:25 КВК-2013
19:00 Орел і Решка
20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
21:00 Розсміши
коміка
22:00 Х/ф «Доброго
ранку»
00:15 Х/ф «Секс Гуру»

07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Дашадослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і
Дейл - бурундучкирятівнички»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:45 Т/с «Половинки»
14:10 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
15:00 Богиня шопінгу
17:00 У ТЕТа пара
18:10 Моду народу
19:00 Т/с «Крем»
20:00 Дайош
молодьож!
21:05, 22:30 ТЕТІнтернет
21:35 Бульдог шоу
23:15 Дурнєв+1
23:40 Т/с «Секс і місто»

08:20, 12:30
Найнебезпечніші
тварини
09:10 Ядерна зброя:
безпека
10:00, 14:10 Загадки
планети
10:50, 19:30 У
пошуках пригод
11:40, 22:50 Проект
«Земля»
13:20 Життя після
людей
15:00, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено
в СРСР
16:20, 20:20
Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна
справа
18:10 Д/ф «Війна.
Перші 4 години»
22:00 Д/ф «Сигари
для Фіделя»
00:30 Покер

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:10,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50, 13:50, 03:45
Вісті. Чергова частина
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:00 Особливий
випадок
14:00 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:00, 16:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди» - 2»
17:30 Прямий ефір
19:45 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Мар’їн гай»
23:35 Вісті+
00:00 Т/с «Морпіхи»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007
06:10, 15:55 Все буде 06:30 Аферисти

07:45 Провокатор

06:00 Мульти.
Мультфільми
07:00 Т/с «Патруль
«Гаваї»
09:00, 21:00 ДжеДАІ
09:30 Х/ф «Хоробре
серце»
13:00 Т/с «Чоловіча
робота»
17:00 Т/с «Кодекс
честі-5»
19:00 Т/с «Ментівські
війни»
21:40 Маски-шоу
22:05 Х/ф «Патріот»
23:55 Т/с «Секретні
матеріали-2»
01:45 Х/ф «Однієї
крові»

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

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Т/с
«Відчайдушні батьки»
16:10 В центрі уваги
17:30 Тимчасово
доступний
18:25 Служба
порятунку
20:00 Т/с «Мисливці
за головами»
21:25 Київські історії
22:00, 0:50 Тимчасово
доступний

«Леся+Рома».

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, 22:00,
23:00 Час новин
07:15, 08:15, 22:40, 23:20
Бізнес-час
07:25 Автопілот-новини
07:35 Огляд преси
08:20 Ранок із зіркою
08:40 Трансмісія-новини
09:15, 13:10, 14:10 5
елемент
10:10 Велика політика
11:15 Портрети з Сергієм
Дорофеєвим
12:10 Новинометр
15:15 Мамина школа
16:10 Велика політика
16:45 Мотор
17:25 В кабінетах
18:15 Територія закону
18:40 Київський час
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
21:40 Час-Тайм
22:15 Податковий щоденник
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS

7

добре!
07:55, 18:20

07:30, 19:00 Репортер
07:40 ФБР :-)

Неймовірна правда
про зірок

09:15 Т/с «Щасливі

09:10, 10:15, 22:25

разом»

Зіркове життя

11:15, 18:00, 21:00 Т/с

11:15 Х/ф «Янгол

«Татусеві дочки»

пролетів»
13:35, 14:45 Kіds Tіme
13:45 Холостяк
18:00, 22:00 ВікнаНовини

13:40 М/с «Губка Боб»
15:00 Т/с «Друзі»

19:55 Слідство ведуть 15:55 Т/с «Кадетство»
екстрасенси

19:20 Т/с «Вороніни»

20:55 Містичні
історії-5

22:05 Т/с «Світлофор»

23:25 Битва

23:10 Т/с «Закрита

екстрасенсів

школа»

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 Контрольна
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55, 03:00 Модний
вирок
11:15 Час обідати!
12:00 Доброго
здоров’ячка!
12:45, 17:20 Істина
десь поруч
13:00 Інші новини
13:20, 00:30 Зрозуміти.
Пробачити
14:15 Т/с «Жіночий
лікар»
15:10 Останній герой
17:00 Вечірні новини
17:35, 01:05 Давай
одружимося!
18:50, 02:05 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Серафима
Прекрасна»
22:50 Т/с «Група «Zeta»
23:50 Слід

06:55 Х/ф «Третій

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,
22:00, 23:00 Час новин
07:05 Час економіки
07:15, 08:10, 22:40,
23:20 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
08:20 Новини Київщини
08:40 Трансмісіяновини
08:50 Огляд преси
09:15, 13:35, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:0, 21:10 Час.
Підсумки дня
13:10 Податковий
щоденник
16:10 Трансмісія
17:15 Драйв-новини
17:25 Особливий погляд
18:15, 22:45 Хроніка дня
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Агроконтроль
23:30 CRIME NEWS

07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Дашадослідниця»
08:30, 16:45, 19:00
07:55 Мультик з
Лунтіком
Свідок
08:25 М/ф «Чіп і
09:00 Кримінальні
Дейл - бурундучкисправи
рятівнички»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 До суду
12:00 Т/с «Детективи» 10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
13:00, 19:30 Т/с
11:50 Т/с «Та,
що говорить з
«Вулиці розбитих
привидами»
ліхтарів - 12»
13:45 Т/с «Половинки»
14:50, 17:00 Т/с
14:10 Т/с «Беверлі
Гілз 90210. Нове
«Знахар - 2»
покоління»
21:30 Т/с «Тіло як
15:00 Богиня шопінгу
доказ - 2»
17:00 У ТЕТа пара
18:10 Моду народу
22:30 Т/с «CSI: Нью19:00 Т/с «Крем»
Йорк - 8»
20:00 Дайош
23:30 Т/с «Менталіст молодьож!
21:00, 22:30 ТЕТ- 4»
Інтернет
00:30 Т/с «Закон
21:30 Бійцівський Клуб
і порядок». Відділ
23:15 Т/с «Секс і
місто»
особливих справ

тайм»

2+2

06:00 Мульти.

07:00 Мультфільми

Мультфільми

09:00 Добрий вечір,

07:00 Т/с «Патруль

тварини

«Гаваї» 3-4
09:00, 21:00 ДжеДАІ
10:05, 10:45 Сильний
аргумент
11:20 Нереальні

10:00 Штучки
11:35, 19:00 Орел і
Решка
12:35, 18:00 Звана

історії

вечеря

11:55 Шалене відео

13:35, 23:00 Т/с

по-українськи

«Маргоша»

13:35 Облом.UA

14:35 Рандеву

15:20 Х/ф «Варіант

15:50, 20:00 Т/с «Моя

Омега».
17:00 Т/с «Кодекс
честі-5»
19:00 Т/с «Ментівські
війни»

прекрасна няня»
17:00, 21:00 Розсміши
коміка
22:00 Три сестри

21:40 Маски-шоу

00:00 Т/с

22:05 Х/ф «Сьогодні

«Відчайдушні

ти помреш»

домогосподарки»

23:55 Х/ф «Акули»

01:00 Нічне життя

08:20, 12:30
Найнебезпечніші
тварини
09:10, 13:20 Життя
після людей
10:00 Загадки
планети
10:50, 19:30 У
пошуках пригод
11:40, 22:50 Таємниці
царства рослин
14:10 Ядерна зброя:
безпека
15:00, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено
в СРСР
16:20, 20:20
Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна
справа
18:10 Д/ф «Прах
Третього рейху»
22:00 Д/ф «Війна.
Перші 4 години»
00:30 Орбіта:
подорож Землі

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:10,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50, 13:50, 03:45
Вісті. Чергова частина
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:00 Особливий
випадок
14:00 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:00, 16:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди» - 2»
17:30 Прямий ефір
19:45 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Мар’їн гай»
23:35 Вісті+
00:00 Т/с «Морпіхи»
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06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15 Док. фільм «Великі
битви. Громадянська війна
в Іспанії»
07:15 Хочу все знати
07:30, 08:20 Док. фільм «І.
Купченко. Без свідків»
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:40 Аудієнція. Країни від
А до Я
10:30 Православна
енциклопедія
11:00 Світло
11:20 Хай щастить
11:50 Контрольна робота
12:15 Х/ф «Пічники»
13:35 Х/ф «П’ятірка
відважних»
15:00 Українська пісня
15:50 Т/с «Царівна» 9 -12
серії
18:20 Новини
18:40 Економічна
перспектива
18:50 Концертна програма Я
люблю тебе, Україно
20:50 Мегалот
20:55 Служба розшуку дітей
21:25 Концертна програма
Життя моє, моя любов С.
Ротару
22:35 Фестиваль пісні в
Коблево
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:55, 19:30 ТСН
07:40 Економічна
правда
08:00 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень - 4
09:00 Х/ф «Мала
Москва»
10:00 Шість кадрів
10:30, 17:15 Т/с
«Сила. Повернення
додому»
12:25 Зніміть це
негайно
13:25 Не бреши мені
-4
14:25 Російські сімейні
драми
15:30 Т/с «Тисяча і
одна ніч»
20:15 Т/с
«Скліфосовський - 2»
22:15 Територія
обману
23:20 Т/с «Гра
престолів»
00:30 Т/с «Болота»

07:00 «Леся+Рома».
Т/с
07:40 Несекретні
файли
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:20, 16:30 Т/с
«Агент національної
безпеки».
12:45 Факти. День
13:05, 22:15 Т/с
«Прокурорська
перевірка».
14:25, 20:10 Т/с
«Морські дияволи».
18:45 Факти. Вечір
23:25 Х/ф «Гран
Торіно».

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин Соціальний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00, 20:00 Великі
битви
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Несамовитий
Свєтланов
12:45 Соціальний
статус: ваша пенсія
13:10 Цивілізація
Incognіta
14:00, 22:40 Культурний
шок
15:15, 21:25 Соціальна
економіка
16:10, 23:35 Д/с «Сто
запитань про тварин»
17:50 Секретні
матеріали
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона. Марія
Шукшина, 2ч
21:35 Життя без брехні.
Євген Матвєєв
22:40 Культурний шок
00:05 Амурні мелодії

07:00, 07:30, 08:00,
08:30, 09:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 23:30 Т/с
«Мар’їна роща»
11:05 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
13:00 Судові справи
14:45 Сімейний суд
15:45 Давай
одружимося в Україні
16:40 Т/с
«Наложниця»
18:00 Т/с «Смак
граната». Заключна
серія
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «І все-таки,
я кохаю...»
01:25 Х/ф «Гордість і
слава»

07:00, 17:00, 19:00

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Т/с
«Відчайдушні батьки»
16:10 В центрі уваги
17:30, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Київські історії
20:00 Т/с «Мисливці
за головами»
21:25 Служба
порятунку

07:35, 09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:10 Ранок з
09:00, 12:00, 15:00,
Україною
18:00 Сьогодні
09:55 До суду
09:10, 13:00, 17:20,
10:55 Суд присяжних
21:40 Т/с «Слід»
12:30 Т/с «Вулиці
10:00, 20:00 Т/с
розбитих ліхтарів»
«П’ятницький. Глава 14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
друга»
15:25 Прокурорська
12:00 Нехай
перевірка
16:40 Говоримо і
говорять. Аффтар
показуємо
жжот - 4
18:30 Т/с «Москва.
15:30 Щиросерде
Три вокзали»
20:25 Т/с «Ікряний
зізнання
барон»
16:00 Критична точка
22:15 Сьогодні.
18:00 Т/с «Подружжя» Підсумки
22:35 Професія 19:20 Говорить
репортер
Україна
23:00 Т/с «Глухар.
23:10 Т/с «Глухар.
Повернення»
01:00 Т/с «Розплата»
Повернення»
Події
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06:45, 15:55 Все буде
добре!
08:45, 18:20
Неймовірна правда
про зірок
10:05, 11:10, 22:25
Зіркове життя. Біс в
ребро
12:10 Х/ф «Ми дивно
зустрілися»
13:55 Холостяк
18:00, 22:00 ВікнаНовини
19:50 Слідство ведуть
екстрасенси
20:55 Містичні
історії-5 з Павлом
Костіциним
23:20 Битва
екстрасенсів
00:20 Т/с «Доктор
Хаус»

07:30, 19:00 Репортер 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
07:40 ФБР :-)
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
09:15 Т/с «Щасливі
22:00, 23:00 Час новин
07:05 Час економіки
разом»
07:15, 08:10, 22:20,
11:15, 18:00, 21:00 Т/с 23:40 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
«Татусеві дочки»
08:15, 22:45 Хроніка
13:35, 14:45 Kіds Tіme дня
08:30 Ранок із зіркою
08:50 Трансмісія13:40 М/с «Губка Боб»
новини
09:15, 13:10, 14:10,
15:00 Т/с «Друзі»
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
15:55 Т/с «Кадетство» 19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
19:20 Т/с «Вороніни» 16:15 Драйв
17:25 Арсенал
22:05 Т/с «Світлофор» 18:15 Агроконтроль
18:40 Київський час
23:10 Т/с «Закрита
21:40 Час-Тайм
22:15 Акцент
школа»
23:30 CRIME NEWS

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 Контрольна
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55, 03:00 Модний
вирок
11:15 Час обідати!
12:00 Доброго
здоров’ячка!
12:45, 17:20 Істина
десь поруч
13:00 Інші новини
13:20, 00:30 Зрозуміти.
Пробачити
14:15 Т/с «Жіночий
лікар»
15:10 Останній герой
17:00 Вечірні новини
17:35, 01:05 Давай
одружимося!
18:50, 02:05 Нехай
говорять
20:00 Час
20:30 Т/с «Ангел у
серці»
22:50 Т/с «Група «Zeta»
23:50 Слід

07:00 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
08:30, 16:45, 19:00
Свідок
09:00 Кримінальні
справи
10:00 До суду
12:00 Т/с «Детективи»
13:00, 19:30 Т/с
«Вулиці розбитих
ліхтарів - 12»
14:50, 17:00 Т/с
«Знахар - 2»
21:30 Т/с «Тіло як
доказ - 2»
22:30 Т/с «CSI: НьюЙорк - 8»
23:30 Т/с «Менталіст
- 4»
00:30 Т/с «Закон
і порядок». Відділ
особливих справ

06:55, 19:30 ТСН
07:40 Економічна
правда
08:00 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень - 4
09:00 Х/ф «Мала
Москва»
10:00 Шість кадрів
10:25, 17:15 Т/с
«Сила. Повернення
додому»
12:25 Зніміть це
негайно
13:25 Не бреши мені
-4
14:25 Російські сімейні
драми
15:30 Т/с «Тисяча і
одна ніч»
20:15 Максим Авєрін в
Т/с «Скліфосовський
- 2»
22:20 На ножах
23:30 Т/с «Гра
престолів»
00:40 Т/с «Болота»

07:00 Т/с

6:00, 11:35
Мультляндія
«Леся+Рома».
7:25, 1:50 Київ.
07:40 Провокатор
Музика
08:45 Факти. Ранок
8:00, 9:00, 15:00,
09:15, 19:25
17:00, 19:00, 21:00,
Надзвичайні новини з
23:00, 0:25 СТН
Костянтином Стогнієм 9:25, 19:25 Столиця
10:10, 13:00 Анекдоти 10:15 Повнота радості
життя
по-українськи
13:20, 23:25,
10:15, 16:30 Т/с
5:00 Громадська
«Агент національної
приймальня
безпеки».
15:10 Т/с
12:45 Факти. День
«Відчайдушні батьки»
13:05, 22:10 Т/с
16:10 В центрі уваги
«Прокурорська
17:30, 22:00, 0:50
перевірка».
Тимчасово доступний
18:25 Служба
14:20, 20:10 Т/с
порятунку
«Морські дияволи».
20:00 Т/с «Мисливці
18:45 Факти. Вечір
за головами»
23:20 Х/ф
21:25 Прогулянки
«Придорожній клуб».
містом

06:55, 15:55 Все буде 06:30 Аферисти

Хаус»

школа»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин Соціальний
пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00, 20:00 Великі
битви
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Життя без брехні.
Євген Матвєєв
12:45 Секретні
матеріали
13:10 Щоденник для
батьків
14:00, 22:40
Культурний шок
15:15, 21:25 Соціальна
економіка
16:10, 23:35 Д/с
«Лемури»
17:45 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
19:00 В гостях у
Дмитра Гордона.
Віктор Ющенко, 1ч
21:35 Ганна Герман.
Всупереч долі
00:05 Амурні мелодії

07:00, 07:30, 08:00,

07:00, 17:00, 19:00
Події

08:00, 11:00, 14:00,
02:00 Новини
08:15 Ураза-Байрам.
Трансляція з Першої
Соборної мечеті Уфи
08:45 Жити здорово!
10:00, 03:00 Модний
вирок
11:15 Час обідати!
12:00 Доброго
здоров’ячка!
12:45, 17:20 Істина
десь поруч
13:00 Інші новини
13:20 Зрозуміти.
Пробачити
14:15 Т/с «Жіночий
лікар»
15:10 Останній герой
17:00 Вечірні новини
17:35, 00:50 Давай
одружимося!
18:50, 02:05 Нехай
говорять
20:00 Час
20:40 Т/с «Ангел у
серці»
23:00 Х/ф «Олімпіус
Інферно»

07:00 Х/ф «Тут твій

08:30, 09:00 Новини
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10, 23:25 Т/с
«Мар’їна роща»
11:05 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
13:00 Судові справи
14:45 Сімейний суд
15:45 Давай
одружимося в Україні
16:40 Т/с
«Наложниця»
18:00 Т/с «Вірю»
20:00 Подробиці
20:30 Т/с «І все-таки,
я кохаю...».
01:20 Х/ф «Довгий
поцілунок на ніч»

07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Дашадослідниця»
07:55 Мультик з
Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і
Дейл - бурундучкирятівнички»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
11:50 Т/с «Та, що
говорить з привидами»
13:45 Т/с «Половинки»
14:10 Т/с «Беверлі
Гілз 90210. Нове
покоління»
15:00 Богиня. Нова
колекція
17:00 У ТЕТа пара
18:10 Моду народу
19:00 Т/с «Крем»
20:00 Дайош
молодьож!
21:00, 22:30 ТЕТІнтернет
21:30 Бійцівський Клуб
23:15 Т/с «Секс і місто»

06:00 Мульти.
Мультфільми
07:00 Т/с «Патруль
«Гаваї» 5-6
09:00, 19:00 ДжеДАІ
10:05, 10:45 Сильний
аргумент
11:20 Нереальні історії
11:55 Шалене відео
по-українськи
13:35 Облом.UA
15:20 Х/ф «Варіант
Омега». Частина 2
17:00 Т/с «Кодекс
честі-5» 9-10
19:50 Ліга Чемпіонів
УЄФА. «Металіст»
(Україна) - «ПАОК»
(Греція). Пряма
трансляція
22:00 ПроФутбол
онлайн
23:00 Х/ф «Сьогодні ти
помреш»
00:50 Істина за
межою осяжного. Х/ф
«Кровососи»

08:20, 12:30
Найнебезпечніші
тварини
09:10 Життя після
людей
10:00, 14:10 Загадки
планети
10:50, 19:30 У
пошуках пригод
11:40, 22:50 Таємниці
царства рослин
13:20 Сучасні дива
15:00, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено
в СРСР
16:20, 20:20
Фантастичні історії
17:20 Надзвичайні
історіїї
18:10 Д/ф «Сигари
для Фіделя»
21:10 Гучна справа
22:00 Д/ф «Прах
Третього рейху»
00:30 Покер

07:00 Мультфільми
09:00 Добрий вечір,
тварини
10:00 Штучки
11:35, 19:00 Орел і
Решка
12:35, 18:00 Звана
вечеря
13:35, 23:00 Т/с
«Маргоша»
14:35 Рандеву
15:50, 20:00 Т/с «Моя
прекрасна няня»
17:00, 21:00 Розсміши
коміка
22:00 Три сестри
00:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:10,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50, 13:50, 03:45
Вісті. Чергова частина
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:00 Особливий
випадок
14:00 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:00, 16:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди» - 2»
17:30 Прямий ефір
19:45 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Мар’їн гай»
23:35 Вісті+
00:00 Т/с «Морпіхи»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

ТРК «ЕРА»
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15 Док. фільм «Великі
битви. Франко-індіанська
війна»
07:15 Ера будівництва
07:20 Хочу все знати
07:30, 08:20 Док. фільм «І.
Кваша. Супротив течії»
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:40 Книга.ua
10:00 Секрети успіху з Н.
Городенською
10:40 Нехай Вам буде
кольорово!
11:50 Х/ф «Волга-Волга»
13:30 Х/ф «НаталкаПолтавка»
15:00 Крок до зірок
15:50 Т/с «Царівна» 13-16
серії
18:20 Новини
18:35 Економічна
перспектива
18:45 Останнє
попередження
19:10 Криве дзеркало
21:25 Концертна програма
Я тебя по-прежнему люблю.
С. Ротару
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:10, 07:35, 08:10,

Вишгород
2+2

07:35, 09:20 Т/с
«Повернення
Мухтара»
07:10 Ранок з
09:00, 12:00, 15:00,
Україною
18:00 Сьогодні
09:10, 13:00, 17:20,
09:55 До суду
21:40 Т/с «Слід»
10:55 Суд присяжних
10:00, 20:00 Т/с
12:30 Т/с «Вулиці
«П’ятницький. Глава розбитих ліхтарів»
14:30, 17:30 Огляд.
друга»
Надзвичайна подія
12:00 Нехай
15:25 Прокурорська
говорять. За
перевірка
кадром-2
16:40 Говоримо і
15:30 Щиросерде
показуємо
зізнання
18:30 Т/с «Москва.
16:00 Критична точка Три вокзали»
18:00 Т/с «Подружжя» 20:25 Т/с «Ікряний
барон»
19:20 Говорить
22:15 Сьогодні.
Україна
Підсумки
23:10 Т/с «Глухар.
22:35 Т/с «Глухар.
Повернення»
Повернення»
02:00 Т/с «Успіх-2»
00:35 Т/с «Розплата»

добре!

07:30, 19:00 Репортер

08:55, 18:20
Неймовірна правда

07:40 ФБР :-)

про зірок

09:10 Т/с «Щасливі

10:10, 11:10, 22:25

разом»

Зіркове життя
12:05 Х/ф «Сім Я»

11:15, 18:00, 21:00 Т/с

14:00 Холостяк

«Татусеві дочки»

18:00, 22:00 ВікнаНовини

13:35, 14:45 Kіds Tіme

19:50 Слідство ведуть 13:40 М/с «Губка Боб»
екстрасенси

15:00 Т/с «Друзі»

20:55 Містичні
історії-5 з Павлом
Костіциним
23:25 Битва

15:55 Т/с «Кадетство»
19:20 Т/с «Вороніни»
22:05 Т/с «Світлофор»

екстрасенсів
00:25 Т/с «Доктор

23:10 Т/с «Закрита

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,
22:00, 23:00 Час новин
07:05 Час економіки
07:15, 08:10, 22:20,
23:40 Бізнес-час
07:20 Автопілотновини
08:20 Драйв-новини
08:30 Ранок із зіркою
08:40 Трансмісіяновини
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10
Час. Підсумки дня
16:10 В кабінетах
17:25 Акцент
18:15 Лісовий патруль
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:10 Реальний сектор
22:45 Хроніка дня
23:30 CRIME NEWS

07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Дашадослідниця»
08:30, 16:45, 19:00
07:55 Мультик з
Лунтіком
Свідок
08:25 М/ф «Чіп і
09:00 Кримінальні
Дейл - бурундучкисправи
рятівнички»
09:00 Т/с «Ранетки»
10:00 До суду
10:00 Т/с «Всі жінки 12:00 Т/с «Детективи» відьми»
11:50 Т/с «Та,
13:00, 19:30 Т/с
що говорить з
«Вулиці розбитих
привидами»
ліхтарів - 12»
13:45 Т/с «Половинки»
14:10 Т/с «Беверлі
14:50, 17:00 Т/с
Гілз 90210. Нове
«Знахар - 2»
покоління»
15:00 Богиня. Нова
21:30 Т/с «Тіло як
колекція
доказ - 2»
17:00 У ТЕТа пара
22:30 Т/с «CSI: Нью18:10 Моду народу
19:00 Т/с «Крем» 19 с.
Йорк - 8»
20:00 Дайош
23:30 Т/с «Менталіст молодьож!
21:00, 22:30 ТЕТ- 4»
Інтернет
00:30 Т/с «Закон
21:30 Бійцівський Клуб
і порядок». Відділ
23:15 Т/с «Секс і
місто»
особливих справ

фронт»

2+2

07:00 Т/с «Патруль

07:00 Мультфільми

«Гаваї»

09:00 Добрий вечір,

09:00, 21:00 ДжеДАІ

тварини

10:05, 10:45 Сильний
аргумент
11:20 Нереальні
історії

10:00 Штучки
11:35, 19:00 Орел і
Решка

11:55 Шалене відео

12:35, 18:00 Звана

по-українськи

вечеря

13:35 Облом.UA

13:35, 23:00 Т/с

15:20 Х/ф «Варіант

«Маргоша»

Омега»

14:35 Рандеву

17:00 Т/с «Кодекс

15:50, 20:00 Т/с «Моя

честі-5
19:00 Т/с «Ментівські
війни»
21:40 Маски-шоу

прекрасна няня»
17:00, 21:00 Розсміши
коміка

22:05 Х/ф

00:00 Т/с

«Нестримні»

«Відчайдушні

23:55 Х/ф «Чорна

домогосподарки»

діра»

01:00 Нічне життя

08:20, 12:30
Найнебезпечніші
тварини
09:10, 13:20 Сучасні
дива
10:00, 14:10 Загадки
планети
10:50, 19:30 У
пошуках пригод
11:40, 22:50 Таємниці
царства рослин
15:00, 23:40 Загадки
Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено
в СРСР
16:20, 20:20
Фантастичні історії
17:20 Гучна справа
18:10 Д/ф «Як помер
Сталін»
21:10 Надзвичайні
історії
22:00 Д/ф «Останній
бій невловимих»
00:30 Сибірський
апокаліпсис

07:00 Свято УразаБайрам (Свято
розговляння). Пряма
трансляція з Московської
Cоборної мечеті
08:00 1000 дрібниць
08:45 Про найголовніше
09:30 Кулагін і партнери
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вісті
10:30, 13:30, 16:10, 18:40
Місцевий час. ВістіМосква
10:50, 13:50, 03:45 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:00 Особливий випадок
14:00 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:00, 16:30 Т/с «Завжди
говори «завжди» - 3»
17:30 Прямий ефір
19:45 На добраніч,
малюки!
20:00 Т/с «Мар’їн гай»
22:40 Д/ф «Палаючий
серпень»
23:35 Вісті+
00:00 Т/с «Морпіхи»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

3 серпня

2013 року

9

П’ЯТНИЦЯ 9 СЕРПНЯ 2013 РОКУ

2+2
ТРК «ЕРА»
06:00 Православний
календар
06:05, 07:00, 08:00 Новини
06:15 Док. фільм «Великі
битви. Норманське
завоювання Англії»
07:15 Хочу все знати
07:30, 08:20 Док. фільм
«Є. Весник. Все не так, як
у людей»
08:45 Корисні поради
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05, 21:00 Підсумки дня
09:35 Віра. Надія. Любов
10:35 Нехай Вам буде
кольорово!
11:45 Х/ф «Хочу зробити
зізнання»
14:10 Х/ф «Фотографія
жінки з диким кабаном»
15:50 Т/с «Царівна»
18:20 Новини
18:40 Економічна
перспектива
18:50 Надвечір’я з Т.
Щербатюк
19:50 Концертна програма
20:25 Д/ф «Приречений на
любов»
21:25 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено, Секунда
удачі

06:55, 19:30 ТСН
07:40 Економічна
правда
08:00 Повне
перевтілення. Дім за
тиждень - 4
09:00 Х/ф «Мала
Москва»
10:00 Шість кадрів
10:25, 17:15 Т/с
«Сила. Повернення
додому»
12:20 Зніміть це
негайно
13:20 Не бреши мені
-4
14:25 Російські сімейні
драми
15:30 Т/с «Тисяча і
одна ніч»
20:15 Вечірній Київ
- 2013
22:10 Х/ф «Гарячі
голови 2»
00:05 Х/ф «Чорна
діра»

07:10 Т/с
«Леся+Рома».
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25
Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10:10, 13:00 Анекдоти
по-українськи
10:15, 16:30 Т/с
«Агент національної
безпеки».
12:45 Факти. День
13:05, 21:10 Т/с
«Прокурорська
перевірка».
14:25, 20:10 Т/с
«Морські дияволи».
18:45 Факти. Вечір
23:45 Максимум в
Україні
00:15 Х/ф «На гребені
хвилі».

6:00, 11:35
Мультляндія
7:25, 1:50 Київ.
Музика
8:00, 9:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00,
23:00, 0:25 СТН
9:25, 19:25 Столиця
10:15 Повнота радості
життя
13:20, 23:25,
5:00 Громадська
приймальня
15:10 Т/с
«Відчайдушні батьки»
16:10 В центрі уваги
17:30, 22:00, 0:50
Тимчасово доступний
18:25 Прогулянки
містом
20:00 Т/с «Мисливці
за головами»
21:25 Служба
порятунку

06:15 Х/ф «Де

00:25 Х/ф «Сім Я»

школа»

06:30, 08:30, 15:00,
18:30, 21:00 Служба
новин Соціальний пульс
07:00 Ранкове еспресо
09:00, 20:00 Великі
битви
10:00, 16:50 Алло,
лікарю!
11:15 Ганна Герман.
Всупереч долі
12:45 Соціальний
статус: ваші права і
пільги
13:20 Д/с «Дикий
молодняк»
14:00, 22:40
«Культурний шок»
15:15, 21:25 «Соціальна
економіка»
16:10 Д/с «Лемури»
17:50 Секретні
матеріали
19:00 В гостях у Дмитра
Гордона. Віктор
Ющенко, 2ч
21:35 Трагедія Фросі
Бурлакової
23:35 Д/с «Лемури»
00:20 Амурні мелодії

07:00, 07:30, 08:00,

07:00, 17:00, 19:00
Події
07:10 Ранок з
Україною
09:10, 13:00, 17:20,
20:00 Т/с «Слід»
10:00 Т/с
«П’ятницький. Глава
друга»
12:00 Нехай
говорять. Вечеря з
Андрієм Малаховим
15:30 Щиросерде
зізнання
16:00 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя»
19:20 Говорить
Україна
20:50 Т/с «Слід.
Ліквідатор»
21:55 Т/с «Слід.
Богадільня»
23:00 Т/с «Охоронець
-5»

07:35, 09:20 Т/с

08:00, 11:00, 14:00
Новини
08:15 Контрольна
закупівля
08:50 Жити здорово!
09:55 Модний вирок
11:15 Час обідати!
12:00 Доброго
здоров’ячка!
12:45, 17:20 Істина
десь поруч
13:00 Інші новини
13:20 Зрозуміти.
Пробачити
14:15 Т/с «Жіночий
лікар»
15:05 Останній герой
17:00 Вечірні новини
17:35 Людина і закон
18:50 Поле чудес
20:00 Час
20:30 Один в один!
На біс!
23:50 Міські піжони.
Vіva Forever - історія
групи Spіce Gіrls

07:00 Х/ф «Бажаю

08:30, 09:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10,
08:35 Ранок з
ІНТЕРом
09:10 Т/с «Мар’їна
роща»
11:05 Д/с «Слідство
вели... з Леонідом
Каневським»
13:00 Судові справи
14:45 Сімейний суд
15:45 Давай
одружимося в Україні
16:40 Т/с
«Наложниця»
18:00, 20:30 Т/с
«Вірю»
20:00 Подробиці
00:15 Т/с «Чемпіони з
підворіття»

«Повернення
Мухтара»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Сьогодні
09:55 До суду
10:55 Суд присяжних
12:30 Т/с «Вулиці
розбитих ліхтарів»
14:30, 17:30 Огляд.
Надзвичайна подія
15:25 Прокурорська
перевірка
16:40 Говоримо і
показуємо
18:30 Т/с «Москва.
Три вокзали»
22:30 Т/с «Глухар.
Повернення»
00:30 Т/с «Розплата»
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Передплачуйте газету «Вишгород».
ТРК «ЕРА»
06:00 Підсумки
06:20 Фільм-концерт О.
Газманов. Сделан в СССР
07:50 Ексклюзивне інтерв’ю
з Ігорем Жижикіним
08:15 Олімпійський виклик
08:30 Панянка та кулінар
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05 Життя на рівних
09:20 Православний вісник
09:50 Хто в домі хазяїн?
10:15 Армія
10:25 Х/ф «П’ятірка
відважних»
11:50 Сім чудес України.
Збараж
12:10 Театральні сезони
13:10 Star-шоу
14:05 В гостях у Д. Гордона
15:05 Золотий гусак
15:40 Криве дзеркало
17:15 Без цензури
17:50 Легка атлетика.
Чемпіонат світу
19:25 Футбол. Чемпіонат
України. Прем’єр-ліга.
«Таврія» (Сімферополь) «Шахтар» (Донецьк)
20:25 У перерві: Мегалот
21:20 Підсумки дня
21:45 Українська пісня
22:35 Фестиваль пісні в
Коблево
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:40 Ремонт +
07:15, 19:30 ТСН
08:00 Світське життя
09:00 Квартирна
лотерея Хто там?
10:00 Мультфільм
«Енгрі бердс»
10:05 Весела комедія
для всієї родини «Як
Майк - 2: Стрітбол»
12:05 Світ навиворіт 2: Індія
13:10 Сара
Джессіка Паркер у
пригодницькому фільмі
«Політ навігатора»
15:05 Шість кадрів
16:30 Вечірній Київ 2013
18:30 Розсміши коміка
-3
20:00 Операція Краса
21:40 Ніколь Кідман і
Г’ю Джекмен в епічній
драмі «Австралія»
01:05 Шон Коннері в
бойовику «Доктор Ноу»

07:35 «Будь в курсі!»
08:00 Служба новин
Соціальний пульс
09:00 Трагедія Фросі
Бурлакової
10:00 Світські хроніки
10:40 Х/ф «Розклад на
завтра»
13:30 За сім морів
14:00 Культурний шок
15:05 Д/с «Дивовижні
розповіді про тварин»
15:50 Д/с «Ліс Джиммі»
16:50 Ронін. з Дмитром
Видріним
17:35 Щоденник для
батьків
18:15 Цивілізація
Incognіta
18:30 Соціальний пульс
вихідних
19:00 Д/с «Ілюмінація:
Приватне життя
середньовічних царів»
20:15 Д/ф «На орбіті: як
супутники керують нашим
світом»
21:20 Д/ф «Космічні
глибини»
23:15 Д/с «Ліс Джиммі»
00:20 Х/ф «Падаючі
небеса»

07:00 Х/ф «Покровські 06:00, 07:10 Т/с

6:00, 8:30, 12:10,
16:40 Мультляндія
07:45 Т/с «Морські
7:25, 3:05 Київ.
Музика
дияволи».
8:00 СТН
9:25 Київські історії
08:50 Зірка YouTube
10:00, 2:40 Якісне
10:00 Дача
життя
10:30 Зроблено в
10:25 Квартирне
Києві
11:00 Нова адреса
питання
12:45 Повнота радості
життя
11:25 Х/ф
13:45 Час відповідей
«Костянтин».
17:10 М. Поплавський.
«Приречений на
14:00, 19:55 Мисливці любов»
17:45, 23:40
за діамантами
Фестиваль гумору
«Сміхота»
18:45 Факти. Вечір
19:15 Х/ф «Як злодій
19:00 Надзвичайні
у злодія дубинку
поцупив»
новини. Підсумки з
21:00, 23:10 СТН.
Щотижневик
Костянтином Стогнієм
21:30, 1:05 Х/ф
00:20 Х/ф «Біла імла». «Доказ»

«Бігль»

09:30 Усе для мами

07:00, 19:00 Події

10:00 Літня кухня

07:50, 09:00 Т/с

11:00 Т/с «Сімейний

«Інтерни»

детектив»

10:00 Люблю! Чекаю!

14:20 Т/с «Лорд. Пес- 11:00 Х/ф «Стань
Поліцейський»

мною»

18:05, 20:30

13:00, 16:15, 19:20

Т/с «Уральська

Т/с «Розлучення»

мереживниця»

21:15 Т/с «Ми

20:00 Подробиці

оголошуємо вам

22:25 Т/с «Один

війну»

єдиний і назавжди»

01:30 Т/с

02:10 Подробиці

«Охоронець»

нофелет?»

06:30 Аферисти
07:30, 19:00 Репортер

07:45, 18:20

07:40 ФБР :-)

Неймовірна правда

09:15 Т/с «Щасливі

про зірок
09:00 Х/ф «Екіпаж»

разом»

11:50 Х/ф «Невловимі 11:25, 18:00, 21:00 Т/с
месники»
«Татусеві дочки»
13:30 Х/ф «Нові
пригоди невловимих» 13:40, 14:50 Kіds Tіme
15:00 Х/ф «Корона
Російської імперіі, або

13:45 М/с «Губка Боб»

Знову невловимі»

15:00 Т/с «Друзі»

18:00, 22:00 Вікна-

16:00 Т/с «Кадетство»

Новини
19:50, 20:50 Моя

19:20 Т/с «Вороніни»

правда

22:05 Т/с «Світлофор»

22:25, 23:25 Зіркове
життя

23:10 Т/с «Закрита

07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Дашадослідниця»
07:55 Мультик з
08:30, 16:45, 19:00
Лунтіком
08:25 М/ф «Чіп і
Свідок
Дейл - бурундучки09:00 Кримінальні
рятівнички»
09:00 Т/с «Ранетки»
справи
10:00 Т/с «Всі жінки відьми»
10:00 До суду
11:50 Т/с «Та, що
12:00 Т/с «Детективи» говорить з привидами»
13:45 Т/с «Половинки»
13:00 Т/с «Вулиці
14:10 Т/с «Беверлі Гілз
90210. Нове покоління»
розбитих ліхтарів
15:00 Богиня. Нова
- 12»
колекція
17:00 Досвідос
14:50, 17:00 Т/с
17:35 Віталька
17:55 4 весілля
«Знахар - 2»
19:00 Т/с «Крем» 20 с.
19:30 Т/с «Російський 20:00 Дайош
молодьож!
переклад»
21:00, 22:30 ТЕТІнтернет
23:40 Х/ф «ДМБ - 3»
21:30 Бійцівський Клуб
01:10 Х/ф «Метеор»
23:15 Т/с «Секс і місто»

здоров’я!»

06:00 Мульти.
Мультфільми
07:00 Т/с «Патруль
«Гаваї» 9-10
09:00 ДжеДАІ
10:05, 10:45 Сильний
аргумент
11:20 Нереальні
історії
11:55 Шалене відео
по-українськи
13:35 Облом.UA
15:50, 17:20 Х/ф
«Варіант Омега»
19:00 Х/ф «Армія
спасіння»
21:00 Бійцівська
п’ятниця. Східні
єдиноборства.
Бушидо
23:10 Т/с «Королі
втечі» 4-6

08:20, 12:30
Найнебезпечніші
тварини
09:10, 13:20 Сучасні
дива
10:00, 14:10 Загадки
планети
10:50 У пошуках
пригод
11:40 Таємниці
царства рослин
15:00 Загадки
Всесвіту
15:50, 19:00 Зроблено
в СРСР
16:20 Україна: забута
історія
17:20 Гучна справа
18:10 Д/ф «Як помер
Сталін»
19:30 Фантастичні
історії
22:00 Надзвичайні
історії
00:30 Покер

07:00 Мультфільми
09:00 Добрий вечір,
тварини
10:00 Штучки
11:35 Орел і Решка
12:35, 18:00 Звана
вечеря
13:35, 23:00 Т/с
«Маргоша»
14:35 Рандеву
15:50 Т/с «Моя
прекрасна няня»
17:00 Розсміши
коміка
19:00 КВК-2013
21:20 Crіmea Musіc
Fest
00:00 Т/с
«Відчайдушні
домогосподарки»

08:00 1000 дрібниць
08:45 Про
найголовніше
09:30 Кулагін і
партнери
10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Вісті
10:30, 13:30, 16:10,
18:40 Місцевий час.
Вісті-Москва
10:50, 13:50 Вісті.
Чергова частина
11:00 Т/с «Таємниці
слідства»
12:00 Особливий
випадок
14:00 Т/с «Таємниці
інституту шляхетних
панянок»
15:00, 16:30 Т/с
«Завжди говори
«завжди» - 3»
17:30 Прямий ефір
19:45 На добраніч,
малюки!
20:00 Криве дзеркало
21:55 Х/ф «Справи
сімейні»
23:55 Х/ф «Пам’ятай»

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

07:10 Козирне життя

ворота»

знаходиться

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,
22:00, 23:0 Час новин
07:05 Час економіки
07:15, 08:10, 22:20,
23:40 Бізнес-час
07:20 Автопілот-новини
08:15, 22:45 Хроніка дня
08:25 Ранок із зіркою
08:45 Трансмісія-новини
09:15, 13:10, 14:10,
15:15 5 елемент
10:30, 11:10, 12:10,
19:30, 20:10, 21:10 Час.
Підсумки дня
16:15 Лісовий патруль
17:15 Мотор-новини
17:25 Не перший погляд
18:15 Реальний сектор
18:40 Київський час
21:40 Час-Тайм
22:15 Особливий погляд
23:30 CRIME NEWS

07:00, 09:00, 12:00,

07:40 Т/с «Відчиніть,
міліція!»
11:30 Речовий доказ.
Мат діамантовій
королеві
12:00 Головний свідок
13:00 Випадковий
свідок
13:30 Х/ф «ДМБ - 3»
15:00 Т/с «Загадка
для Віри»
19:00 Т/с «Таємниці
слідства - 3»
23:00 Парк
автомобільного
періоду
23:30 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»
01:15 Т/с «Закон і
порядок». Злочинні
наміри

07:10 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
08:50 М/с
«Смішарики. Пін-код»
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:40 М/с «Ліло і Стіч»
11:00 М/с «Фіксики»
11:40 М/ф «Мислівці
на драконів»
13:10 Т/с «Всі жінки відьми»
15:55 Королева балу 3
17:10 Х/ф «Селюки з
Беверлі-Хіллз»
19:10 Х/ф «Оптом
дешевше»
21:10 Віталька
23:00 Т/с
«Американська історія
жаху»

07:30, 10:00 Ревізор 2

вітрила»

11:45 Уральські

07:55 Караоке на
Майдані

пельмені
13:25 Люди ХЕ

08:55 Їмо вдома
10:00 ВусоЛапоХвіст

13:50 Нереальна

10:45 Х/ф «Танцівник

історія

диско»

14:30 Файна Юкрайна

13:45, 14:50 Зіркове

14:50 Т/с «Вороніни»

життя

17:30 Х/ф «Моя

15:50, 16:50 Моя

суперколишня»

правда
19:30 Х/ф
18:00 Х/ф «Любов не
ділиться на два»
22:05 Х/ф «Тобі,

«Охоронець»
22:00 Хто зверху?-2

справжньому»

00:00 Х/ф «Троє

01:20 Х/ф «Червоні

чоловіків і маленька

вітрила»

06:00 Х/ф «Вірні
друзі»
07:45 Смішарики.
07:15 Лотерея
Нові пригоди
08:00 Грай, гармонь
Золотий ключ
улюблена!
07:45 Їхні вдачі
08:40 Слово пастиря
09:00, 11:00 Новини
08:25 Готуємо з О.
09:15 Смак
Зиміним
09:55 Юлій Гусман.
09:20 Головна дорога Людина-оркестр
11:15 Ідеальний
09:55 Кулінарний
ремонт
12:10 Х/ф «Серпень.
двобій
Восьмого»
11:00 Квартирне
14:50 Весільний
переполох
питання
16:15 Угадай мелодію
12:25 Слідство вели...
17:00 Вечірні новини
17:15 Форт Боярд
13:15 Очна ставка
18:50 Правда про
14:15, 18:20 Т/с
Останнього героя
«Хмуров»
20:00 Час
20:20 Сьогодні
22:10 Т/с «Глухар.
ввечері
Повернення»
22:05 КВК. Прем’єрліга
00:10 Х/ф «Справа
23:50 Х/ф «Маленькі
честі»
секрети»
18:00 Сьогодні

Леді»

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, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 180 градусів
07:50, 10:15, 12:10 Хроніка
тижня
08:30 Не перший погляд
09:25 Укравтоконтинент
09:35, 19:25 Тема тижня
09:50 Мотор-новини
10:10 Новинометр
11:10 Трансмісія
11:30 Автопілот-тест
12:15 Час інтерв’ю
13:10 Вперед на Олімп!
13:30 Драйв
14:10, 23:50 Історія успіху
14:25 Гра долі
15:15 Кіно з Яніною
Соколовою
16:15 Арсенал
17:25 Феєрія мандрів
18:15 Особливий погляд
18:40 Київський час
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

06:25 Х/ф «Червоні

2+2

06:00 Мульти.
Мультфільми

07:00, 10:00
Мультфільми
09:00 М/с «Рожева

07:45 Маски-шоу
08:50 Т/с

пантера і друзі»
11:35 М/ф «Велика
подорож Пуха»

«Солдати-14» 32-33

13:15 Х/ф «Чіта

10:50 Т/с «Чоловіча

Гьорлз в Іспанії»
15:15 Розсміши

робота» 1-8
18:50 ЧУ 5 Тур.

коміка
16:15 Пороблено в
Україні

«Карпати» - «Зоря»
21:00 ЧУ 5 Тур.
«Металіст» - «Волинь»
23:00 Х/ф
«Нестримні»

18:00 Crіmea Musіc
Fest
19:40 Вечірній
квартал
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:20 Х/ф «Моє

00:50 Х/ф «Гоемон»

велике грецьке літо»

06:00 Руйнівники

06:30 Сільський ранок
07:00, 10:00, 13:00,
19:00 Вісті
07:10, 10:10, 13:20
Місцевий час. ВістіМосква
07:20 Військова
програма
07:50 Планета собак
08:20 Суботник
09:05 Погоня
Інтелектуальна гра.
10:20 Вісті. Чергова
частина.
10:55 Чесний
детектив
11:25, 13:30 Х/ф «Час
любити»
15:55 Суботній вечір
17:50, 19:30 Х/ф
«Ілюзія щастя»
22:15 Х/ф «Дуель»
00:10 Х/ф «Поганий
лейтенант»

міфів
08:40 Top Gear
10:20 Машини: як це
працює
11:10 Людство:
історія кожного з нас
13:00 Таємниці
царства рослин
14:00 Життя
16:00 У пошуках
істини
19:00 Фантастичні
історії
22:00 Людство:
історія кожного з нас
00:00 Сучасні дива
00:30 Римська
Імперія: Август
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2+2
ТРК «ЕРА»
06:05 Світ православ’я
06:35 Сміх з доставкою
додому
07:05 Панянка та кулінар
07:35 Дружина
ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
09:05 Шеф-кухар країни
09:55 Околиця
10:35 Подорожуй світом з
Ю. Акуніною
11:00 Крок до зірок
11:55 Маю честь запросити
12:50 Чудеса України.
Дивно
13:05 Як Ваше здоров’я?
13:55 Ближче до народу
14:25 Як це?
14:50 Золотий гусак
15:20 Караоке для дорослих
у Коблево
16:10 Не вір худому кухарю
16:35 В гостях у Д. Гордона
17:25 Рояль в кущах
17:55 Легка атлетика.
Чемпіонат світу
20:55 Служба розшуку дітей
21:00 Підсумки дня
21:25 Головний аргумент
21:35 Фестиваль пісні
Коблево
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 Х/ф «Доктор
Ноу»
07:50 М/с Маріччин
кінозал.
08:10 Ремонт +
09:00 Лотерея ЛотоЗабава
10:00 Мультфільми
10:35 Неділя з
Кварталом
11:30 Смакуємо
12:10 Х/ф «Без сліду»
13:15 Х/ф «Біле сонце
пустелі»
15:05 Х/ф
«Милосердя»
19:30 ТСН
20:00 Х/ф «Москва
сльозам не вірить»
23:15 Світське життя
00:20 Багаті теж
плачуть

06:00 Х/ф «Розклад на
завтра»
07:35 Кумири
07:50 Цивілізація Incognіta
08:00 Соціальний пульс
вихідних
09:00 Д/с «Ілюмінація:
Приватне життя
середньовічних царів»
10:00 Будь в курсі!
10:40 Щоденник для
батьків
11:10 Х/ф «Небезпечний
вік»
14:10 За сім морів
15:00 Д/ф «Гігантські
видри в басейні Амазонки»
15:50 Д/ф «Політ
носорогів»
16:50, 23:15 Д/с «Ліс
Джиммі»
17:50 Таке спортивне
життя. Світлана Мазій
18:30 Світ за тиждень
19:00 Д/ф «Єрусалим:
виникнення святого міста»
20:00 Цивілізація Incognіta
20:10 Кумири
20:40 Світські хроніки
21:20 Х/ф «Падаючі
небеса»
00:20 Д/ф «Космічні
глибини»
01:50 Амурні мелодії

05:50 Т/с «Лорд. Пес- 06:45 Події
Поліцейський»
09:25 Школа доктора
Комаровського
10:00 Орел і Решка
11:00 Шалене весілля
11:55 Т/с «Сімейний
детектив»
14:20 Т/с «Один

06:35 Квартирне

6:00, 8:30, 11:30,

06:55 Х/ф «Висота»

питання

16:15 Мультляндія

08:50 Їмо вдома

07:30 Анекдоти по-

7:25, 14:20, 3:05 Київ. 09:55 Караоке на
Музика
Майдані

українськи

20:15 Х/ф

пельмені
09:35 Хто зверху?-2
ділиться на два»
11:30 Педан-Притула
9:30 Нова адреса
15:00 Містичні
Шоу
10:00 Фестиваль
історії-5 з Павлом
13:00 Т/с «Вороніни»
гумору «Сміхота»
Костіциним
14:50 Х/ф «Моя
12:55 Блага звістка
16:45 М. Поплавський. 19:00 Друге пришестя суперколишня»
16:50 Х/ф
Університет Культури Ванги
«Охоронець»
17:30 Х/ф «Як злодій 21:10 Х/ф «Четвер
19:20 Х/ф «Ван
у злодія дубинку
12-е»
Хельсинг»
поцупив»
23:05 Х/ф «Ріта»
19:15, 23:35 Х/ф «Гнів 01:05 Х/ф «Танцівник 22:00 Великі почуття
00:05 Х/ф
жінки»
диско»
«Супергеройське кіно»
21:00, 1:05 СТН.

«Костянтин».

Спорт. Щотижневик

8:00, 23:05 СТН.

07:50 Дача

Т/с «Уральська
мереживниця»
20:00, 02:00
Подробиці
22:20 Т/с «Ключі від
щастя»

Підприємству
на постійну роботу
потрібен слюсар.
Графік: 8:00-17:00.
З/п після співбесіди.
Тел: (050) 462-62-25
(Сергій)

На автомийку
у м. Вишгороді
потрібні мийники,
можна без д/р.
Оплата потижнева.
Тел: (063) 844-04-44

10:55 Х/ф «Любов не

Щотижневик

08:30 «На гребені
хвилі». Х/ф
11:00 Козирне життя
11:30 Максимум в
Україні
12:10 Х/ф «Ягуар».
14:10 Т/с «Картина
крейдою».
18:45 Факти. Вечір
19:00 Замочені

22:50 Х/ф «Біла імла». 21:25, 1:30 Х/ф
«Китайський похорон»
00:50 Т/с «Таксі».

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

05:55 Х/ф «Любити...»
07:10 Армійський
магазин
07:15 Російське лото 07:45 Смішарики.
Пін-код
плюс
07:55 Здоров’я
07:45 Їхні вдачі
09:00, 11:00 Новини
08:25 Їмо вдома
09:10 Непутні нотатки
09:20 Кулінарні курси: 09:35 Доки всі вдома
10:30 Фазенда
Італія. Тоскана з Ю.
11:15 Сімнадцять
миттєвостей весни.
Висоцькою
Останній дубль
09:50 Диво техніки
12:20 Х/ф «Гараж»
10:20 Їдьмо, поїмо!
14:50 Ювілейний
11:00 Дачна відповідь концерт Лева
Лещенка
12:25 Слідство вели... 17:40 Клуб Веселих і
13:15 Очна ставка
Кмітливих. Вища ліга
20:00 Час
14:15, 18:20 Т/с
20:15 Універсальний
«Хмуров»
артист
22:10 Х/ф «Запах
22:10 Т/с «Глухар.
вересу»
Повернення»
01:15 Т/с
00:10 Х/ф «Дикуни»
«Елементарно»
18:00 Сьогодні

06:00 Х/ф «Вантаж
без маркування»
07:30 Т/с «Російський
переклад»
11:30 Легенди
карного розшуку.
Снайпери. Жіночий
рахунок
12:00 Агенти впливу
13:00 Х/ф «Живий»
14:50 Т/с «Таємниці
слідства - 3»
19:00 Т/с «По гарячих
слідах»
23:00 Круті 90-ті
00:00 Т/с
«Криміналісти:
мислити як
злочинець»

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Юрлицо» повідомляє про наміри використання
існуючих площ для влаштування складу тимчасового
зберігання небезпечних відходів згідно з ліцензією
на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання).
Об’єкт розташований за адресою:
Київська обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 6.
Зауваження та пропозиції надсилати до Вишгородської районної державної адміністрації Київської
області: 07300, м.Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1.

Вишгородський районний суд Київської області
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
секретаря судових засідань.
Вимоги до кандидата: вища освіта за спеціальністю
«Правознавство» з освітньо-кваліфікацйним рівнем
не нижче молодшого спеціаліста без вимоги до стажу роботи. Додаткова інформація за телефоном:
(04596) 22-710

Військова частина А2860 «С»
запрошує громадян України віком від 18 до 40
років, які мають базову середню освіту
та придатні за станом здоров’я проходити
військову службу за контрактом.
Адреса: Вишгородський р-н,
с. Нові Петрівці, в/ч А2860 «С»,
тел: (066) 483-92-72
Компанії «Гротто Груп»
на постійну роботу
(за трудовою книжкою) потрібні:
— керівник виробництва. Обов’язки: управління
виробництвом, складання і контроль графіків роботи,
підтримка працездатності бригад;
— робітники (чоловіки),
заливка цементного розчину у форми.
Оплата від виробітку — 2 500-4 500 грн/міс.
Тел: (044) 592-80-52
м. Вишгород, вул. Київська, 10

06:00 Мульти.
Мультфільми
07:55 Маски-шоу
10:00 Т/с «Мисливці
за старовиною»
13:00 Т/с «Мерлін»
15:00 Х/ф
«Французький бокс»
16:50 ЧУ 5 Тур.
«Дніпро» - «Говерла»
19:15 ЧУ 5 Тур.
«Динамо» «Чорноморець»
21:30 ПроФутбол
23:00 Х/ф «Армія
спасіння»
01:05 Х/ф «Легенда
танцюючого ніндзя»

07:00 Мультфільми
09:10 М/ф «Велика
подорож Пуха»
10:20 Х/ф «Чіта
Гьорлз в Індії»
12:10 Х/ф «Няня 3:
Пригоди в раю»
14:00 Добрий вечір,
тварини
15:00 Х/ф «Моє
останнє перше
кохання»
16:50 Вечірній
квартал
19:00 Х/ф «Привид»
21:40 Т/с
«Надприродне»
00:20 Х/ф «Кохання
трапляється»

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

07:00, 09:00, 12:00,

07:10 Х/ф «Стань мною»
09:00 Ласкаво просимо.
Настасія Заворотнюк
10:00 Герої екрана.
Улюбленці публіки
11:00 Т/с «Подружжя»
14:00, 16:50 Т/с
«Розлучення»
19:00 Події тижня
20:00, 21:00 Т/с «Інтерни»
22:30 Comedy Woman
23:30 Великий футбол
01:15 Т/с «Охоронець -5»

єдиний і назавжди»
18:05, 20:25, 02:40

06:50 Парад порад
07:45 Церква
Христова
08:00 Уральські

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, 22:00,
23:00 Час новин
07:20, 08:15, 22:25, 23:20
Бізнес-час
07:30 180 градусів
07:50, 18:10, 20:35, 21:10
Хроніка тижня
08:30 Феєрія мандрів
09:10 Простір ідей
09:35 Вікно в Америку
10:10 Мамина школа
10:30 Здорові історії
11:10 Технопарк
11:30 Трансмісія-тест
12:10 Життя цікаве
12:30 Інтелект.ua
13:15 Захисник вітчизни
13:30 Мотор
14:20 Гра долі
15:15 Акцент
16:10 Фактор безпеки
17:30 Новини Київщини
19:30 Велика політика
20:10 Дорогі депутати
21:40 Час-Тайм
22:00 Територія закону
22:35 Кіно з Яніною Соколовою
23:40 Новини Київщини

На роботу потрібні:
— робітник з комплексного прибирання,
оклад — 1 923 грн
— електромонтер 4 р., оклад — 2 649 грн
— покрівельник 4 р., оклад — 2 649 грн
— тесляр 5 р., оклад — 2 649 грн
— електромеханік 5 р., оклад — 3 592 грн
— ліфтер 4 р., оклад — 2 119 грн.
По довідки звертайтесь
до відділу кадрів КПЖ і КГ:
м. Вишгород, вул. Ю. Кургузова, 9-а,
тел: (04586) 54-8-85
Підприємство ТОВ З ІІ
«Хенкель Баутехнік (Україна)»
оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
інженера з організації,
експлуатації і ремонту обладнання.
Освіта вища, технічна, вільне володіння
комп’ютером, знання промислового
обладнання, досвід роботи на аналогічній
посаді від 5 років.
Заробітна плата висока.
По довідки звертайтесь до відділу кадрів: м.
Вишгород, вул. Новопромислова, 2.
Тел: (044) 490-77-67

07:10 Малятатвійнята
08:00 Телепузики
08:35 Байдиківка
08:50 М/с
«Смішарики. Пін-код»
09:00 Мультик з
Лунтіком
09:40 М/с «Ліло і Стіч»
11:00 М/с «Фіксики»
11:45 М/ф «Сердиті
пташки»
11:55 Х/ф «Селюки з
Беверлі-Хіллз»
13:55 Т/с «Всі жінки відьми»
15:45 Х/ф «Оптом
дешевше»
17:45 4 весілля
19:00 Королева балу 3
20:15 4 весілля
21:35 Віталька
23:00 Т/с
«Американська історія
жаху»
00:50 Х/ф «Пагорби
мають очі 2»

06:00 Руйнівники міфів
08:40 Top Gear
10:20 Машини: як це
працює
11:10 Людство: історія
кожного з нас
13:00 Життя
16:00 У пошуках
пригод
19:00 Гучна справа
21:00 Надзвичайні
історіїї
22:00 Людство: історія
кожного з нас
00:00 Сучасні дива
00:30 Римська імперія:
Нерон

07:25 Сам собі режисер
08:10 Сміхопанорама
08:40 Ранкова пошта
09:20 Місцевий час. ВістіМосква. Тиждень у місті
10:00, 13:00, 19:00 Вісті
10:10 Городок
10:45, 13:30 Х/ф
«Правила життя»
13:20 Місцевий час. ВістіМосква
15:00 Сміятися
дозволяється
17:00 Х/ф «Дружина
Штірліца»
19:30 Х/ф «П’ять років і
один день»
21:30 Х/ф «Особиста
справа майора Баранова»
23:30 Х/ф «Пара гнідих»
01:35 Х/ф «Темношкірі
американські принцеси»

Агенція нерухомості.
Купівля. Продаж. Оренда.
Вирішення земельних питань,
вул. Шкільна, 93 (2 поверх).
Тел: (067) 760-00-73,
(04596) 54-814, www.v888v.in.ua

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ
Ділянку м. Вишгород. 10 сот. під
забудову. 24 000 грн. за сотку.
Терміново. 067-7600073
Ділянку м. Вишгород.
9 сот. під забудову.
32 000 грн. за сотку
098-1510830
Ділянку м. Вишгород.
10 сот.+9 сот. під садівництво.
Перша лінія р.Десна.
Ціна договірна.
098-6997477
Ділянку c. Нові Петрівці.
15 сот. під забудову. 240 000 грн.
за ділянку. Терміново.
067-7600073
Ділянку с. Нові Петрівці. Масив
«Лазарів сад». 15 сот. під
забудову. 1 040 000 грн.
067-5899888
Ділянки c. Новосілки. 80 сот.,
2 га. під садівництво.
Ціна договірна.
098-6997477
Ділянки с. Демидів, с/т
«Геофізик». 10 сот.,20 сот.,30
сот. під садівництво 16 000 грн.
за сотку 067-7600073
Ділянку с. Хотянівка,
10 сот. під садівництво.
12 800 грн./сотка.
067-7600073
Ділянки с. Хотянівка, 10 сот.
+ 12 сот. під забудову.
16 000 грн./сотка.
098-6997477
Ділянку с. Осещина, 10 сот. під
забудову. 28 000 грн./сотка.
067-5899888
Ділянку с. Осещина,
10 сот. під садівництво.
12 000 грн./сотка.
098-1510830

3 кім. Симоненка, 3. 1/5 панель,
Ділянку с. Осещина, урочище
57/36/7. 560 000 грн.
«Плесо» 15 сот., 30 сот. під ОСГ.
098-1510830
16 000 грн./сотка.
3 кім. Симоненка, 4-а. 10/10
098-1510830
цегла.87/44/9.
Ділянку с. Осещина, вул.
656 000 грн.067-7600073
Космонавтів. 30 сот.
4 кім. Симоненка, 4-а. 1/10
під забудову.
цегла.107/62/9. 840 000 грн.
1 040 000 грн. за ділянку
098-1510830
067-5899888
Гараж.«Автомобіліст». 3,6м на
Ділянку с. Лютіж, 8 сот. під
забудову. 224 000 грн. за ділянку 6м.Висота 2,3м.Сухий, чистий.
52 000 грн. 098-1510830
098-6997477
3-кім. кв. вул., Київська 20 4х10
Ділянку с. Жукин, с/т
70х40х10 гарний стан.
«Інтернаціоналіст». 56 000 грн.
Ціна договірна
за ділянку
Тел: (067) 76-000-73
094-9269888
Ділянку під гараж «Лісний».
Будинок с. Хотянівка, с/т
4,1 сотки. 32 000 грн.
«Глядин» Двоповерховий
094-9269888
175 м2. Ділянка 17 соток.
Земельна ділянку/садівництво/
1 280 000 грн.
067-7600073
Литвинівка/10 соток,
10 000 грн/сотка
Будинок с. Хотянівка, с/т «Азарт»
Тел: (097) 887-04-20
Двоповерховий
210 м2. Ділянка 11 соток.
М’який куточок
Тел: (066) 916-27-28
800 000 грн.
098-6997477
Погріб (цегла 1,40х2,10),
кооператив «Весна»
Дача. м.Вишгород, с/т
Тел: (097) 433-06-45
«Дніпро-11». Двоповерховий
будинок, цегла. Ділянка 5,5
15 соток/забудова/смт Димер,
12 500 грн/сотка
соток. 536 000 грн.
098-6997477
Тел: (097) 887-04-20
Трактор 1982 р. ЮМЗ-6АЛ
1 кім. Симоненка, 7. 4/5 панель,
24 тис. грн Тел: (096) 050-74-67
35/18/7. 352 000 грн.
067-5899888
Гараж «Автомобіліст»,
1 кім. Симоненка, 4. 1/4 панель, 40 тис. грн у хорошому стані, торг
35/18/6. 440 000 грн.
Тел: (097) 527-81-37
098-1510830
Гараж, кооператив «Чайка»,
3 кім. Кургузова, 11-а. 4/9 цегла,
цегляний, 3,72 х 7,40,
70/41,5/9,5.
приватизований, з баром і
728 000 грн. 067-5899888
каміном. Тел: (050) 357-07-88
3 кім. Дніпровська, 1. 4/9 цегла,
Гараж, кооператив «Екран»,
70/42/10.Ремонт.
приватизований.
760 000 грн. 098-1510830
Тел: (066) 341-23-71

ІНШЕ
Домашній майстер
Тел: (063) 100-90-08

Усі види сантехнічних робіт
Тел. (067) 290-70-87, (050) 68-77-105 Андрій

НАЙМУ

КУПЛЮ

1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря
067-7600073

1, 2, 3-кім. квартиру у господаря
098-6997477

1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря
067-4031622

1, 2, 3-кім. квартиру у господаря
067-4031622

1, 2, 3-кім. квартиру у господаря
098-6997477

1, 2, 3-кімнатну квартиру у господаря
067-7600073

кімнату в 3-кім. кв.
Симоненка, 4-а. 10/10 панель.
1200 грн, 098-1510830

Ліжко-місця
Тел: (067) 455-97-94, 5-12-77
2-кім. вул. Дніпровська, 9,/цегла./меблі./
ремонт. 4000 грн + ком. послуги
067-7600073

2-кім. вул. Київська, 11-а. 8/10 цегла./Меблі.
ремонт. 3800 грн + ком. послуги
098-15108302

Складське приміщення.
215 кв. м. Рампа. Світло
067-5899888

ЗДАМ

Вода, вода...

Вишгород

3 серпня
Тепер...

Яхти пливуть від берега…
6

З історії

Яхт-клуб «Енергетик» КСМУ тресту «Південатоменергобуд» існує з 1965 року. Є й відповідне
рішення Вишгородського райвиконкому № 331
від 18.10.1976 р. Трест та самі спортсмени, яких
організовував інструктор з вітрильного спорту
Віктор Ключенков, багаторічний очільник «Енергетика», за цей час чимало зробили: елінги для
зберігання яхт, майстерні, склади, приміщення

для зберігання вітрил, артезіанські свердловини, спортивні майданчики, сліп для підняття
суден, є тут і лебідка, і стаціонарний підйомний
кран.
Із 1985 р. яхт-клуб — на балансі Київської
ГЕС. Організовано дитячу спортивну секцію та
зміцнено матеріальну частину. Тут тренувались
переможці першостей України та СРСР, зокрема
– чемпіон світу Родіон Лука.
«Перебудова» зупинила подальший прогрес
яхт-клубу. Він експлуатувався, але не у напрямку
розвитку вітрильного спорту. Припинила існування дитяча секція.
У 2010 р. водно-спортивний об’єкт залишився без господаря.
Подальший розвиток яхт-клубу можливий
лише за фінансової підтримки комунальних підприємств у рамках програми розвитку фізичної
культури і спорту у м. Вишгороді та активізації
роботи відділення вітрильного спорту КДЮСШ
КП «УФКС», що має ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і дозвіл на
безоплатну та комерційну діяльність на території
спортивного об’єкта.

2013 року
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Новий подих яхт-клубу

«Оптимісти» та «Кадети» відділення з вітрильного спорту
КДЮСШ КП «УФКС»

1123 рік народження княгині
Ольги — на воді
Анатолій МИСЬКО

Переможці кубка України 2013 — року екіпаж «49-ЄР»
(Іван Колобов та Сергій Патковський)

Під час святкування
1025-річчя
хрещення Русі про
бабусю, кн. Володимира – велику княгиню Ольгу, що охрестилась на 102 роки
раніше онука, згадували мало. Батьком Володимира був
рідновір Святослав
Хоробрий – син княгині Ольги, а матір’ю
— рабиня Малуша з
двору княгині Ольги у Вишгороді. Про
це йдеться в «Повісті минулих літ», яка
зветься тепер ще «Літопис Нестора».

Ремонтна група демонтує небезпечну рундучну

Княгиня Ольга — покровителька флотилії «Вільні
вітрила», з 2001 р. запроваджена вітрильницька регата на Кубок кн. Ольги.
Втринадцяте регату провели у минулі вихідні.
Гаряче підтримав нас президент благодійного
фонду святої Ольги Володимир Малишев. Він вручив
подяки фонду членам флотилії «Вільні вітрила» і співачкам гурту «Гайдамаки» та передав харчові набори
для яхтсменів на час вітрилення дистанцій.
Суттєву допомогу надали підприємці Микола Коваль, Микола Литвиненко, Володимир Бондарук, за
що їм щиро дякуємо.
На базі яхт-клубу КП «УФКС Вишгородської міськради» (директор Василь Колобов) відбулися змагання за участі суміжних клубів.
Абсолютний переможець регати – капітан яхти

Репліка

6

«Фортуна-плюс» Володимир Єфремов. Він удостоєний «Блакитної стрічки». Переможці у стартових групах: капітани Володимир Ковтун, Лідія Мельникова,
Андрій Володін, Наталія Саченко, Костянтин Ластик,
Пилип Семенов, Євген Середенко, Володимир Шарлай. На вітрильній дошці домінував Віктор Бариляк.
Всі учасники нагороджені грамотами, дипломами,
сувенірами та штатними мореплавними посібниками.
Традиційний козацький куліш вніс у процес завершення регати шалений ажіотаж. Цей витвір народної
кулінарії приготувала Лідія Мельникова.
Потім гурт «Гайдамаки» заспівав біля церкви св.
Миколая Чудотворця перед велелюдним натовпом
паломників і весільним кортежем – в урочищі «Угорське», на схилах р. Дніпро, де були поховані княгиня
Ольга і київський князь Аскольд.

Спорт чи «пляж»?

Та за останні два роки склалася абсурдна ситуація.
На одній земельній ділянці сьогодні
функціонують дві структури — наш громадський крейсерський клуб та комунальне
підприємство «Управління з розвитку фізкультури і спорту Вишгородської міської
ради». А на частину нерухомого майна та
частину земельної ділянки претендує ще
одна фірма.
Між тим, майно досі перебуває на балансі Київської ГЕС і ГАЕС, яке передало його на відповідальне зберігання КП
«УФКС». Як його «зберігають», видно з того,
що директор В. Колобов обрізав дроти з
лебідки та демонтував (болгаркою) один із
елінгів, наче непотріб. Не маючи на те жодних прав, він пропонує платити за охорону

стоянок яхт і автівок, обмежив перебування
власників суден на НАШІЙ території НАШОГО громадського яхт-клубу, збирається зробити тут пляж (Ми вже не раз читали
про міські пляжі у газеті «Вишгород» — і де
вони? Там же буде і цей.).
Громадський крейсерський яхт-клуб
«Енергетик» імені Г. І. Строкова є дійсним
колективним членом Вітрильної федерації
України. За кожним із 30 капітанів — команда чисельністю до десятка осіб (залежно від
розміру яхти), тобто нас — не менш як 300.
Ми не хочемо бути у складі КП «УФКС», а
самі здатні бути ефективним комунальним
підприємством, оскільки майже півстолітнім активним функціонуванням яхт-клубу
довели свою любов до спорту і до рідного
міста.

Нинішня вхідна алея

У адмінкомісії

…І на вулиці Парусній

Володимир СТЕФАНІВСЬКИЙ,
секретар адмінкомісії при міськвиконкомі Вишгородської міської ради
16 лютого 2011 р. міська рада прийняла рішення № 3/1, яким затверджено Генеральний план міста Вишгорода.
Ним передбачається подальший розвиток територій міста, в тому числі – вулиці Парусної,
яка адміністративно є територією міста.
Тривалий час вона була поза увагою влади, а проблемні питання не вирішувались взагалі.
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради прагне докорінно змінити ситуацію щодо
розвитку вказаної території — покращити транспортне сполучення, освітлення, облаштувати
території загального користування з метою розвитку фізичної культури та спорту.
Планується очищення водойм.
Крім цього, 27.04.2012 р. Вишгородська міська рада прийняла рішення № 11/25 «Про створення місць громадського відпочинку та громадських пляжів на території Вишгородської міської ради».
У даний час тривають роботи з розробки детального плану вказаної території, що надасть
змогу впорядкувати земельні відносини та вирішити проблемні питання з організації життєдіяльності і функціонування територій міста.

12 3 серпня

2013 року

У побратимів

Вишгород

Літо — фестивалі. Осінь — спорт та бізнес
Підготувала Вікторія ШМИГОРА
за сайтами міст-побратимів

ція, дитячий парк «Котофей», сквер Любові.

Делчево (Македонія)

Льоррах (Німеччина)

фіяльній церкві. Щоб всі почували себе, як одна велика родина, жінка з найстаршої пари запалила свічку як
символ єднання подружжя. А у молитві відданих взяли
участь представники різних поколінь: молодь, дорослі
і літні люди.

Фестиваль військових
оркестрів
Із 19 по 27 липня у
Базелі на одному із найбільших у світі військових
фестивалів під відкритим
небом відбудеться маршпарад військових оркестрів «Basel Tattoo», який
багато років користується популярністю і збирає
духові оркестри і танцюристів з усіх куточків земної кулі.
Строкате
барвисте
свято світлових ефектів розгортатиметься на грандіозній сцені колишніх військових казарм.
Метрополітен-опера
Для мешканців Льорраха з
2013 року в кінотеатрі «Cineplex»
стали доступними високоякісні
трансляції оперних спектаклів з
театру «Метрополітен-опера» в
Нью-Йорку. Пряма трансляція дозволяє великій кількості любителів
опери насолодитися виставами.
Дані каналу оприлюднюють за 12
годин перед показом для перевірки та налаштування прийому.

Нещодавно тут традиційно вшановували Гоце Делчева — поклали квіти до пам’ятника покровителю міста, вклонилися великому революціонеру.
Відбувся концерт за участі членів ансамблю народної пісні і танцю Македонії.

Мер міста Адам Фрост побажав подружнім парам
здоров’я, родинного затишку та кохання. Рада сільських громад вручила дипломи найстарішим жителям.
У пожежній станції гостей частували. Організатори
та один із довгожителів пекли пироги, яких скуштували всі учасники зустрічі.

Чеховський тиждень у Баденвайлері
Традиційний Чеховський тиждень пройшов у Баденвайлері з 15 по 21 липня за підтримки державного
театрального музею ім. Бахрушина (Москва), німецько-російського форуму в Потсдамі, німецького Чеховського товариства, фонду Вальтера Шеєле.

Бєлгород (Росія)
70-річниця Прохорівської битви
12 липня в Бєлгородській області пройшли заходи,
присвячені 70-й річниці танкової битви під Прохорівкою під час Великої Вітчизняної війни.
Урочистості розпочалися зі святкового богослужіння в храмі святих апостолів Петра і Павла на території
музею-заповідника «Прохоровське поле», побудованому до 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

«Котофей» і сквер Любові
На щотижневій оперативній нараді під головуванням мера Бєлгорода Сергія Боженова обговорили готовність об’єктів, що планують ввести до 70-річчя визволення міста — 5 серпня.
До знакової дати вже відкриті фонтан на алеї Дружби міст-побратимів та дитячий садок. На 90% оцінюється готовність храму Серафима Саровського, практично завершено облаштування бульвару Салюту,
йдуть пусконалагоджувальні роботи на нових локальних очисних спорудах ЗАТ «Цітробел».
Фактично готові інші нові об’єкти: радіомовна стан-

Кращий абітурієнт
На кращих абітурієнтів Делчева чекає цікава подорож через кілька європейських столиць та міст. Кращого претендента для подорожі обиратиме туристичне агентство «Tip». Поїздку випускники отримали як
приз від мера Делчева. Це один із пунктів його передвиборчої програми.

Вишкув (Польша)
Відвідайте президентський палац
У Вишкуві у День відкритих дверей в президентському палаці усі охочі мали змогу відвідати місця, де
президент Польщі Броніслав Коморовський працює,
насолодитися польським та європейським живописом та новим прапорним залом.
«Золоті» пари
У Вишкуві відзначили День подружніх пар. Вже
другий рік поспіль зібрали тих, хто дожив до золотого
весілля і далі. Церемонія розпочалася з меси в пара-

Спортом по пляшках
Влітку молодь Вишкува має чудову можливість повчитися футбольному мистецтву у професіоналів. На
полі найбільшого освітнього закладу WYSZKOWSKI з
дітьми працюють справжні футбольні гуру.
Крім того, в липні і
серпні молодь навчатиметься скейтингу у
міському скейт-парку.
Фінансує це муніципалітет Вишкува у рамках програми з профілактики алкогольної
залежності.
Готуємося до бізнес-форуму
16-18 жовтня на
польсько-німецькому
острові Узедом відбудеться V Міжнародна
конференція під девізом «Європа: Північ,
Схід — бізнес без кордонів». Основну увагу
приділять
розвитку
економічного співробітництва між північними країнами та державами Центральної й Східної Європи.
Як і щороку, тут чекають нинішніх і колишніх світових лідерів, міністрів, представників місцевих органів
влади, керівників державних органів і неурядових організацій, незалежних експертів і насамперед — підприємців. Конференцію відкриє колишній президент
Польщі Олександр Квасьнєвський.
Програма конференції та більш докладна інформація доступні на сайті: www.bbf2013.pl.
Далі — у наступному номері

ІНФОРМвікно

Вишгород
Календар

Цей день в історії

4 серпня
1687 — гетьманом України обрано Івана Мазепу
1693 — абат Дом Періньйон винайшов
шампанське
1836 — у московському Кремлі встановлено Цар Дзвін
1914 — Великобританія оголосила війну Німеччині
2006 — Віктор Янукович вдруге став
прем›єр-міністром України
Іменини: Олексій, Марія, Михайло
5 серпня
Річниця перемоги в Зборівській битві
над військом Речі Посполитої
1886 — у США вийшла перша газета
українською мовою «Америка»
1914 — у Клівленді встановлено перші в
світі електричні світлофори
1967 — вийшов перший альбом гурту
Pink Floyd
Іменини: Ганна, Віталій
6 серпня
1889 — у Лондоні відкрито готель «Савой», перший у світі готель з ванною в кожному номері
1932 — відкрився перший Венеціанський кінофестиваль

Про все потроху

Економічні реформи на
Київщині
На Київщині реалізується НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ Програми економічних реформ до 2014 року.
Середня зарплата зросла з початку року на 14,3% і становить 3 157 грн.
Середній розмір пенсії – 1452,1 грн (на
214,89 грн більше,ніж торік).
Відновлено та відкрито 14 дошкільних закладів. Триває будівництво чотирьох шкіл.
На виконання цільових програм
в галузі охорони здоров’я введено в
експлуатацію міжрайонний Центр гемодіалізу у м. Біла Церква; після реконструкції — дитяча стоматологічна
поліклініка та міська дитяча поліклініка
( м. Біла Церква), корпуси Кагарлицької та Тетіївської районних лікарень,
дитяче відділення Вишгородської ЦРЛ,
гінекологічне відділення Рокитнянської
районної лікарні.
До державного бюджету надійшло 4
млрд грн, що на 492,4 млн грн більше,
ніж 2011 року. Зросли надходження до
місцевих бюджетів на 515,6 млн грн.

КАМАЗ зіткнувся
з «Богданом»
20 липня між селами Старі Петрівці
та Лютіж в результаті зіткнення КАМАзу з рейсовою маршруткою потерпіло четверо, серед них — дитина. Всім
була вчасно надана медична допомога.
Причина аварії встановлюється.

Іменини: Анатолій, Борис, Гліб
7 серпня
1932 — у СРСР запроваджено «Закон
про п’ять колосків»
1939 — Саудівська Аравія видала концесію на розробку нафти фірмі «Стандард
Ойл»
1960 — Фідель Кастро оголосив про
націоналізацію всіх американських підприємств на Кубі
1970 — проведено перший комп’ютерний шаховий турнір
Іменини: Олександр, Ганна
8 серпня – День військ зв’язку України
1945 — СРСР розірвав пакт про ненапад із Японією і оголосив їй війну
1949 — у Страсбурзі відбулася перша
сесія Ради Європи
1966 — У КНР оголошено початок «культурної революції»
Іменини: Гнат, Федір
9 серпня – День святого Великомученика Пантелеймона (помер 305 р.), — покровителя лікарів та воїнів
1848 — на Буковині скасовано кріпацтво
Іменини: Георгій, Климентій, Наум, Микола

ніж європейці.

Мільярд від Абрамовича
Група компаній російського олігарха Романа Абрамовича планує створити в Ялті, на базі пансіонату «Донбас»,
найбільший у Європі аквапарк та готель на 2000 номерів – сума інвестицій
становить близько 1 млрд.

Одеса, Київ, Харків —
найбагатші
Про це свідчать результати регулярного дослідження міст України з
населенням понад 100 тис мешканців.
Так, середній рівень доходів в Одесі –
1 914 грн на місяць, в Києві — 1 868, у
Харкові — 1 796 грн.

Іменний годинник
За особистий вагомий внесок у
соціально-економічний розвиток регіону, активну громадську діяльність,
високий професіоналізм Голова Верховної Ради України Володимир Рибак
нагородив Грамотами Верховної Ради
та цінними подарунками велику групу
працівників органів місцевого самоврядування, активістів та благодійників.
Зокрема, цінним подарунком Верховної Ради — іменним годинником
— нагороджено голову правління благодійного фонду святої княгині Ольги
Володимира Малишева.

Космос: Україна-Корея
На 22 серпня заплановано перший
запуск корейського супутника на українській ракеті-носієві, після чого планується ще два запуски.

Українців стає менше
Відзначаючи той факт, що середня тривалість життя українця нижча
середнього показника по земній кулі,
директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла
Лібанова зазначила, що тому є три
причини: нездоровий спосіб життя,
надмірна зайнятість небезпечними
роботами, що призводить до професійних травм, та висока смертність від
побутового та дорожньо-транспортного травматизму. Від усіх хвороб українці помирають на кілька років раніше,

Інформує ДПІ

3 серпня

Кращий —
наш «Водоканал»
Київська обласна рада профспілки працівників житлово-комунального
господарства, місцевої промисло-
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Коштів стає більше

Оксана НЕДІЛЬКО,
завідувач інформаційнокомунікаційного сектору
Вишгородської ОДПІ
Начальник Вишгородської ОДПІ Володимир Тищенко на прес-конференції
для ЗМІ за участю представників бізнесових структур Вишгородського
району та керівників місцевих органів
влади розповів про досягнення та результати роботи податкової інспекції
за перше півріччя 2013 року та ознайомив присутніх із аспектами Стратегії
розвитку Міністерства доходів і зборів
України на наступні 5 років.
тже, до державного бюджету
надійшло 35,7 млн. грн — що
на 5,2 млн грн більше у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року.
До місцевого бюджету — 15,8 млн
грн, що на 13,5 відсотків перевищує запланований показник та на 2,1 млн. грн.
більше проти минулого року.
Головне джерело наповнення місце-
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вості, побутового обслуговування населення підбила підсумки конкурсу
на кращий колективний договір 2012
року. Головні критерії — забезпечення
трудових, соціально-економічних прав
та інтересів трудівників, стабільна заробітна плата, гідні умови праці.
Переможцем серед підприємств з
чисельністю від 31 до 150 працюючих
визнано Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» (голова профкому Олена Ленок, директор
Георгій Чебан).

«Золото» в стрільбі,
стрибках і пауерліфтингу
Останній день липня став «урожайним» на перемоги для наших спортсменів. Роман Бондарук завоював «золото» чемпіонату Європи з кульової
стрільби в хорватському місті Осієку.
У стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів наш спортсмен показав кращий результат – 32. Роман
залишив позаду росіянина Олексія Клімова і німця Крістіана Райтца.
У колекції Романа Бондарука вже
були винагороди чемпіонатів Європи,
проте титул найсильнішого він завоював вперше.
Цього ж дня, 31 липня 2013 року,
Лариса Соловйова і Віктор Кіфоренко
стали чемпіонами IX Всесвітніх ігор.
Віктор переміг у стрибках на акробатичній доріжці, Лариса не залишила
шансів суперницям в середній ваговій
категорії пауерліфтингу.
На шляху до золота українська
спортсменка встановила три світові рекорди: у присіданні (235 кг), віджимі лежачи (166 кг) і сумі триборства (636 кг).
Срібну винагороду в цій дисципліні
завоювала ще одна наша спортсменка
Тетяна Ахмаметева (572,5 кг).
У медальному заліку Україна піднялася на шосту позицію. В активі команди – 6 золотих, 9 срібних і 6 бронзових
винагород.

Діаспора вшановує
пам’ять Лесі
На знімку: В. Малишев в редакції
«Вишгорода».

2013 року

1 серпня 2013 українська громада
Болгарії вшановує пам’ять письменниці, поетеси та культурної діячки Лариси
Косач-Квітки (Лесі Українки) у зв’язку із
100-річчям від дня її смерті.
Так, молодіжне товариство українців Болгарії «Буки» організувало 30-кілометровий велопробіг через гору
Вітошу в село Владая, де у 1894 році
проживала Леся Українка, щоб рестав-

вого бюджету — податок з доходів фізичних осіб. За цей період надійшло 12,9
млн грн, що свідчить про те, що все більше людей відмовляється від зарплати «в
конвертах».

рувати та оновити пам’ятну дошку та
парк, де знаходився дім Михайла Драгоманова.
Члени товариства «Буки» також облагородили пам’ятник Лесі Українки,
повідомляє видання svitua.org.

«Хрущовки»
знову обіцяють знести
З наступного року в Україні зноситимуть
«хрущовки»,
повідомляє
телеканал новин «24». За півроку Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства планує розпочати пілотний проект зі знесення житлових будинків періоду масової забудови 19601970-х років.
За словами міністра Геннадія Темника, модель проекту мають підготувати до кінця 2013 року, а поки що Мінрегіонбуд має намір вивчити ситуацію
у п’яти містах, які зголосилися взяти
участь у пілотному проекті.
До слова, у травні Мінрегіонбуд виділив 2 млрд грн. на відновлення зламаних і модернізацію старих ліфтів по
всій Україні.

Україна і Білорусь:
демаркація кордону
Частина української території, за
взаємною домовленістю між двома
країнами, перейшла білоруській стороні, частина білоруської — до України. За
інформацією УНІАН, безіменний острів
між українським селом Клубівка і білоруським Абакуми, острови Корівник,
Коловський, Отмут, Заспа, а також урочища Малож, Сетянки, Становіще, Бондарівки, Тапілоє є територією України.
Безіменні острови між українським
селом Старі Яриловичі та білоруським
Хоминка, між селами Мньов (Україна)
і Комарин (Республіка Білорусь), острів Чаков і Кукарські острови, урочище
Случевський Груд відійшли до території Республіки Білорусь. Також Білорусі
належить безіменний півострів (ділянка місцевості навколо озера Верхнє)
між українським селом Н. Яриловичі й
білоруським селом Карпівка.
Жителів прилеглих до державного
кордону населених пунктів, відпочивальники і рибалки мають враховувати
нове розмежування кордону між Україною і Білоруссю, оскільки незаконний
перетин чи спроба незаконного перетину державного кордону України передбачає адміністративну відповідальність.
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Суспільство

Вишгород

«Мозком та хребтом» опозиції експерти вважають «Батьківщину»
Арсеній впорався з керівництвом фракцією, а Юлія йому повністю довіряє
Оксана РАДЮК
ФОТО – Влад СОДЕЛЬ

Хоча опозиція через брак голосів не
може ухвалювати власні законопроекти, за оцінками політичних експертів —
вона виявилася значно ефективнішою,
ніж у Верховній Раді минулого скликання.
а думку професора кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексія Гараня, якого цитує газета
«Факти», вагомим досягненням опозиції в
першому півріччі стало те, що вона домоглася від колег по депутатському корпусу
особистого голосування, як і обіцяла своїм виборцям.
«Опозиція отримала перемогу, але
вона ще не повна, тому що є прецеденти голосування за свого сусіда, при цьому, як правило, представники більшості
сором’язливо прикривають свою руку,
яка тягнеться до кнопки сусіда, газетою.
Але потрібно пам’ятати, що раніше це явище було масовим», — наголошує експерт.
Слід зазначити, що питання про неприпустимість голосування «за колегу» лідер фракції «Батьківщина» Арсеній
Яценюк ініціював, ще як голова парламенту: тоді він розпочав введення оновленої системи «Рада». Вона мала працювати за принципом сенсорної кнопки:
аби проголосувати за іншого, необхідно було хіба що відтяти йому пальця.
«Можна сказати, що в цілому обіцянка
щодо дотримання принципу особистого
голосування опозицією виконана», — резюмує президент аналітичного центру
«Відкрита політика» Ігор Жданов. На його
переконання, якби у Верховній Раді ми-
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Ліра

нулих скликань законодавці голосували
персонально, навряд чи пройшли б такі
рішення, як підвищення пенсійного віку чи
так звана «реформа охорони здоров’я»,
яка часом зводиться лише до закриття
медичних установ.
До речі, «Батьківщина» та її партнери,
як і обіцяли, спільно підготували зміни до
законодавства про скасування принизливої «пенсійної реформи», повернення попереднього віку виходу на пенсію, а також
осучаснення пенсій, які вже давно не відповідають рівню цін у країні.
Також опозиція ініціювала в Раді розгляд не менш актуальних питань про скасування «медичної реформи» і запровадження державної страхової медицини,
а також про проведення справедливої
освітньої реформи, про створення національного антикорупційного бюро.
«Батьківщина» та її союзники в Раді з
двох інших опозиційних фракцій вимагали
позбавити необґрунтованих пільг депутатів, суддів і високопосадовців, скоротити
витрати на утримання роздутого держапарату і продати численні президентські
резиденції. Однак провладна більшість
відмовляється голосувати за ці опозиційні
законопроекти, а опозиція тому і є опозиція, що не має достатньої кількості голосів
для ухвалення рішень.
Як і обіцяли, «Батьківщина» та «Фронт
Змін» злилися в одну партію. Більше того,
остаточно сформований союз Тимошенко
та Яценюка, які не будуть конкурувати на
виборах, а братимуть участь в них однією
командою.
Політолог Тарас Березовець у коментарях «Газеті по-українськи» зазначає, що
саме фракція Тимошенко-Яценюка є по
суті «мозковим центром і хребтом опози-

Песнь современных людей

Владислав ЛОЗА,
учень 9-В класу гімназії «Інтелект»
Вместо того чтобы есть
вишни,
Чипсы мы с вишни вкусом едим.
Вместо того чтоб материть
лично,
Скрываясь по лондонам, мы материм.
Прежние чувства нами забыты,
Забыты и подвиги давних
лет,
Деньги нашей слюною политы,
И Пушкин для нас – всего лишь
поэт.
Мы лижем бумажники
толстых
чинуш
И кровушку тех, кто слабее,
пьём.
Мы – сонм одинаковых
серых
душ;
Мы дружно к олимпам обмана
идём.
Мы подлости шепчем у правящих
за спинами,
Забыв, что пораньше
роняли
бюллетени.
Мы глупость и пошлость облили
винами,

(мову і стиль автора збережено)
Мы перед модой
стоим
на коленях.
Мы утопаем в грязи скудоумья,
Мы – в спазме злости, забыв
о степенности,
Рубим с плеча мы, отбросив раздумья,
Как нечто ненужное с отсутствием
верности.
Мы молимся в храмах
толпами
спящих,
В детствах наших на хитрость мы
метим,
Босыми шагаем
по змеям
шипящим,
Наивно уверовав в их добродетели.
Наши знамёна –
пустые,
но в золоте,
Разрозненность волчью предпочли мы
дочерности,
Наш патриотизм
стремлением к жиру
обмолот,

ПОЛІТбюро

Як економісту та юристу з червоним дипломом Яценюку, звісно ж, більше пасує
законодавча інтелектуальна робота. Та лідер опозиції в наших умовах мусить інколи
і силу показати. Під час акції протесту під Київрадою Арсеній Яценюк захистив відому журналістку Тетяну Чорновіл від нападу «беркутів»

ції в більшості випадків». Але зрозуміло:
щоб ухвалити підготовлені опозицією рішення, необхідно перемогти на виборах.
Такий шанс отримає опозиція у 2015-му
році, і, згідно з опитуваннями, вона має
його реалізувати.
Дані оприлюдненого опитування Центру Разумкова та фонду «Демократичні ініціативи» зафіксували наступну тенденцію:
у другий тур президентських виборів можуть вийти Янукович і Тимошенко. У разі ж

Православ’я

неучасті Юлії Володимирівни більша частина її виборців готова голосувати за Яценюка. Напевно, важливою для них є і думка самої Юлії Володимирівни, яка заявила
вже, що повністю довіряє Арсенію, бо той
вміє тримати удар, є розумним, освіченим, інтелектуальним політиком і володіє
низкою інших чеснот. На думку політолога
Жданова, Яценюк добре справляється з
роботою керівника фракції «Батьківщина»
— і не тільки в стінах Ради, а й на вулиці.

Місце молитви

Катерина КАРАВАЄВА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Весь православний світ відзначив
1025-річчя хрещення Київської Русі 28 липня (у День пам’яті Великого Рівноапостольного князя Володимира). Та мало хто знає,
що історичне місце, де молився Великий
князь на Старокиївській горі, сьогодні відкрите для відвідування жителів і гостей Києва безкоштовно.
ченими і археологами встановлено,
що на території Стародавнього града
Володимира, де у Х столітті зведені
найважливіші будівлі князівства (палац княгині
Ольги «Ротонда», Бабин Торжок, перша школа,
Десятинна церква, князівські палати, оборонні
конструкції), було і місце, де хрестився у зрілому віці князь, де він молився Богу.
Намолене за тисячоліття місце, насичене
Святим Духом, і сьогодні обдаровує людей неймовірними зціленнями перед чудотворною
іконою Божої Матері «Десятинна», іконою «Княжеградська», частинками мощів. Позбавилися від недуги пияцтва Максим і В’ячеслав, від

онкологічного захворювання — Наталія (у 2006
р.), від легеневого захворювання — дитина з
Житомира. Бездітні подружжя після молитов
народили дітей. Люди отримують допомогу,
повертаються в це місце з вдячністю за зцілення, за заміжжя, за хорошу роботу чи за те, що
уникли скорочення.
Зараз на святому місці зведений Різдва
Пресвятої Богородиці Десятинний монастир, і
кожен охочий може відвідати благодатне і духовно сильне місце.

В

Мы – дети и внуки многоликой
современности.

Князь (Балада)
На старом берегу Днепра,
Средь вольности степей
Настала славная пора:
Раздался звон мечей.
Там князь могучий на коне
Главой не дорожил,
Он славы жаждал на войне –
Он славу получил.
И превознёс его народ,
Но злобная молва
Открыла чёрный рот. И вот
Седая голова
Вояки нашего летит
Под низкий эшафот,
И подлая толпа ворчит
И скалит грязный рот.
Для князя мёртвого курган
Насыпан в поле том,

Где он стонал от горьких ран,
Где кровь лилась ручьём.
Пришла в то княжество беда –
Лавиной пронеслась.
Пылали веси, города;
Тогда воспрянул князь!
Он меч из ножен достаёт –
И отступает тьма!
И узнаёт его народ,
И тёплые слова
Из уст его полились, но…
Опять пришла молва,
И имя княжее черно,
В смоле его глава.
Уходит князь во степь. Курган
Его к себе зовёт,
И снятся князю честь и срам,
И вольных дум полёт.

Святиня побувала у трьох церквах
Хресна хода з частками мощів св. Володимира прибула на Хрещатик 27 липня, потім супроводжувала реліквію до Києво-Печерської лаври. Віряни прикладалися до святині у Десятинному та
Свято-Пантелеймоновому монастирях та у Свято-Покровській Голосіївській пустині.

Людина

Вишгород
Жах!
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…А кицька врятувалась

Т

Власн. інф.
ФОТО — Марта КВІТКА, «Вишгород»

Пожежа — завжди біда. А якщо у
багатоповерхівці — то біда багатьох,
оскільки вогонь не знає кордонів —
згоріти може не одна квартира.

е, що трапилось 30 липня 2013
року після 15-ї години у будинку
№3 на проспекті Мазепи, зібрало біля цього будинку натовп зівак, які
давали інтерв’ю місцевому телебаченню
(офіс його — поряд).
Хлопці розповідали, як бачили: з балкону п’ятого поверху вистрибнув молодик, якого незабаром відвезла «швидка
допомога», а за ним — біла кицька.
Пожежні загасили вогонь — працювали команди двох спецмашин, газівники
оперативно відключили газ, аби не трапився вибух. А «швидка» приїхала знов,
аби забрати ще одну постраждалу — її
вели до машини під руки.
На газоні плакала молода жінка і про-

сила — не знімати «чуже горе» ні телекамерами, ні мобильниками. Але її не слухали, фотографували й «героїню» — білу
кицьку, яку пестила молода жінка.
Мешканці будинку пошепки обговорювали подію. Казали, що у цій квартирі
нібито довго сварилися… Але, за іншою
версією, сталося замкнення, від жаху
й вистрибнув з балкону юнак. Собачка,
кажуть, згоріла. А кицька неушкоджена,
тільки трохи налякана.
У відділенні реанімації та інтенсивної
терапії центральної районної лікарні повідомили, що 19-річний юнак у важкому
стані — медики докладають зусиль, аби
врятувати його життя.
Справжні причини пожежі і того, що

Пригощайтеся стиглим кавуном
Христина
РУЗАМ
ФОТО —
Марта КВІТКА,
«Вишгород»

Не знаю, як
ви, а я купую
продукти лише у
привітних людей.
За життя переконалася:
добра від найкращого продукту не буде, якщо продавець
непривітний.
На щастя, у найближчому до редакції газети «Вишгород» овочевому магазинчику з
промовистою назвою «Вітамін» працюють доброзичливі продавчині.
невеличкому приміщенні — різнокольоровий духмяний товар розкладений акуратно, продумано. З боку покупця біля прилавку — ослінчик, на якому зручно поставити сумку.
Господар Артем — відповідальний і дбайливий: овочі і фрукти завжди свіжі, пакетики — напохваті. А продавчині Ніна і Валя порадять, що
краще купити на ті гроші, з якими ви прийшли,
підкажуть, який саме продукт від українського виробника.
Занотують ваші побажання, а то й телефон,

У

Рідна Україна: подорожі
Людмила ПЛАЩЄВСЬКА
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

На сторінках «Вишгорода» час від час
друкуються кореспонденції з яскравими
фотографіями читачів про враження від
різноманітних поїздок за кордон. Справді,
цікаво познайомитися з життям та побутом
різних країн та народів. Але я часто замислююсь над тим — а чи знаємо ми свою рідну країну, що, наприклад, мене й досі вражає мальовничими місцями, унікальними
курортами, яким є і місто Слов’янськ, розташоване на півдні Київської Русі, оточене
чорноземними плодючими степами?!
з кінця ІХ століття господарювали тут кочівники — печеніги, тюрки, половці, а з
ХІІІ-го протягом двох століть — татаромонголи. Після падіння Золотої Орди Руська
держава розширила і зміцнила свої кордони,
які в ХVI-ХVII вв. досягли середньої течії річки
Сіверський Донець та Гірських соляних озер.
Слов’янськ і назву мав раніше — Гір.
Заснований як станиця, він відіграв важливу роль в обороні прикордонних рубежів Російської держави. Але відомий не тільки цим.
На Гірських соляних озерах будувались казенні солеварні. І вже до кінця ХХ віку, крім них,
у місті працювали керамічна, фарфоро-фаянсова і олівцева фабрики, содовий, чавуноливарний та скляний заводи.
Слов’янськ перетворився у великий торгово-промисловий центр регіону. Але справжню
славу він здобув мінеральними водами та цілющими грязями соляних озер (ФОТО 3).
Слов’янський курорт — це величезна територія з чудовим парком, охоронною зоною. Тут
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аби повідомити, як будуть за прийнятними цінами огірки чи помідори на засолку або картопля на зимовий запас.
Валентина Звєрко так привітно посміхається, що від неї неможливо піти, нічого не придбавши. У торгівлі вісім років. А за
фахом… медпрацівник.
Ще зовсім юною мешканка Кременчука закохалася в молодого агронома і поїхала з ним на Полтавщину. Чоловік працював на полях, а дружина — у лікарні… Та подружнє життя тривало недовго: Валечка стала удовою у 24 роки.
Щоб змінити оточення, яке нагадувало про колишнє щастя,
молода жінка переїхала на Київщину. І продовжила навчання —
вступила до Київського інституту (університету) нетрадиційної
медицини.
Серце і руки так і тяглися до буйнотрав’я, пам’ять всотувала

сталося, встановлять фахівці. Але щоб
подібне не повторилось — живіть мирно,
не сваріться, тоді, може, й замкненню в
електромережі вдасться запобігти.

28 липня — День працівника торгівлі
народні рецепти здоров’я і краси. Пацієнти салону краси «Кураж» на Великій Житомирській не вибували.
Склалося так, що салон припинив своє існування. Центр
зайнятості запропонував змінити професію, вивчитися на продавця. Валентина увійшла до нового колективу, полюбила свою
нову роботу.
До «Вітаміна» Валя прийшла за порадою подруги. (До речі,
колега Ніна теж прийшла у торгівлю з медицини — вісім років
працювала у Вишгородській ЦРЛ. Може, тому так чисто на їхньому робочому місці.)
Усмішка не полишає обличчя цієї привітної жінки. Кожне
яблучко чи морквину вона бере м’яко, жіночно, з любов’ю. І щедро ділиться з покупцями гарним настроєм, а ще… народними
рецептами.

Народна косметика від Валентини
Жінка після тридцяти мріє довго залишатись молодою та
вродливою. Для цього корисно раз на тиждень робити маску.
Кращий ефект, коли ви це робите перед сном.

Маска «Горошок»
Дві столові ложки борошна із зеленого горошку змішати з
двома ложками сиворотки. Масу нанести на обличчя кисточкою,
залишити до повного висихання (15-20 хвилин). Потім стерти з
обличчя по колу кінчиками пальців, змити спочатку гарячою, потім холодною водою.
Ця маска очищує, розгладжує обличчя, а жирній шкірі надає
гарного кольору.

Маска «Сирна»
Три чайні ложки свіжого сиру розтерти з ложкою меду, збити

все у вигляді крему і намастити обличчя. Особливо ретельно –
біля очей і навколо рота. Через 20 хвилин ретельно змити маску
ваткою, змоченою у холодному молоці.
Ця маска освіжає, очищує та живить шкіру.

Маска «Огіркова»
Покладіть на ретельно вимите обличчя шкірку очищеного
огірка. Через 20 хвилин зніміть її, але не вмивайтесь, оскільки
огірковий сік краще за будь-яку воду. Він живить, освіжає і розгладжує обличчя.

Маска «Петрушка сметанкова»
Дві чайні ложки дрібно нарізаної петрушки змішати з 0,5 ч. л.
сметани. Суміш покласти під очі на 20 хвилин. Змити спочатку
теплою, потім холодною водою. Результат побачите відразу.

Лікувальний Слов’янськ
розташований унікальний медичний заклад —
санаторій, де заживляюють важкі травми. Свого часу тут лікувався прикутий до ліжка відомий
радянський письменник Микола Островський
(автор книги «Як гартувалася сталь»).
А яке розмаїття неповторних по своїй красі
навколишніх місць! Святогірська лавра на березі Сіверського Донця з Успенською церквою,
де знаходиться цілюща ікона Божої Матері, до
якої звідусіль поспішають паломники. Микольська церква у крейдяній горі, до якої можна дістатися лише печерами (НА ФОТО 1).
Неподалік Слов’янська — місто Артемівськ
із заводом шампанських вин, де можна спостерігати за виробництвом шипучки від початку до кінця. Завод розташований на глибині
100 метрів — справжні катакомби.
Незабутнє враження «шипучки» від відвідування соляних печер у м. Соледар. На глибину
300 метрів вас доставить ліфт — у відпрацьовані тунелі із здобутку солі, у казкове царство
кристалів. Із солі і це дерево (НА ФОТО 2). Під
землею обладнані палати для лікування хворих
на астму — тут розташований унікальний підземний санаторій.
Ландшафтні парки та соляні озера заспокоюють нервову систему, покращують опорноруховий апарат, лікують суглоби.
Слов’янська мінеральна вода застосовується при лікуванні хвороб кишково-шлункового тракту — бювет розташований у парку.
Дістатися міста можна потягом Київ-Донецьк. Якщо ви відправитесь у цю подорож —
не пошкодуєте. У тих краях є на що подивитися, є чим захоплюватися і чим пишатися.
Це — наша рідна Україна — чудова і неповторна, близька серцю кожного з нас.
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Йому підкорялося небо…

Світла пам’ять
Віктор РЕШЕТНЯК,
Вишгородський міський голова
29 липня 2013 року зупинилося
серце людини-легенди, льотчика,
полковника авіації, Фронтовика з
великої літери — Віктора Івановича Анохіна. 97 років бездоганного
життя, служіння Вітчизні. Його стихією було небо: мирне і перехрещене вогненними трасами.
іографія Віктора Івановича
була настільки насичена подіями, що інший людині знадобилося б цілих два життя.
Віктор Іванович народився 24 грудня 1916 року на Поволжі. Після школи
вступив до Балашівського аероклубу,
працював мотористом в авіамайстерні. Але юнак не уявляв життя без неба.
Перед війною його мрія збулася — він
став курсантом військової авіаційної
школи у м.Таганрозі.
Порядного і тямущого молодого
льотчика залишили у школі інструктором з навчання курсантів. А невдовзі
розпочалася війна. Віктор Анохін приділяв підготовці молодих льотчиків
весь свій час і вміння, освоював нові
види літаків, досконало вчив штурманську науку.

Б

Далі був фронт. Бойові дії Анохін
розпочав у складі екіпажу бомбардувальника, потім став штурманом ескадрильї, трохи пізніше — винищувачем
на знаменитих «Яках».
Фронтова доля була прихильною
до Віктора Івановича. Його машина
не падала в смертельне піке, осколки
зенітних снарядів і кулі ворожих літаків
навдивовиж обминали його від Ростова до Берліна.
Після війни Віктор Іванович служив

На дозвіллі

в авіації Польської Народної армії, одним із перших освоїв реактивну техніку, командував ескадрильєю, авіаполком.
Вітчизна гідно оцінила мужність
бойового льотчика. Вишгородці бачили на його мундирі ордени Бойового
Червоного Прапора, два — Червоної
Зірки, Богдана Хмельницького, польські Хрест хоробрих, Срібний і Золотий
хрести заслуги та чимало інших бойових нагород.
Є чудовий вислів у великого полководця Олександра Суворова: «Нащадків моїх прошу наслідувати мій
приклад: всі справи розпочинати з
благословенням Божим, до останнього подиху бути вірним господарю і Вітчизні, уникати розкоші, гультяйства,
корисливості і шукати славу в істині і
доброчесності».
Цим правилом і керувався протягом життя Віктор Іванович Анохін. Він
завжди був наповнений енергією. Його
командирський вишкіл, бадьорість,
аналітичний розум, почуття гумору,
відвертість і простота у спілкуванні та
чуйність неодмінно викликали повагу.
За п’ять десятиліть проживання
у Вишгороді він надзвичайно багато
зробив для становлення ветеранської

МУЗобоз

У Вишгороді дала концерт відома
музична група «D’Black» з м. Самара
(Російська Федерація).
Створена у лютому 2000 р., вона грає
у стилі ритм-енд-блюз, джаз, фанк, соул.
Має багаторічний досвід участі в джазових та блюзових фестивалях. У 2010
р. виступала на фестивалях у Фінляндії
та Великобританії, 2011-го відвідала
Іспанію, Прибалтику, Вірменію і НагірноКарабахську Республіку (Азербайджан).
2012 рік ознаменований виступами
музикантів у Швейцарії і тривалим туром
Китаєм.
Вишгородці та гості міста сприйняли
виступ росіян «на ура».

надрукований у попередньому номері
Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 7. Княгиня. 8. Подорож. 9. Огранка. 10.
Добриня. 12. Ваммафосс. 14. М›ясо. 15. Ваал. 17. Чудо. 19.
Тост. 21. Руси. 22. Стос. 24. Роси. 26. Арка. 28. Розгромив. 32.
Ярополк. 34. Ярослав. 36. Світати. 37. Амбалаж.
По вертикалі: 1. Княгиня. 2 Агра. 3. Унікум. 4. Молоко. 5.
Бобр. 6. Рогніда. 11. Ма. 12. Володимир. 13. Святослав. 14.
Меч. 16. Лют. 18. Уху. 20. Сто. 21. Рур. 23. США. 25. Острови.
27. Каганат. 29. Золоті. 30. Ра. 31. Мурома. 33. Пото. 35. Стан.

У серпні

Відзначають дні народження
1 серпня — секретар Вишгородськорї міської ради
шостого скликання Марія Степанівна РЕШЕТНІКОВА
3 серпня — спеціаліст 1 категорії виконавчого комітету
міськради Надія Василівна ФІАЛКО
22 серпня — депутат Вишгородськорї міської ради
шостого скликання Володимир Олександрович ШЕЛЕСТ
29 серпня — депутат Вишгородської міської ради
шостого скликання Юрій Іванович ЛИННИК
Приміть щирі вітання, шановні іменинники! Гараздів вам і
творчості, щирих посмішок і здоров’я, а головне — заслуженої
поваги за вашу таку потрібну міській громаді щоденну роботу!
Вишгородський міський голова Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»
Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

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

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
3.08.2013 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2013р.

писати
друкованими
літерами

…та запальний «ТІК»
Два дні поспіль радував вишгородців та
гостей міста запальний гурт «ТІК». Зустрічали
улюбленців бурхливими оплесками та щирими посмішками.
Офіційна історія гурту «ТІК» (Тверезість і
Культура) розпочалась навесні 2005-го року.
Саме тоді декілька випускників Вінницького
державного педагогічного університету остаточно зрозуміли, що музика у їхньому житті
дещо більше, ніж просто студентська розвага
і розпочали репетиції.
Гурт «ТІК» підкорив Америку, Польщу, Чехію… Та найтепліше зустрічають в Україні.

P.S.

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

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

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

організації, соціального захисту фронтовиків, трудівників тилу та ветеранів
військової служби. Особливу увагу Віктор Іванович Анохін приділяв військово-патріотичному вихованню молоді.
Він завжди був жаданим гостем у школах міста, розповідав про героїчні воєнні роки.
Скромність була візитівкою льотчика Анохіна, Я не пригадую жодного
випадку, щоб Віктор Іванович щось вимагав від влади для себе особисто чи
скаржився в різні інстанції. Честь офіцера Радянської Армії для нього була
понад усе.
Цього року після травневих свят я
завітав у гості до ветерана. Ми довго говорили про його улюблену авіацію, фронтові роки. Віктор Іванович,
як завжди, не скаржився на здоров’я ,
жартував, давав мудрі поради. Ми планували невдовзі зустрітися знову. Не
судилося…
Анохіну підкорювалося небо. Він
любив життя. Для нас Почесний громадянин м. Вишгорода, полковник
авіації, ветеран Віктор Іванович Анохін назавжди залишиться в пам’яті як
мужній фронтовик і глибоко порядна
людина.
Вічна пам’ять тобі, ветеране!

Вишуканий
«Ді Блек»…

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»,
Василь КАРПЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Відповіді на кросворд
«Київська Русь»,

Вітаємо

Вишгород

Півень
співає
гарно,
та яйця
несе
курка
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