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Огляд міста

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

25 червня в. о. Вишгородського міського голови, секретар
міської ради Марія Решетнікова, її заступники Олександр Ростовцев та Олексій Рачинський, начальник відділу містобудування та
архітектури Вишгородської міськради Тетяна Зайченко та директор Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» Георгій Чебан здійснили чергову виїзну комісію з огляду
міста.
Зокрема — перевірку нового самопливного каналізаційного колектора, змонтованого ДБК «Партнер», забудовником ЖК «Ярославичі»
(від вул. Ю. Кургузова, 1-а, 1-б до «Будмаркета» на вул. Київській).
Перевірено і стан каналізаційних колодязів.
Запитань щодо якості виконаних робіт і дотримання технічних умов
у ВМКП «Водоканал» немає. Самопливний колектор передано місту.
Перевірили і те, як іде реконструкція площі біля БК «Енергетик»
(ФОТО на стор. 3), розпочата Віктором Решетняком. Зокрема, щодо
оформлення і ремонту фонтану говорили з архітектором Василем Климиком, автором цієї малої архітектурної форми.
Далі — на стор. 3

Влас. інф.,
http://www.ffu.org.ua/ukr/duflu/duflu_news/14001/

ФутГОЛ

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», сайт ФФУ

19 червня в смт Щасливе (Бориспільський район, Київська область)
завершились фінальні змагання Дитячо-юнацької футбольної ліги
України серед команд віком до 15 років. До четвірки кращих у першій лізі цієї вікової групи пробилися «Чайка» (Вишгород), «Прем’єрНива» (Вінниця), СДЮШОР «Космос» (Запоріжжя) та ФК «Одеса».
Напередодні, 18 червня, були зіграні півфінальні матчі, у яких
СДЮШОР «Космос» виявився сильнішим за ФК«Одеса» (2:0), а «Прем’єрНива» перемогла «Чайку» з рахунком 2:1. Наші футболісти перші відкрили
рахунок (відзначився Владислав Кушніренко), а потім психологічно «перегоріли». Як результат — кілька неприпустимих помилок, що дозволили супернику зрівняти рахунок, а в другому таймі — вийти вперед.
В останні хвилини матчу наші земляки мали змогу перевести гру до
післяматчевих пенальті, та ні Єгор Твердохліб, ні Андрій Спичак не зуміли
спрямувати м’яча у ворота вінничан, які і стали переможцями цієї гри.
Відповідно, у матчі за третє місце зустрілись «Чайка» та «Одеса». Ця
гра проходила за солідної переваги команди із Вишгорода і завершилася
її перемогою з рахунком 6:2. Голами відзначилися: дублем — Єгор Твердохліб, по одному м’ячу — у Владислава Кушніренка, Івана Паламарчука,
Артема Редванівського та Владислава Януша.
Далі — на стор. 8

Першість України:
Фінальна бронза — у вишгородської «Чайки»

Депутатська ініціатива:
Зекономити допоможе лічильник

Ми виступили з ініціативою: підготувати міську програму,
за якою виділити кошти з міського бюджету на проект,
закупівлю, встановлення та повірку лічильників у тих
будинках міського житлового фонду, де їх дотепер немає

ФОТО — Любов ЛІСОГОР, спеціально для «Вишгорода»

Володимир ЛІСОГОР, міський депутат-мажоритарник

Тарифи ростуть
Офіційний сайт міськради: www.вишгород.com.ua

За все в житті треба платити. За незалежність — особливо. Вже не
вийде надіятися на доброго дядю, доведеться брати відповідальність
на себе. Безумовно, держава вибрала не найкращий час розписатися
у власному безсиллі, та, принаймні, чесно сказала громадянам: «Беріть все у свої руки, бо легко не буде».
Те, що буде важко, я зрозумів давно, тому що як підприємець середньої руки знаюся на дебеті-кредиті та вмію планувати діяльність не лише
у родині. Оскільки я депутат-мажоритарник на вул. Б. Хмельницького, де
більшість будинків — підтоптані і проживають в них літні люди на, можна
сказати, умовну пенсію, було зрозуміло, що їм треба допомагати НЕГАЙНО. Тому вже з березня ц. р., після чергового подорожчання електроенергії, я розпочав консультації з фахівцями.
В середньому вартість опалення в будинках на нашій вулиці складає 12
грн за кв. м. Тобто за опалення квартири площею до 50 кв. м доводиться
платити 600 грн у місяць. Пенсії ж моїх виборців у середньому складають
1000 грн.
Далі — на стор. 3
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Підтримуємо звернення
громадських організацій

Друзі, колеги В. Федосенко,
І. Бурдак, В. Решетняк

Балада
Іван БУРДАК
Світлій пам’яті незабутнього друга
Віктора Олександровича
Решетняка присвячується
«Ой, червона калинонька слізьми
заливалась» (Із пісні)
Жив у славному древньому місті,
Плідно в ньому трудився, творив.
Залишивсь в недоспіваній пісні,
Із якою по місту ходив.
Моряк Чорноморського флоту,
Досвідчений лікар-творець.
Любив свою гідну роботу,
В житті був відважний борець.
Жінок рятував повсякчасно,
Народжених вводив в життя.

Вишгород

Площа імені В. Решетняка

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

В. о. Вишгородського
міського голови, секретарю
міської ради М. С. Решетніковій
Шановна Маріє Степанівно!
Міська рада ветеранів підтримує звернення громадських організацій міста Вишгорода про присвоєння одній із площ або вулиць
Вишгорода імені справжнього патріота нашого міста, мудрого керівника Решетняка Віктора Олександровича (посмертно).
Його внесок у соціально-економічний розвиток Вишгорода є надзвичайно вагомим і залишиться в
пам’яті багатьох вишгородців.
Вважаємо: найкращим місцем
для вшанування його пам’яті є площа біля Будинку культури «Енергетик» у центрі міста. Цю площу Віктор Олександрович хотів зробити
найкращою.
Сьогодні вона носить ім’я Строкова. Щоб зберегти пам’ять про
керівника Київських ГЕС і ГАЕС,
ми пропонуємо назвати його ім’ям
площу на розі вулиць Набережної
та Промислової, де знаходиться
пам’ятник комсомольцям 1920-х
років.
Підстава: Постанова Вишгородської міської ради ветеранів від
30.06.2015 р. № 6/45.
З повагою
голова ради ветеранів
війни і праці
Петро ЖУЛАНОВ

Ваша думка

2015 року

Збираємо підписи
вишгородців
Секретарю Вишгородської
міської ради
М. С. Решетніковій
Шановна Маріє Степанівно!
Звертаємось до Вас з пропозицією увічнити пам’ять видатної людини,
особистий внесок якої є неоціненним
для нашого міста, — Віктора Решетняка — та присвоїти площі міста або
новоствореній вулиці його ім’я, а
саме: вулиця Віктора Решетняка або
площа Віктора Решетняка.
Також повідомляємо, що ГО
«ВИШГОРОД — НАШ ДІМ» має намір
організувати збір підписів мешканців
міста з цієї ініціативи.
З повагою
голова ГО «Вишгород — наш дім»
Володимир ЛІСОГОР

Це була його мрія…

Наш почесний обов’язок — вшанувати пам’ять
Вишгородській міській раді
Шановні колеги!
14 червня 2015 року пішов із життя Вишгородський
міський голова, член правління Асоціації міст України,
кандидат медичних наук Решетняк Віктор Олександрович. Він був визначним керівником, який активно займався розвитком і розбудовою міста Вишгорода. Усе
його життя — безкорисливе служіння людям. Завдяки
йому розпочалась нова епоха Вишгорода — становлення його як сучасного європейського міста.
З огляду на наш почесний обов’язок — вшанувати пам’ять видатного міського голови — звертаюсь
до вас із проханням перейменувати одну з вулиць
І сяйво його не погасне,
Воно перейде в майбуття.
В науці сказав своє слово;
Він вірив в порядність людей.
Народу залишив готових
Десятки прекрасних ідей.
Луганщина, Крим, Чорномор’я —
Це рідна для нього земля.
Були в нього й радість... і горе, —
Всі знаєм, яке, звідкіля (?).
Та він не схилився, бач, долу.
Він твердо ішов по землі.
Така в нього доленька-доля —
Долать бастіони круті.
Людиною був він від Бога,
Всевишнього милостю жив.
Від матері-батька порога
Дорогу Господь освятив.
І край Вишгородський чудовий
За працю його похвалив.
Спокійно, упевнено мовив:
«Навіки я всіх полюбив».
Центральну районну лікарню
Зробив як взірець для других.
І часу не тратив він марно.
Казав: «Марнотратство — це гріх».
На поміч ішов серед ночі,
Долаючи сон на ходу.
Казав: «Ой, як дуже я хочу
Відвести раптову біду».
Відводив, спасав героїчно,
Боровся за кожне життя.
В серцях наших житиме вічно —
Він тихо пішов в небуття...
...Обрали його головою,
А звали всі мером своїм.

Найкращий пам’ятник — у серцях людей

м. Вишгорода на честь Решетняка Віктора Олександровича. Належною правовою підставою такого
рішення може слугувати необхідність забезпечити виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди
їх символіки» від 09 квітня 2015 року, підписаний Президентом України.
Сподіваюсь на підтримку даної ініціативи та схвального рішення Вишгородської міської ради.
З повагою
голова Вишгородської районної адміністрації
Олександр ГОРГАН

Людиною був золотою —
Це кожен зазначує дім.
Прикрасили Вишгород квіти
На радість щасливих людей.
І стало в душі нашій світло,
Бо поряд Господар іде.
Великий він був будівничий,
Талант його в місті розцвів.
Дивився відверто в обличчя
Тому, хто його розумів.
Умів донести депутатам
Свої перспективні діла.
Не вмів громобійно кричати,
Знаходив потрібні слова.
У чесність людську дуже вірив,
Колегам своїм довіряв.
— Живу я в Божественній Вірі, —
Колегам і друзям казав.
На честь його вулицю в місті
Міськрада повинна назвать.
У вічно немеркнучу пісню
Ім’я його скромне вписать.
Він жив благородно, відкрито
І був у людей на виду.
Хотів він ще жити, творити,
Не думав про смертну одру.
Людей рятував він сміливо,
Щоб в землю завчас не лягли.
Це — горе велике, зрадливе, —
Його врятувать не змогли.
Цвітуть його сонячні рози
І липи духмяно цвітуть.
В душі нашій сум, гіркі сльози,
Бо Віктора нам не вернуть.
Плачуть хмари над Київським морем,

Міста-побратими

До Вишгородської міської ради
Найкрасивіший пам’ятник, який людина може отримати, — в серцях інших людей
(Альберт Швейцер)
Пані та панове, з глибокою стурбованістю я отримав звістку про раптову
смерть Віктора Решетняка. Прийміть, родина Віктора Олександровича, працівники міськради та вишгородська громада, щирі співчуття від громади міста
Льорраха, бургомістра д-ра Міхаеля Вільке і мене особисто.
Ми знаємо пана Решетняка як давнього прихильника нашої співпраці, бо
саме він працював не покладаючи рук для молодіжних
обмінів між нашими містами. Його дружня і скромна
манера спілкування буде нам взірцем для подальших
зустрічей. Багато з того, що він зробив, пам’ятатимуть
і у Льорраху, де Віктор Решетняк залишиться назавжди у нашій пам’яті.
Він пішов із життя занадто рано. Його смерть стала
для всіх ударом. Вишгородська громадо! Прийми від
усього серця побажання мати багато сил, щоб змиритися з неминучим, пережити важкий час прощання і
скорботи та знайти силу і розраду.
Щиро
Йорг ЛУТЦ, обербургомістр Льорраха

Опустив сиву голову дуб.
Бо велике прийшло до нас горе —
Нас залишив товариш і друг.
Тож помолимось, друзі, за нього,
Пухом буде рідненька земля.
Ми попросим Великого Бога —
Хай дарує довічне життя.
Плачуть верби, берези, тополі,
Опустились голівки жоржин.
У своєї щасливої Долі
Він був істинно праведний син.
Господи, помилуй,
Його душу до себе прийми!
***
На замовлення Вишгородського
міського голови Віктора Решетняка
в подарунок місту вийшла з друку
поема-роман Івана Бурдака «Вишгород — Русь Київська». Автор присвячує третє видання книги світлій
пам’яті Віктора Олександровича.

До Дня міста, з ініціативи Віктора Решетняка, планувалося відкрити новий комунальний театр. У
нашій розмові ми дійшли висновку,
що сьогодні місто потребує культурологічного прориву.
На одній із сесій міської ради Віктор Олександрович намагався внести це питання в порядок денний, але
депутати відхилили його, мотивуючи
тим, що сьогодні це не актуально. Тоді
вирішили піти іншим шляхом — були
проведені перемовини з театрами Києва про презентацію Театру антрепризи до Дня міста Вишгорода, а також
досягнуто домовленість про показ до
кінця року десяти вистав кращих театрів Києва. Проте життя розпорядилося інакше…
Я не випадково розповідаю про
цю маловідому сторінку із життя Віктора Решетняка — людини, яка мислила по-господарськи, яка перетворила Вишгород в одне з найкращих міст
України...
То що ж робити? Чекати манни
небесної? Невже ми не в змозі зробити гуртом те, чого не встиг Віктор
Олександрович?
Колектив театру, який уже почав
створюватись, готовий відкрити двері всім творчим людям нашого міста.
Отож, запрошуємо до співпраці політиків, бізнесменів, усіх небайдужих
вишгородчан.
Врешті-решт, не святі горшки ліплять. Разом ми зможемо реалізувати
ідею нашого мера — це буде найкраща пам’ять про нього! Театр, про який
він мріяв, має бути названий іменем
Віктора Решетняка...
Олександр КОЛОТ,
актор, режисер, журналіст

Вшануймо пам’ять світлої людини
Громадська благодійна спілка інвалідів «Онкочорнобиль» підтримує ініціативу
громадських організацій міста та розлогий загал вишгородців щодо вшанування
пам’яті світлої людини, великого патріота Вишгорода Віктора Решетняка.
Віктор Решетняк, насамперед, запам’ятався вишгородцям своєю широкою благодійною діяльністю і підтримкою незахищених верств населення, зокрема, громадян,
які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. І його добродійні справи назавжди залишаться у пам’яті людей.
Ми пропонуємо розглянути питання про присвоєння площі біля Будинку культури
«Енергетик» імені Віктора Решетняка. Водночас назвати іменем Григорія Строкова
площу в районі ГЕС біля знаку «Чайка» або площу, де знаходиться пам’ятник комсомольцям — будівничим Київської ГЕС на вул. Набережній (тут у 60-ті роки знаходився
штаб будівництва ГЕС).
Віктор ЛУК’ЯНЕНКО, голова громадської благодійної спілки інвалідів «Онкочорнобиль»

Ми його знали, як людину, яка всі зусилля вкладає у справу
дружби і взаєморозуміння народів

Шановні жителі Вишгорода!
Ми, члени робочої групи «Східна Європа»
товариства «Льоррах Інтернаціонал», висловлюємо співчуття жителям вашого міста. Звістка
про смерть Віктора Олександровича Решетняка,
мера міста Вишгорода, глибоко вразила нас.
Із 2006 року, коли він був обраний мером нашого українського міста-побратима, ми його знали як
людину, яка всі свої зусилля вкладає у справу дружби і взаєморозуміння народів. При цьому йому було
важливо, щоб контакт між жителями наших міст
розвивався на рівних. Завдяки силі його особистості були здійснені проекти, які залишили свій слід у
справі дружби між Льоррахом і Вишгородом.
Особливе значення він надавав роботі з молоддю. Завдяки його ініціативі вісім старшокласників та
студентів із Вишгорода взяли участь у проекті Дня
скорботи в 2013 році: вони працювали цілий тиждень разом із учнями гімназії ім. Хебеля.
Світ у Європі та збереження пам’яті про війну
були метою цього проекту. Продовженням роботи

міг би стати міжнародний літній табір у Вишгороді,
на який Віктор Решетняк запрошував молодих людей із міст-побратимів. На жаль, події в Україні перешкодили здійсненню цієї ідеї.
Багато проектів спільної роботи між школами,
організаціями та жителями наших міст з метою розвитку громадянського суспільства були задумані і
не змогли здійснитися через ситуацію в Україні. Та,
попри це, ми, жителі міста Льорраха, сподіваємося,
що дружні зв’язки і зустрічі на різних рівнях громадянського суспільства, а також численні контакти
між жителями різного віку міст Льорраха та Вишгорода триватимуть у дусі Віктора Олександровича
Решетняка.
З повагою
від імені робочої групи «Східна Європа»
товариства «Льоррах Інтернаціонал»,
Штефі МЕММЕРТ-ЛУНАУ,
від імені товариства «Льоррах Інтернаціонал»
Манфред РАУПП
26 червня 2015

Що. Де. Коли

Вишгород

4 липня

Здоров’я. Професіоналізм. Освіта

Виїзна комісія

Огляд міста

Нас навчили любити один одного —
кажуть випускники «Школи доглядання»
Христина РУЗАМ

Поводились з нами дуже чемно.
Спілкування було дуже конструктивним. Програма — чудова. Вразила
кваліфікація викладачів і таланти студентів, які там навчаються (дотепний
День медика і незабутній концерт — на
їхній творчій совісті).
Чимало цікавого розповіли двоє
лекторів — переселенці з Донбасу:
дерматолог-венеролог (працює на
Київському
експериментально-про-

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

«Здоров’я.
Професіоналізм.
Освіта» — ці три чарівних слова —
на сертифікаті, які отримала група
громадянок різного віку, які закінчили спеціальні курси доглядальниць.
Дехто з них роками доглядає за
лежачими рідними, дехто вирішив
опанувати нову професію.

Враження
(Початок на стор. 1)
Дитячий ігровий комплекс на Бегемотиках — складова
благоустрою набережної Київського водосховища. Це лише
частина із задуманого В. Решетняком. НА ФОТО внизу: 2
липня 2015 р. на Бегемотиках, зліва направо: заступник Вишгородського міського голови Олександр Ростовцев, голова
Громадської ради Ігор Тихан, міський депутат-мажоритарник
Віталій Кутаф’єв обговорюють найближчі плани.
***
КПЖ і КГ здійснює санітарну очистку міста в робочому
режимі. За день сміттєзбиральна машина робить дві ходки
та вивозить 90-95 куб м сміття з контейнерів. Щодня прибирають вулиці міста техніка і бригада дорожніх робочих.

Сертифікат з рук Марії Решетнікової та Ірини Правдивої отримала відомий
спортивний фотокор і наставник юних журналістів ЦТ «Дивосвіт» Ольга Думанська

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На сертифікаті, що дає право доглядати за важко хворими, три підписи
— голови Вишгородської районної організації Товариства червоного Хреста
України, Вишгородського міського голови (пам’ять Віктора Решетняка вшанували хвилиною мовчання) та директора
Всеукраїнського центру професійної
реабілітації інвалідів — саме туди на навчання направили і кількох безробітних,
що стоять на обліку (Центр зайнятості
оплачує і медогляди та медкнижку), —
отримати професію бджоляра, перукаря
або секретаря керівника.
Діляться враженнями Олена Войтюк, Ольга Думанська, Анастасія
Міськова, Маріанна Залецька, Олена
Комарницька, Яніна Неросляк, Ольга
Писаревська: «Спочатку ми не уявляли, куди нас везуть. Виявилось: умови
— пречудові, відмінне харчування. Та
головне — ми почали думати один про
одного і про ближнього, нас цього навчили.

тезно-ортопедичному
підприємстві,
що на вул. Фроловській у Києві, надає
безоплатну допомогу постраждалим у
АТО) та його дружина — гастроентеролог».
Заступник директора Центру Наталія Малиновська передала директору
центру медико-соціальної реабілітації
ВРО ТЧ Світлані Данилюк методичні
рекомендації та програму курсів і поділилась меседжами концепції соціально-психологічної допомоги, котру
реально надавати на базі Центру — у
співпраці з Вінницьким інститутом реабілітації інвалідів і Вишгородської районної червонохресної організації.
У планах — дистанційне навчання.
Восени ц. р. набирають нову групу доглядальниць/доглядальників. Записуйтесь за тел: (04596) 52-638 (медико-соціальний реабілітаційний центр ВРО
ЧХ України, вул. В. Симоненка, 5)
Школа доглядальниць —
чит. на сайті газети

2015 року
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Офіційно

Про дострокове
припинення
повноважень
Вишгородського
міського голови
Решетняка В. О.
Рішення від 25 червня 2015 р. № 47/1
У зв’язку зі смертю Вишгородського
міського голови Решетняка Віктора Олександровича, відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 26,
ч. 2 ст. 42, п. 1 ч. 3 ст. 50, п. 6 ч. 1, п. 1 ч.
7 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома факт дострокового
припинення повноважень Вишгородського
міського голови Решетняка Віктора Олександровича у зв’язку з його смертю 14
червня 2015 року.
2. Врахувати те, що секретар Вишгородської міської ради Решетнікова Марія
Степанівна здійснює повноваження Вишгородського міського голови з моменту
дострокового припинення повноважень
міського голови Решетняка В.О. до моменту початку повноважень міського голови,
обраного на позачергових виборах, або до
дня відкриття першої сесії Вишгородської
міської ради, обраної на чергових місцевих
виборах.
3. На виконання частини третьої статті
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», секретарю Вишгородської
міської ради Решетніковій М. С. звернутися
до Верховної Ради України з клопотанням
щодо призначення позачергових виборів
Вишгородського міського голови.
4. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації відповідно до вимог чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань законності та правопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та
контролю за рішеннями ради та її виконавчого комітету.
В. о. міського голови
М. РЕШЕТНІКОВА

Депутатська ініціатива: Зекономити допоможе лічильник
Ми виступили з ініціативою: підготувати міську програму, за якою виділити кошти з міського бюджету на проект, закупівлю, встановлення та
повірку лічильників у тих будинках міського житлового фонду, де їх дотепер немає
Тарифи ростуть
(Початок на стор. 1)
Подорожчала електроенергія, подорожчав газ, а відтак — і опалення. Прогнозоване зростання тарифів за тепло —
до 22 грн за квадратний метр, тобто вже
1 100 грн у місяць.
Я вивчив досвід будинків із будинковими лічильниками: на обслуговуванні КПЖ
і КГ і там, де мешканці самі вирішують, де
робити повірку загальнобудинкового лічильника тепла, на чому економити, коли «прикручувати» вентиль, а коли подавати тепла
у квартири більше. Практика показує, що,
безперечно, ЛІЧИЛЬНИКИ, навіть якщо
врахувати вартість їхнього обслуговування
(батареї, ремонт, повірки раз на 2-4 роки), —
дозволяють ПЛАТИТИ МЕНШЕ.
Та вирішують усе самі люди. Тому разом із старшими по будинках я організував
зустрічі з мешканцями — 23 червня (біля Б.
Хмельницького, 4) і 1 липня (біля Б. Хмельницького, 7). Прийшли представник КПЖ і
КГ Віктор Поліщук, депутати Дмитро Корнійчук, Анатолій Шока і Юрій Ткалич, а також
головний редактор газети «Вишгород» Марина Кочелісова.
Люди з розумінням поставилися до ситуації, дехто вже почав збирати по 500 грн
на лічильники. Та справа ускладнилася тим,
що для більшості мешканців, які вже давно
на пенсії, ця сума непідйомна. Тоді присутні
на зустрічі депутати виступили з ініціативою:
підготувати міську програму, за якою виділити кошти з міського бюджету на проект,
закупівлю, встановлення та повірку лічильників у тих будинках міського житлового
фонду, де їх іще немає.

Вартість послуги з централізованого опалення для населення —
попередній та нововведений тарифи
(надано ВРКП «Вишгородтепломережа»)
Послуга з централізованого опалення

Од.
виміру

Попередній тариф
(з 21.11.2014)

Для абонентів житлових
будинків з будинковими
та квартирними приладами обліку теплової енергії

грн/Гкал

Для абонентів житлових
будинків без будинкових
та квартирних приладів
обліку теплової енергії

грн/кв. м за місяць упродовж
періоду надання послуги

Нововведений тариф
(з 08.05.2015)

% зростання

416,35

708,41

70,1

12,96

22,05

70,1

Вартість опалення двокімнатної квартири
загальною опалювальною площею 50 кв. м (приклад)
Наявність
приладу
обліку

Вартість опалення (грн/місяць упродовж
періоду надання послуги)

Довідково:
середньомісячна вартість
грн/1 кв. м по приладу обліку

За попереднім
тарифом

За попереднім
тарифом

За нововведеним
тарифом

Наявний

425,0

725,0

Відсутній

650,0

1105,0

Від редакції.
Вже наступного дня на робочу нараду
зібралися заступник міського голови Олександр Ростовцев, представники Вишгородського районного комунального підпориємства (ВРКП) «Тепломережа» (директор
Олександр Таран, головний інженер Віктор
Алєксєєв і юрист підприємства Любов Дяченко ), директор КПЖ і КГ Михайло Шененко,
його заступник Геннадій Лесик, начальник
сантехдільниці КПЖ і КГ Віктор Поліщук,
голова бюджетної комісії міськради Дмитро

8,50

За нововведеним
тарифом
14,50

Корнійчук та депутат-мажоритарник Володимир Лісогор.
Ішлося про борги населення і підприємств перед ВРКП «Тепломережа», стан
мереж перед опалювальним сезоном, кількість будинків міського житлового фонду без
лічильників (з адресами), кошти, необхідні
для закупівлі загальнобудинкових приладів
обліку тепла в будинки, де їх немає, та обслуговування лічильників.
На другу робочу нараду 30 червня прийшли ще декілька міських депутатів і началь-

ник бухгалтерсько-економічного відділу міськради Наталя Сакевич. Узгоджено кошторис
для закупівлі/встановлення/повірки лічильників та схему міжтрансферної передачі лічильників на баланс місту-району, а потім
— за згодою мешканців — обслуговуючої
організації (ВРКП «Тепломережа»), що має
нести відповідальність за тепло від котельні
до будинку. За ініціативою депутатів Володимира Лісогора, Дмитра Корнійчука, Анатолія
Шоки, Віталія Кутаф’єва, Богдана Руденка,
Віктора Шубки і Юрія Ткалича, відповідні рішення мають бути прийняті на найближчій
бюджетній сесії міськради.
За інформацією відділу збуту ВРКП «Тепломережа», 87,1 % особових рахунків по
району забезпечено приладами обліку тепла.
У Вишгороді адреси будинків, де немає лічильників:
вул. М. Грушевського, 3-5, 7, 12; Дніпровська, 3-а; Київська, 6, 11; Ю. Кургузова, 3-б,
10; просп. І. Мазепи, 3 (3 вводи), 7; вул. Набережна, 2; В. Симоненка, 1-а, 1-б; Б. Хмельницького, 2, 4, 5.
Встановлення (виготовлення робочого
проекту, придбання та монтаж) загальнобудинкового лічильника теплової енергії коштує в середньому 20-30,0 тис. грн.
Термін окупності встановлення лічильника тепла на житловий будинок, наприклад,
на вул. Б. Хмельницького, 5 у м. Вишгороді
(загальною опалювальною площею 2559,1
кв. м) складатиме близько 2-х місяців:
(22,05 грн х 2559,1 кв. м х 6 міс. = 338 569
грн.) – (14,50 грн х 2559,1 кв. м х 6 міс. = 222
642 грн) = 115 927 грн : 6 міс. = 19 320 грн.
30 000 грн : 19 320 грн = 1,6 міс.
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4 липня

ФізкультУРА

СРІБНИЙ
марафон
28 червня 2015 р. естафетна команда КВІНТ-А (м. Вишгород): Роман Радченко, Владислав Мазунін,
Віктор Кухарчук, Андрій Ляшенко)
вперше взяла участь в ХІ нічному
марафоні «Київська Русь» (2728.06.2015), присвяченому пам’яті
автогонщика Вадима Нестерчука, і
у виснажливому та безкомпромісному змаганні з результатом 3 год.
9 хв. 28 сек. виборола друге призове місце.
Повністю
результати
див.:
https://athletic-events.com/races/177/
results
Відео: https://www.youtube.com/
watch?v=KD25G3rA2Tw&list=PL0h
mzH6YPpDdZmO5mnM8Njkl3QL_
Stp3s&index=3

ІНФОРМвікно

2015 року

Атака на банківські картки
Павло ПАНФЬОРОВ,
начальник Вишгородського РВ
ГУ МВС України в Київській області
Зловмисники щодня вигадують нові способи
заволодіння вашими коштами. Один із найрозповсюдженіших — коли ви розміщуєте оголошення про продаж на інтернет-сайті, де вказуєте
реквізити своєї банківської картки, куди у подальшому мають перерахувати гроші.
Шахраї по телефону представляються покупцями та просять назвати останні чотири цифри з тильної сторони пластикової картки або ж

Семінари

Обережно: шахраї!

цифри коду, який приходить на мобільний телефон (нібито для підтвердження платежу). У цей
же день злодії переводять грошові кошти з даної
картки в будь-який куточок України, а там уже
знімають готівку.
Так, у Вишгородському райвідділі міліції цього року вже зареєстровано кілька заяв людей,
яких обманули таким чином.
Невідомі особи, скориставшись довірою гр.
П. та дізнавшись код банківської картки, зняли з
неї близько 5 000 грн.
Під час купівлі гр. У. товару на одному із сайтів, розпочавши банківську операцію, невідомий

Пенсійний фонд України на базі управління ПФУ
у Вишгородському районі провів підсумкове заняття
п’ятиденного семінару, організованого навчальнометодичним центром Державного підприємства
«Інформаційний центр персоніфікованого обліку
Пенсійного фонду України»

Ніщо так не об’єднує людей як
спільна біда. Події, які сколихнули
життя всієї країни, не можуть залишити байдужою жодну людину. Починаючи з березня 2014 р., до лав
Збройних сил України з Нових Петрівець було мобілізовано 84 людини, з них 55 перебували в зоні АТО
(30 там і до сьогодні). За цей час
було поранено 10 солдатів, четверо
перебувало у полоні. Є нагороджені — Олександр Олейніков отримав
орден «За мужність».
Аби підтримати відважних воїнів,
Новопетрівська сільська рада організувала 26 червня у приміщенні Національного музею-заповідника «Битва
за Київ у 1943 році» зустріч односельчан — учасників АТО. Солдати прийшли разом із дружинами.
Присутніх зустрів директор музею
— зі словами вдячності хлопцям за
мирне небо над головою. Іван Вікован
у своєму привітальному слові поєднав
сучасні події з подіями Другої світової
війни та запросив усіх оглянути виставку «Твої сини, Україно!», яка присвячена подіям, що відбуваються на
Сході нашої держави сьогодні. Затим
хлопці поклали квіти до монументу
«Символ Миру» Європейської вулиці
скульптур та сфотографувалися на
пам’ять.
Голова Новопетрівської сільської
ради Радіон Старенький розповів
про соціально-економічну ситуацію в
країні та селі і від імені односельчан
подякував хлопцям, які відважно захищали нашу державу. Присутній на
зустрічі депутат Київської обласної
ради Олександр Приходько висловив
глибоку вдячність та шану бійцям за
мужність, силу волі та витримку.
Зустріч була теплою та душевною.
На святковому обіді солдати розповіли, що вони пережили за час, проведений у зоні АТО. Їхні історії були
надзвичайно щирими та пронизані
глибоким патріотизмом і вірою у перемогу.
Наші захисники виконали свій
обов’язок, не зрадили присягу українському народові та живими повернулися на рідну землю. Після таких
зустрічей міцнішають віра у краще
майбутнє і бажання захищати суверенітет, свободу і цілісність нашої держави. СЛАВА УКРАЇНІ!

Без феєрверків
ТВЕРДЕ ПЛЕЧЕ НАРОДУ —
чит. на сайті газети «Вишгород»

Під час підсумкового заняття в управлінні ПФУ у Вишгородському районі
Галина МАКАРЕНКО
ФОТО — автор, спеціально для «Вишгорода»

Діяльність Пенсійного фонду України сьогодні в полі зору значної
частини населення України. Адже багато хто — сьогоднішні і майбутні
пенсіонери, роботодавці — так чи інакше пов’язані з його діяльністю:
від безперебійного функціонування системи пенсійного забезпечення
залежить, врешті решт, і благополуччя багатьох людей. Отож організатори поставили за мету обмін досвідом, обговорення актуальних
питань та законодавчих ініціатив у сфері пенсійного забезпечення з
тим, щоб такі напрацювання дали змогу покращити роботу управлінь,
забезпечити чітку діяльність системи та її розвиток з урахуванням викликів сьогодення.
У навчальному заході взяли участь перші заступники начальників, заступники начальників головних управлінь ПФУ в областях та Києві, а також
працівники, зараховані до кадрового резерву на вищевказані посади. Без
перебільшення можна сказати, що в кожного з них — чималий досвід організаційної роботи в структурі Пенсійного фонду. Та вони з цікавістю слухали
виступи начальника управління Пенсійного фонду у Вишгородському районі
Оксани Тарасенко та її першого заступника Наталії Кудрінської, знайомилися з роботою відділів і задавали чимало запитань.
— Наші працівники наче екзамен складали, — ділиться враженнями
Оксана Тарасенко, — адже запитання були дуже прискіпливі, примушували
конкретизувати і деталізувати роботу відділів. Та вони відповідали дуже грамотно і чітко, я за це й не хвилювалась, бо очолюють підрозділи управління
по кілька років, мають чималий досвід у роботі, ретельно вникають у всі інструкції та нововведення в роботі.
Вишгородське управління доволі специфічне, адже серед пенсіонерів —
значна кількість тих, чиї призначення пов’язані з ліквідацією аварії на ЧАЕС.
Втім, як і в інших управліннях, є досить непростим процес наповнення фонду

Демобілізовані

коштами, стягнення заборгованості по сплаті пенсійних внесків. Для оперативного вирішення цих проблемних питань тимчасова комісія з питань погашення заборгованості при райдержадміністрації за участі представника
управління ПФУ працює безпосередньо з боржниками. У результаті цієї роботи з початку року погашено більше 120 тисяч гривень боргу. Проводяться
також рейди і перевірки щодо правильності нарахування та слати внесків,
достовірності даних у звітах по застрахованих особах, легалізації заробітної
плати.
Щодо поліпшення якості обслуговування пенсіонерів, то тут на позитив
спрацювало відкриття офісу «єдиного вікна», коли людина може вирішити
всі свої питання, звернувшись лише до одного працівника.
— Питання прийому громадян і спілкування дуже важливе, треба всі
проблеми розв’язувати на місцевому рівні, — зауважив Василь Фатхутдінов,
начальник головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, який також брав участь у підсумковому занятті. — А «єдине вікно»
якраз і дає можливість уникнути багатьох проблем, зменшити кількість черг,
спростити процедуру оформлення пенсій.
У Вишгородському управлінні дбають і про авторитет своїх працівників
та фонду, про важливість чого я неодноразово наголошував. Тут на видному
місці та в одязі працівників — символіка Пенсійного фонду, на робочих місцях працівників — їхні грамоти, подяки, що вже саме по собі підвищує їхній
статус серед відвідувачів.
Вручити сертифікати про підвищення кваліфікації учасникам семінару
прибув голова правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний. Привітавши учасників семінару з успішним завершенням навчання, він висловив
сподівання, що вони у своїх регіонах стануть провідниками законодавчих ініціатив Пенсійного фонду, роз’яснюватимуть переваги змін та нововведень:
— Законопроект щодо запровадження накопичувальної системи та єдиних принципів нарахування пенсій дозволить модернізувати систему пенсійного забезпечення в Україні. Відповідно, з’явиться фінансовий ресурс для
диференціації пенсій, їх осучаснення. Крім іншого, запровадження накопичувального рівня — це на сьогодні чи не єдина альтернатива такому непопулярному нововведенню, як підвищення пенсійного віку.
Організатори заходу переконані, що навчання та постійне підвищення
кваліфікації мають бути систематичними. Адже, попри досвід і багаторічний
стаж роботи працівників, роз’яснення законодавчих нововведень та обмін
досвідом, знайомство з буднями управлінь різного рівня завжди відіграють
значну роль у підвищенні якості обслуговування клієнтів, допомагають чітко
організувати роботу управлінь.

ФОТОмить

Медогляди та
реабілітація
Олексій ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ,
головний лікар
На виконання доручення
голови Київської обласної
державної адміністрації від
18.06.2015 р. №28-1 розроблено дорожню карту проведення медичних оглядів та
медичної реабілітації демобілізованих військовослужбовців, працівників Збройних
сил України, Національної
гвардії, інших силових структур області, що брали участь
у антитерористичній операції
(АТО).
В реєстратурах амбулаторій загальної практики
сімейної медицини працює
єдине вікно для ветеранів
війни та учасників АТО, розміщені примірники дорожньої
карти (див. на сайті газети
«Вишгород»). Ветерани війни та учасники АТО обслуговуються позачергово. В
реєстратурі Вишгородської
ЦРЛ (04596-54-364) можна
отримати всю необхідну інформацію.

ФОТО — Володимир ВОРОНІН, спеціально для «Вишгорода»

Олена ВІТРЯНА,
науковий співробітник
Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 р.»

дізнався таємний код картки та перевів із неї
8 000 грн.
На мобільний телефон гр. Ш. зателефонував
невідомий. «Працівник» служби безпеки банку
«попередив», що з банківської картки гр. Ш. відбувається перерахунок коштів в інтернет-магазин і попросив назвати персональні дані картки
та код. Через деякий час з банківської картки гр.
Ш. зникло 12 000 грн.
Увага! Будь-які цифри, крім банківського
рахунку, називати стороннім особам заборонено та небезпечно.
Якщо ви стали жертвами шахраїв, негайно
заблокуйте свою банківську картку, повідомте
про злодіїв на гарячу лінію «102» або зверніться
до найближчого відділення міліції.

І навчались, і ділились досвідом

Вечір-зустріч з
учасниками АТО

Земний уклін
тобі, солдате
України!

Вишгород

Зустріч через 40 років
Випускники 1975 р. Вишгородської ЗОШ №1

Вишгород
Розмовляла Катерина ЗУРМА
ФОТО — архів Валерія ВИГОВСЬКОГО,
спеціально для «Вишгорода»

Багатюща археологічна спадщина й
унікальні історико-культурні пам’ятки можуть стати потужною стартовою базою
для туристичного розвитку Вишгорода й
регіону. Про це йдеться в «Програмі підтримки археологічних розкопок у м. Вишгород на 2015 р.», яку у міській раді зареєстрував депутат Валерій Виговський.
А поки обранці планують розглянути її на
найближчій сесії, він, як голова Благодійного
фонду «Покоління», спонсорував початок археологічних розкопок у районі вулиць Набережної та Межигірського Спаса (за МДСПІ),
ініціатором яких виступив Інститут археології
Національної академії наук України. Що принесе реалізація програми місту й які сподівання від нової серії археологічних розвідок
– про це наша розмова з Валерієм Павловичем.
— Чому виникла ідея з розробкою й
лобіюванням археологічної програми?
— Вона виникла не на голому місті. Я
неодноразово спілкувався зі Всеволодом
Івакіним, старшим науковим співробітником
Центру археології Києва Інституту археології НАН України, який в останні роки проводив розкопки у Вишгороді. І кожні з них були
успішними.
Наше місто — це справжній археологічний клондайк, ще до кінця, можливо, багатьма не збагненний. Бездонний колодязь,
заповнений раритетами та старовинними
артефактами і реліквіями, цінність яких іноді
виходить за рамки людського усвідомлення.
Останні знахідки значно збагатили археологічну скарбницю України й розширили
уявлення про життя наших предків часів формування Давньоруської держави ІХ-ХІ ст. Не
забуваймо: Вишгород — ровесник столиці
Київської Русі, а нині України — Києва і тривалий час — до 13 ст. — відігравав відчутну
роль як духовно-культурний та торгово-комерційний центр.
Саме тут княгиня Ольга облаштувала
свою резиденцію, місце розташування якої
по сьогодні залишається таємницею. Сюди
приїжджали відпочити разом із військовою
дружиною перші князі — Святослав, Володимир та Ярослав Мудрий.
Не до Києва, а до Вишгорода із Візантії
привезли першу чудотворну ікону Богородиці — «Вишгородську», до якої кілька століть
звідусіль сходилися християни помолитися
й преклонити коліна. І саме в нашому місті
були поховані перші на Київській Русі святі
страстотерпці Борис і Гліб, мощі яких, за літописними свідченнями, покояться у вишгородській землі. Отже, шукати й відкривати є що.
Водночас ми ще досі не навчилися повноцінно шанувати свою історію й використовувати можливості даної Богом багатющої
духовно-культурної спадщини, як це роблять
на Заході. Подивіться, як вічне місто Рим
Дуже важливо змалечку виховувати дітей
у патріотичному дусі, прищеплювати їм ідеологію здорового способу життя, правильно
навчати підростаюче покоління нормам поведінки у суспільстві, вкладати розуміння понять Закон, Порядок, Взаємоповага та Взаємодопомога. Саме такий курс тримає партія
зі знаковою назвою «Сила Людей».
28 червня, у День Конституції, активісти
вишгородського осередку партії «Сила Людей» Андрій Федосенко та Артем Глущенко
роздали 900 примірників дитячої Конституції
у центрі Вишгорода. Отримали путівники головного Закону України вишгородські школярі та вихованці дитячих садочків. Дитяча
Конституція цікаво і доступно розповідає про
головні закони, тим самим підвищує усвідомлення відповідальності молодшого покоління.
Активісти вишгородської «Сили Людей»
висловлюють щиру подяку автору дитячої
Конституції Микиті Кашницькому за добру
справу, директору НВП «Технопроект» Віктору Федосенку — за фінансову підтримку та
директору видавництва «Самміт-Книга» Ігореві Степуріну — за альтруїзм у роботі.
Ми, партія «Сила людей», намагаємося
зробити все від нас залежне, аби наше рідне місто Вишгород розвивалося та ставало
кращим.
Аби досягти цього, недостатньо поважати нашу багату історію, культуру та традиції,
потрібно будувати наше суспільство за допомогою Законів та Порядку. Ми повинні бути
одним цілим, адже тільки, згуртувавшись навколо Закону та Порядку, ми зможемо створити країну, якою пишатимемося, і життя, на яке
всі ми заслуговуємо.

Тема
дбайливо оберігає пам’ять про стародавні
цивілізації. І це окупається! Щорічно його відвідують мільйони туристів, залишаючи тут
чималі кошти, а черги на вхід до численних
музеїв, популярних археологічних пам’яток
під відкритим небом — Колізею, Палантину,
Римського форуму — розтягуються на сотні
метрів. І люди готові стояти годинами в них,
аби тільки потрапити всередину й відчути
атмосферу стародавнього Риму. Аналогічна
ситуація на місцях археологічних розкопок у
Греції, Єгипті, Туреччині.
У Вишгорода, на переконання багатьох
фахівців, не менший потенціал. Якщо в Італії
так шанують археологічні залишки на пагорбах, з яких починалася Римська імперія, то
на вишгородських землях так само започатковувалась історія Київської Русі. Образно
кажучи, ми буквально ходимо по коштовностях, якими через свою байдужість, аморфність, безініціативність досі не скористалися.
— Ви вірите, що археологи й у Вишгороді знайдуть свою пектораль, як на кургані Товста Могила на Дніпропетровщині?
— Не в золотих пекторалях суть, хоча це
— унікальні історичні подарунки. Для багатьох фраза «найцінніша знахідка» сприймається як найкоштовніша. А от для справжніх
цінителів історії найціннішими є ті артефакти, які несуть найбільше інформації про свої
епохи.
Вишгородська земля багата саме такими археологічними раритетами. Золоті й коштовні вироби передаються століттями з рук
у руки й втрачають свою хронологічну знаковість. А архітектурні руїни, побутові речі несуть дихання доби. Чимало сучасних людей,
стомившись від урбаністичної реальності,
шаленого ритму життя, хоч на кілька годин
прагнуть поринути до історичних першоджерел. Всеволод Івакін — досвідчений науковець, і він переконаний, що на новому місці
розкопок віднайде не менш значущі історичні
артефакти, які ще більше привідкриють таємниці нашого минулого.
— Але ж будь-які розкопки додатковим тягарем лягають на місцевий бюджет…
— Комерційна вигода від них, як доводить світовий досвід, є набагато більшою.
Тільки нею треба вміти мудро скористатися.
Івакін на цьогорічні археологічні дослідження
попросив 50 тис. грн.
Якщо врахувати, що бюджет міста — 50
млн грн, то ця сума становить 0,1% — крапля в морі на фоні очікуваних дивідендів, які
можуть обернутися в разі удачі стократними
вигодами. Тим більше, що зараз є перевиконання бюджету за півроку.
Це одна з можливостей перспективно
вкласти кошти з вигодою для престижу міста. Я взагалі вважаю, що слід написати не
тільки програму археологічних розкопок, а й
програму духовно-культурного розвитку міста.
І як депутат зроблю зі свого боку все,
щоб наступного року в бюджет було закладе-

Дитяча
Конституція від
«Сили Людей»
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Туризм і паломництво

Валерій Виговський:
«Ми буквально ходимо
по коштовностях»
но 100-200 тис. грн на маркетингову роботу
з підвищення іміджу Вишгорода, проведення
у нас міжнародних і всеукраїнських фестивалів, конкурсів, ярмарків. Щоб місто заграло
іншими гранями й своїми райдужними переливами привернуло увагу до себе світової
громадськості.
— А якщо інші депутати не підтримають програму?
— Мені важко сказати, які аргументи
можна навести проти неї. Адже мова йде насамперед про престиж, обличчя міста.
Згадайте, який інформаційний бум зчинився навколо розкопок у Вишгороді в 2012
р., коли дослідники натрапили на рештки
давньоруської садиби і попервах не виключали, що вони можуть бути руїнами заміського
палацу княгині Ольги. Тоді навіть закордонні
інформагентства із захопленням розповідали про вишгородські знахідки.
Якби у Вишгороді була нормально розвинута туристична індустрія, то вже тоді б ми
мали справжнє паломництво, яке принесло б
чималі прибутки.
Статистика — найсуворіший суддя. Сьогодні туризм обернувся на одну з провідних
високоприбуткових галузей світової економіки. У 2014 р. сукупний дохід від нього становив $1,5 трлн, і, попри складні геополітичні
процеси, прибутки зросли абсолютно в усіх
країнах світу.
Але головна його особливість в тому,
що він заразом стимулює розвиток понад 50
суміжних комерційних напрямків: малий і середній бізнес, торгівлю, готельне господарство, спорт, транспорт, побут, народні промисли, створює нові робочі місця й зменшує
відтік кадрів за кордон. Тому кожна країна,
регіон, місто прагнуть пропагувати та популяризувати свою туристичну привабливість.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
фінансовий консультант
у м. Вишгород
ВИМОГИ:
д/р не обов'язковий,
навички роботи на ПК,
активність, комунікабельність,
позитивне мислення.
МИ ПРОПОНУЄМО:
досвід роботи в стабільній компанії,
стажування,
навчання, тренінги, офіційне
працевлаштування,
можливість кар'єрного росту та
професійного
розвитку, конкурентну
заробітну плату + бонуси.
Тел.: 050 - 386-23-17
(вартість дзвінків з
гідно тарифів
вашого оператору зв'язку).
Ліцензія НБУ №217
від 20.10.2011 р.

Голос Вишгорода так само має сольно
зазвучати в туристичному просторі. Сьогодні
часто наводять позитивний приклад туристичного вибуху у Львові, який ще років 15
тому занепадав. А секрет прориву простий
— підприємливість та ініціативність.
Один приклад. У 1990-х науковий працівник Центрального державного історичного
архіву України Наталія Царьова запровадила
у місцевій пресі рубрику «Вуличками стародавнього Львова», розповідаючи цікаві історії про кожний будинок, провулок, скверик.
Нині ці розповіді виросли у комерційно
прибуткові вік-енди й тури — «Княжими двориками», «Австрійський Львів», «Археологічні скарбниці міста Лева», «Лабіринтами
львівських підземель», «Стопами Яна Собеського», «Замкові привиди», «Кавовий
Львів». Ініціатива, спрямована в правильне
русло, принесла комерційний успіх.
А наше місто має набагато більше насичену історію. От тільки не треба гнатися, як
це ми зараз спостерігаємо, за тимчасовою
вигодою у вигляді хаотичної забудови й руйнації історичної частини міста.
За нинішніх скрутних умов у Вишгорода є
два виходи: або сліпо тинятися по скарбах із
простягнутою рукою, або навчитися заробляти самим і дати заробляти іншим. Ми повинні
не бездумно провалювати програми на сесіях, а навпаки — вміти побачити раціональне
зерно, яке здатне принести щедрий колос.
Вишгород і так дуже спізнився із розвитком туристичної сфери. Настав час надати
поштовх ініціативним і підприємливим, створивши сприятливі умови для туристичного
ривка. Головне — не боятися робити перші
кроки, навіть коли підставляють підніжки.
Із таких кроків починало кожне комерційно
успішне місто.

5 липня відзначає
85-річний ЮВІЛЕЙ
Петро Степанович
БОНДАРЕНКО!!
БОНДАРЕНКО
В цей день ми хочем
щастя побажати
І неба чистого,
як волошковий цвіт,
Ніколи прикрощів не знати,
Здоров’я міцне мати аж до сотні літ.
Зичим любові і доброго слова,
Усюди удачі й міцного здоров’я,
Веселої пісні, прекрасного свята,
Безмежної радості в серці і хаті!
З ювілеєм сердечно вітаєм,
Нехай сонячним буде Ваш вік,
Ми всію душею бажаєм
Щастя й здоров’я на багато літ!
Дружина, син, невістка,
дочка, зять, онуки

24.06.2015 р. у районі вул. Дніпровська, 5 було втрачено портмоне з цінними документами. Велике прохання: повернути за винагороду. Тел: (097) 847-26-40
Вважати недійсним втрачений
студентський квиток, виданий
Київським технікумом готельного
господарства від 01.09.2014 р. на
ім’я Михайлової Тетяни Юріївни.

Вважати недійсним втрачене свідоцтво платника єдиного податку, серія
А №906115, видане ДПІ у Вишгородському районі від 23.05.2012 р. на ім’я
Брушковської Наталії Валеріївни.
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Вишгород

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 6 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00, 12:20 Т/с «Асi»
13:20, 13:55 «Ворожка»
14:20 «Слiпа»
14:55 «Не бреши менi»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:20, 22:20 Т/с
«Склiфосовський 3»
23:35 «Мiнкульт»
2+2
07:00 Т/с «Пригоди
Мерлiна-3»
09:00 Т/с «Атлантида»
12:00 Х/ф «Природжений
гонщик»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАI»
18:30, 23:30 «Спецкор»
19:20 «Секретнi
матерiали»
20:20 Т/с «Перевiзник»
21:20 Х/ф «Вiддача»
00:00 Т/с «Секта»

УТ-1
07:30, 23:15 На слуху
09:00 ПРОФIЛАКТИКА
ПЕРШОГО КАНАЛУ
15:00 Вiкно в Америку
16:00 Утеодин з Майклом
Щуром
16:35 Х/ф «Дiвчисько»
18:15 Час-Ч
19:00 Дорогi депутати
19:30 Перша шпальта
20:00, 01:20 Про головне
21:40 З перших вуст
21:50 Подорожнi
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:50, 07:10, 08:10 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
10:00 Т/с «Життя
розсудить»
13:45, 15:30 Т/с
«Адвокат»
18:00 Т/с «Королева гри»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Смертельнi
перегони»
ТОНіС

07:05, 21:35 Iменалегенди
09:50, 18:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
12:15 Дива блакитної
планети: сiм континентiв
15:00, 18:30, 21:00
«Соцiальний пульс»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 Кримiнальнi iсторiї
18:15 «Iпостасi спорту»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Селезньова
20:00 Великi битви
22:35 Всесвiт
00:00 «Латинський
коханець»
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
15:35 Дамочки рулять
17:00, 21:00 Країна У

18:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Т/с «Помста»
СТБ
06:15, 16:00 «Все буде
добре!»
08:00 «Зiркове життя.
Самотнiсть перших
красунь - 2»
09:05 «Зiркове життя.
Прокляття Майстра та
Маргарити»
10:00 «Зiркове життя.
Перемогти рак»
11:00 Х/ф «Кольє для
Снiгової Баби»
12:50 «Хата на тата»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
П. Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»

(УКРАїНА)
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?
09:20 Аеропорт
зсередини
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Мисливцi за складами
12:50, 13:15 Гаражна
команда
14:35, 22:55 Будинки на
деревах
15:25, 15:50 Надлюдська
наука
16:20 Швидкi та гучнi
17:15 Махiнатори
20:00 Рибальськi байки Я.
Вагнера
21:00 Вижити разом
22:00 Аляска: родина
з лiсу

DISCOVERY CHANNEL

НТН
08:05 «Правда життя».
Дiти
09:30 «Велика рiзниця
по-українськи»
11:20 Х/ф «Розумники»
13:10 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
14:55 Т/с «Слiди
апостолiв»
19:00, 21:30 «Свiдок»

тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Т/с «Помста»
00:00 Х/ф «Волл-стрiт:
Грошi не сплять»

риболовля
15:25 А ти б вижив?
16:20, 16:45 Акули
автоаукцiону з Далласа
20:00 Повний форсаж
21:00, 21:30 У гонитвi за
класикою
22:00 Дiм для автiвок
22:55, 23:20 Катастрофа
на колесах

СТБ
08:45 «Зiркове життя. Б’є
- значить любить?»
10:50 «МастерШеф - 4»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Кохана, ми
вбиваємо дiтей»

НТН
06:40 Х/ф «Республiка
ШКIД»
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55 Т/с «Коломбо»
11:50, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»
13:20 Т/с «Копиновобранцi - 3»
15:15, 19:30 Т/с
«Охоронець - 3»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно»

19:30 Т/с «Охоронець - 3»
22:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
08:15 М/с «Iсторiї Тома i
Джеррi»
10:17 Т/с «Татусевi
дочки»
15:25 Х/ф «Великий тато»
17:05 Х/ф «Багатiй Рiччi»
19:00 Ревiзор
21:15 Страстi за
Ревiзором
23:05 ППШ-2
МЕГА
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10 Спокуса: райськi
птахи
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зi
сховищ
15:30, 20:10 Наука
22:30 Народженi
мусонами
23:30 Покер

ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
10:00 «Телемаркет»
13:00, 14:55, 16:00, 16:55
«Вiдкритий мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
18:50 «Паспортний стiл»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Якiсне життя»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Х/ф «Тариф
«Щаслива родина»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:25 «Судовi справи»
13:25, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:20, 16:15 «Жди меня»

17:40 «Новини»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
09:55 Т/с «Батл Крiк»
12:35, 13:10 Паралельний
свiт
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20 Х/ф
«Медальйон»
16:50 Х/ф «Пароль «Рибамеч»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Дiстало!
21:30 Свобода слова
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
07:40 Мармуровий
будиночок
09:20, 14:20, 19:20 80-i:
Найвизначнiшi футбольнi
моменти
10:10, 15:10, 20:10 90-i:

Найвизначнiшi футбольнi
моменти
16:00 Дика природа Росiї:
Заполяр’я
16:50 Суперспоруди
Третього рейха: Вовче
лiгво
17:40 Загублений лiнкор
Гiтлера
18:30 Захисники
культурної спадщини
21:50 Фатальна стихiя:
Гнiв божий
22:40 Код небезпеки: Що
буде далi?
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
09:15, 14:15 Час:
пiдсумки тижня з В.
Гайдукевичем
10:35, 00:35 Машина часу
11:35 Велика полiтика
15:15, 15:37, 16:10, 16:34
«Єдина родина»
17:19, 17:35, 18:15, 20:00
Україна - понад усе!
18:32 Особливий погляд
21:40 Час-Тайм
23:00 Час новин
23:35 Територiя
закону

В I В ТО Р О К , 7 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00 Т/с «Асi»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 4»
13:20, 13:55 «Ворожка»
14:20 «Слiпа»
14:55 «Не бреши менi»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:15, 22:10, 23:05 Т/с
«Склiфосовський 3»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:20 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:20 Д/п «Знищенi за
мить»
11:50 Х/ф «Вiйна
подружжя Роуз»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00, 20:20 Т/с

«Перевiзник»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Точка падiння»

рязанськи»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна мiстика

УТ-1
06:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:30, 21:00 Новини
06:15, 08:25 Вiд першої
особи
09:25 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:55 Подорожнi
13:20, 18:15 Час-Ч
13:30, 20:00 Про головне
16:10 Фольк-music
17:30 Перша студiя
19:00 Першi на Першому
19:30 Авторський проект.
Вересень
21:50 Вiйна i мир
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:15 Вертикаль влади

ТОНіС
07:10, 09:50, 15:40
«Цивiлiзацiя Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00, 22:00 Iменалегенди
12:15 «Секрети закулiсся
з О. Ржавським»
13:10 Кримiнальнi iсторiї
14:00, 22:35 Всесвiт
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Селезньова
21:30 Вiдлуння

ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Х/ф «Смокiнг по-

ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за

DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30, 14:05, 18:10 Як це
зроблено?
09:20 Рибальськi байки Я.
Вагнера
12:50 Швидкi та гучнi
14:35, 15:00 Шалена

18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Просте життя»
23:00 Подiї дня

18:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Т/с «Помста»

НОВИЙ КАНАЛ
07:47 Т/с «Друзi»
09:40, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»

11:35 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:45 Серця Трьох-2
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:05 Т/с «СашаТаня»
23:05 Перфект
МЕГА
06:00, 16:50 У пошуках
iстини
06:50, 16:00 Правила
життя
07:40, 17:40 Мiстична
Україна
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10 Пiдводний рай
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зi
сховищ
15:30, 20:10 Наука
22:30 Народженi
мусонами
23:30 Найдивовижнiшi
моменти

ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20 «Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
21:25 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
22:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Життєвi iсторiї»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:30 «Судовi справи»
13:35, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 8»

18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Батл Крiк»
11:50, 13:20, 16:20 Т/с
«1941»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Паралельний свiт
14:50 Провокатор
17:45, 22:25 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:20 Х/ф «Каратель»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
09:20, 14:20, 19:20
Суперспоруди Третього
рейха
12:40 Суперспоруди

Третього рейха:
Камiкадзе
13:55, 23:05 Науковi
дурощі
16:50 Суперспоруди
Третього рейха
17:40 80-i: Найвизначнiшi
футбольнi моменти
18:30 90-i: Найвизначнiшi
футбольнi моменти
21:00 Iгри розуму:
Пам’ять
21:25 Iгри розуму:
Мораль
22:40 Код небезпеки
23:30 Нiкi Лауда: Трагедiя
в повiтрi
5 КАНАЛ
09:35 Кордон держави
16:15, 17:15, 17:35, 18:14
Україна понад усе!
16:35 Пiслязавтра
18:31 Велика полiтика
20:00 Час.
Пiдсумки дня
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
23:00 Час новин
23:30 Мiграцiйний
вектор

СЕ Р Е ДА, 8 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
07:35, 08:35 «Маша i
ведмiдь»
09:40 «Чотири весiлля»
11:00 Т/с «Асi»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 4»
13:20, 13:55 «Ворожка»
14:55 «Не бреши менi»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:15, 22:10, 23:05 Т/с
«Склiфосовський 3»
2+2
08:10, 19:00 «ДжеДАI»
08:30, 18:30, 23:30
«Спецкор»
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10, 00:00 «ПАТРIОТ.UA
з Н. Якимович»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:40, 19:20 Д/п
«Знищенi за мить»
12:10 Х/ф «Зiткнення із
Землею»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»

16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «Ударнi сили»
УТ-1
09:25 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:55 Як ваше здоров’я?
12:35 Нотатки на глобусi
13:20, 18:15 Час-Ч
13:30, 20:00 Про головне
17:20 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
21:50 Слiдство. Iнфо
22:40 Мегалот
23:00, 00:00 Пiдсумки
23:15 Тепло.ua
ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Х/ф «Там, де є
щастя для мене»

ТОНіС
09:50 «Цивiлiзацiя
Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
13:00 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
17:45 Полiт крiзь час
18:10 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. Н. Селезньова
21:30 Глобал - 3000
23:30 «Натхнення»
ТЕТ
07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У

СТБ
09:05 «Зiркове життя.
Не вiдступати i не
здаватися»
10:00 «Врятуйте нашу
сiм’ю
11:35 «МастерШеф - 4»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Давай поговоримо
про секс»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30, 14:05, 18:10 Як це
зроблено?
10:10 Повний форсаж
11:05, 11:30, 19:05, 19:30

Шукачi скарбiв Америки
12:50, 13:15 Акули
автоаукцiону з Далласа
14:35, 22:55 Чоловiчi
барлоги
15:25 Не намагайтеся
повторити
16:20 П’ята передача
20:00, 20:30 Мисливцi за
складами
21:00, 21:30 Що у вас у
гаражi?
22:00, 22:25 Гаражне
золото
НТН
09:00, 03:25 «Випадковий
свiдок»
09:25 «Кримiнальнi
справи»
10:20 Т/с «Коломбо»
11:45, 22:00 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 9»
13:15 Т/с «Копиновобранцi - 4»
15:15, 19:30 Т/с
«Охоронець - 3»
17:00 «Детективи»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ

07:57 Т/с «Друзi»
09:55, 17:00 Т/с «Не
родись вродлива»
11:50 Т/с «Татусевi
дочки»
14:50 Серця Трьох-2
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:00 Т/с «СашаТаня»
23:00 Перфект
МЕГА
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
12:50 Путiвка до пекла
14:30, 20:40 Скарби зi
сховищ
15:30, 20:10 Наука
22:30 Дика Австралiя
23:30 Покер
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»

13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Служба порятунку»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:35, 14:20 «Сiмейний
суд»
15:35, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 8»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»

22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
09:50 Т/с «Батл Крiк»
11:35, 13:20, 16:20 Т/с
«1941»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Паралельний свiт
14:50 Провокатор
17:45, 22:25 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:20 Х/ф «Небезпечна
людина»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:30 Фатальна стихiя:
Гнiв божий
09:20, 14:20, 19:20 Iгри
розуму: Пам’ять
10:35, 15:35, 20:35
Широкий погляд з Келом
Пенном
12:15 Шукачi скарбiв:

Золото Каджунiв
12:40, 16:50
Суперспоруди Третього
рейха
17:40 Екстремальний
експрес:
НС у тундрi
18:30 Дикий тунець:
Поразка капiтана
21:00 Екстремальний
експрес
21:50 Дикий тунець: На
межi
22:40 Золото в холоднiй
водi
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
15:35 Модне
здоров’я
16:10, 16:32, 17:15, 17:35,
18:15, 20:00 Україна понад усе!
18:35 Невигаданi
iсторiї
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30 Клуб
реформ
23:48 Мiсцевий час

Ч Е ТВ Е Р , 9 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
09:40 «Чотири весiлля»
11:00 Т/с «Асi»
12:20, 20:15 Т/с «Свати
- 4»
13:20, 13:55 «Ворожка»
14:20 «Слiпа»
14:55 «Не бреши менi»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
21:15, 22:10, 23:05 Т/с
«Склiфосовський 3»
2+2
09:00, 19:20 «Люстратор
7.62»
09:10, 00:00 «ПАТРIОТ.UA
з Н. Якимович»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
10:40 Д/п «Знищенi за
мить»
12:10 Х/ф «Льодовi
дрижаки»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00, 20:20 Т/с
«Перевiзник»
17:00 «СуперОблом.

UA-2»
17:35 «6 кадрiв»
21:20 Х/ф «В’язень»
УТ-1
09:25 Мультфiльм
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
12:00 Авторський проект.
Вересень
12:20 Слiдство. Iнфо
13:20, 18:15 Час-Ч
13:30, 20:00 Про головне
15:50 Надвечiр’я
16:55 Д/с «Замки
Європи»
17:45 Зроблено в Європi
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
21:40 З перших вуст
21:50 «Схеми» з Н.
Седлецькою
22:25 KIEV FASHION PARK
23:00, 00:00 Пiдсумки
ТРК «УКРАїНА»
06:05, 14:20, 15:30 Т/с
«Адвокат»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї

07:10, 08:10 Ранок з
Україною
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Мiй коханий
генiй»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00 Т/с «Просте життя»
23:00 Подiї дня
23:30 Реальна мiстика
ТОНіС
07:10, 09:50, 15:40
«Цивiлiзацiя Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 «Ландшафтнi iгри»
12:30 «Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою»
13:10, 17:45 Полiт крiзь
час
18:20 «Мистецтво i час»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Градський
21:30 Rock Time з Петром
Полтарєвим
22:10 Замальовки:
коротко про головне
ТЕТ

07:40 М/с «Чагiнгтон»
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30, 19:30 Т/с
«Свiтлофор»
22:00 Т/с «Ангел або
Демон»
23:00 Т/с «Помста»
СТБ
08:15 «Зiркове життя.
Невiдомi дiти вiдомих
батькiв»
09:10 «Зiркове життя.
Найскандальнiшi зiрковi
розлучення»
10:15 «Вагiтна у 16»
11:10 «Доньки-матерi»
12:05 «МастерШеф - 4»
18:40 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-3 з

П. Костiциним»
22:35 «Я соромлюсь
свого тiла»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30 Як це зроблено?
10:10, 10:35 Що у вас у
гаражi?
11:05, 11:30 Склади:
битва в Канадi
11:55, 12:50, 13:40, 14:35,
15:25, 16:20, 17:15, 18:10,
19:05, 20:00 Крижане
золото
21:00 Золота лихоманка
22:00 Дорожнi ковбої
22:55, 23:20 Битва за
нерухомiсть
НТН
08:30, 15:00, 19:00, 21:30
«Свiдок»
09:00 «Випадковий
свiдок»
09:20 «Кримiнальнi
справи»
10:15 Т/с «Коломбо»
11:45 Т/с «CSI: Нью-Йорк
- 9»
13:15 Т/с «Копи-

новобранцi - 4»
15:15, 19:30 Т/с
«Охоронець - 3»
17:00 «Детективи»
22:00 Т/с «CSI: маямi - 6»
23:45 Т/с «Елементарно»
НОВИЙ КАНАЛ
08:00 Т/с «Друзi»
09:50, 17:05 Т/с «Не
родись вродлива»
11:50 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:55 Серця Трьох-2
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:00 Т/с «СашаТаня»
23:00 Перфект
МЕГА
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10 Дивовижна
Бразилiя
11:10, 13:40 Мисливець
та жертва
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
14:30, 20:40 Скарби зi

сховищ
15:30, 20:10 Наука
22:30 Дика Австралiя
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Київськi iсторiї»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
12:30 «Судовi справи»
13:35, 14:20 «Сiмейний

суд»
15:35 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 8»
16:15 Т/с «Завжди говори
«Завжди» 9»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
22:50 Т/с «Перше
кохання»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Батл Крiк»
11:50, 13:10 Т/с «1941»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Паралельний свiт
15:00 Провокатор
16:20 Т/с «1942»
17:45, 22:25 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:20 Х/ф «Iноземець»
NATIONAL GEOGRAPHIC

CHANNEL
08:30 Фантастичний
спорт
08:55 Освоєння космосу
10:10, 15:10, 20:10 Дикий
тунець: На межi
11:50 Пiратськi
скарби
16:00 Iсторiя тваринного
свiту
16:50 Суперспоруди
Третього рейха
21:00 Будинок з видом
на зiрки
21:50 Померти
за долари
22:40 Код
небезпеки
23:30 Зниклий над
джунглями
5 КАНАЛ
09:35 Майстри Ремонту
11:35 Час: пiдсумки дня
16:15, 17:15, 17:35, 18:15,
18:31, 20:00 Україна понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30 Твоя влада
23:00 Час новин
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 0 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
09:40 «Чотири весiлля»
11:00 Т/с «Асi»
12:20 Т/с «Свати - 4»
13:20, 13:55 «Ворожка»
14:20 «Слiпа»
15:50 «Сiмейнi
мелодрами - 5»
17:10 Т/с «Чорна
троянда»
20:20 «Мультибарбара
2015»
21:00 «Вечiрнiй Київ»
23:00 «Свiтське життя»
2+2
09:00 «Люстратор 7.62»
09:10 «ПАТРIОТ.UA з Н.
Якимович»
09:40 Д/п «Зброя
майбутнього»
12:10 Х/ф «Вторгнення
живої сталi»
14:00 Т/с «Iнспектор
Алекс»
16:00 Т/с «Перевiзник»
17:00 «СуперОблом.
UA-2»

17:35 «6 кадрiв»
19:20 Х/ф «В’язень»
21:20 Х/ф «Хiтмен»
23:20 Х/ф «Захисник для
дочки»
УТ-1
09:25 Мультфiльм
09:40 Школа Мерi
Поппiнс
10:00, 14:40 Т/с
«Таємниця старого
мосту»
10:50 Вiра. Надiя. Любов
12:25 «Схеми» з Н.
Седлецькою
13:20 Час-Ч
13:30, 20:00 Про головне
15:50 Театральнi сезони
17:05 Д/ф «Жити довго,
жити вiчно»
18:05 Першi на Першому
18:50 Т/с «Новели
Мопассана»
21:40 З перших вуст
21:50 Перша студiя
23:00, 00:00 Пiдсумки

ТРК «УКРАїНА»
09:15 Зiрковий шлях
10:00, 19:45 «Говорить
Україна»
12:25 Т/с «Мiй коханий
генiй»
18:00 Т/с «Королева гри»
21:00, 23:30 Т/с «Чужа
жiнка»
23:00 Подiї дня
ТОНіС
07:15, 09:50, 18:15
«Цивiлiзацiя Incognita»
10:00, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:00 Rock Time з П.
Полтарєвим
12:20 «Свiтськi хронiки»
13:10, 17:45 Полiт крiзь
час
15:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
19:00 В гостях у Д.
Гордона. О. Градський
21:40 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»

ТЕТ
08:00 Мульт MIX
10:05 М/с «Смурфiки»
10:35 М/с «Качинi iсторiї»
11:00 Т/с «Маленькi
таємницi»
12:50 Повне
перевтiлення. Дiм за
тиждень
17:05 Країна У
18:10 Х/ф «Просто Райт»
20:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
Свiтанку»
22:00 Х/ф «500 днiв лiта»
СТБ
08:35 Х/ф «Молода
дружина»
10:25 Х/ф «Катерина.
Сiм’я»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:45 Т/с «Коли ми
вдома»
19:50 Х/ф «Любов i
голуби»

22:35 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:55, 13:40, 18:35 Як це
працює?
11:05, 11:30, 19:05, 19:30
Битва за нерухомiсть
12:50 Автомобiльний
аукцiон у Техасi
15:25 Руйнiвники мiфiв
17:15 Махiнатори
20:00 Iнженерiя
неможливого
21:00 Передусiм - лiтаки
22:00 Аляска: останнiй
кордон
НТН
09:00, 03:20 «Випадковий
свiдок»
09:20 «Кримiнальнi
справи»
10:15 Т/с «Коломбо»
13:15 Т/с «Копиновобранцi - 4»

15:15 Т/с «Охоронець - 3»
17:00 «Детективи»
19:30 Х/ф «Дот»
23:10 Х/ф «Немислиме»
НОВИЙ КАНАЛ
09:45, 16:55 Т/с «Не
родись вродлива»
11:40 Т/с «Татусевi
дочки»
14:45 Серця Трьох-2
18:50 Супермодель поукраїнськи
20:55 Т/с «СашаТаня»
22:55 Х/ф «Дочка мого
боса»
МЕГА
08:30, 18:30 Секретнi
територiї
09:20, 19:20 У пошуках
пригод
10:10, 22:30 Дика
Австралiя
12:00, 21:40 Шукачi
неприємностей
14:30, 20:40 Скарби зi
сховищ

15:30, 20:10 Наука
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
08:00, 19:20, 21:25
«Столиця»
09:30 «Київ музика»
13:00, 14:55, 16:00,
16:55, 18:55 «Вiдкритий
мiкрофон»
13:10, 23:50 «Громадська
приймальня»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:20, 17:10 «У
центрi уваги»
20:50, 23:20 «Мiська
варта»
22:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
ІНТЕР
09:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
11:10 Д/с «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:35, 14:20 «Сiмейний

суд»
15:40, 16:15 Т/с «Завжди
говори «Завжди» 9»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Чорне дзеркало»
23:30 Х/ф «Два Iвани»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Т/с «Батл Крiк»
11:50, 13:20, 16:20 Т/с
«1942»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Паралельний свiт
17:45, 22:25 Т/с
«Лягавий»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:30 Т/с «Розвiдники»
23:20 Х/ф «Тiнь якудза»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
08:30 Дикий тунець: На
межi

11:00 Мегазаводи:
«Порше-Панамера»
12:15 Шукачi скарбiв:
Скарби блюзменiв
13:30 Iгри розуму:
Перенавчи свiй мозок
16:50 Суперспоруди
Третього рейха
17:40 Золото Юкону:
Важкий початок
18:30 Космос: Простiр
i час
21:50 Золото Юкону
22:40 Код небезпеки
23:30 Розслiдування
авiакатастроф
5 КАНАЛ
14:35 Феєрiя мандрiв
16:15, 16:30, 17:15,
17:35, 18:14, 18:35, 20:00
Україна - понад усе!
21:10 Погляд
21:40 Час-Тайм
22:30, 23:25 Кiно з
Я.Соколовою
23:00 Час новин
23:50 Гра iнтересiв

СУБОТ А , 11 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с «Пригоди
ведмедикiв Гаммi»
09:00 «Маша i ведмiдь»
09:15 «Свiтське життя»
10:15, 01:00 Х/ф
«Найкращий друг сiм’ї»
14:05 «Сказочная Русь»
14:45 «Вечiрнiй Київ»
16:35, 21:10 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
23:05 Х/ф «Нiч у музеї - 2»
2+2
09:40 «Вайпаут»
12:00 «Top Gear»
13:00 «ДжеДАI»
14:00 Т/с «Атлантида»
16:00 Х/ф «Приборкувачi
хвиль»
18:15 Х/ф «Вiйна
драконiв»
20:00 Х/ф «Башня»
22:15 Х/ф «Найманий
вбивця»
УТ-1
09:10 Мультфiльм

09:40 Нотатки на глобусi
10:00 Зроблено в Європi
10:55 Д/с «Китай на
кiнчику язика»
12:05 Д/ф «Сага
старовинної пущi»
15:15 Чоловiчий клуб.
Мiжнародний турнiр з
кiкбоксингу
17:50 Д/ф «Жити довго,
жити вiчно»
19:10 Х/ф «Захар Беркут»
21:00 Новини
23:10 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00 Подiї
10:00 Реальна мiстика
10:50 Х/ф «Страшна
красуня»
12:50, 15:20 Т/с «Чужа
жiнка»
17:00, 19:40 Т/с «Анютине
щастя»
21:45 Х/ф «Пряники з
картоплi»
23:50 Таємний код
зламано. Пiрамiди
ТОНіС

09:50 «Кумири»
10:00 «Ландшафтнi iгри»
10:10 «М. Демонжо.
Мiледi з українським
корiнням»
11:25 Х/ф «Борсалiно»
16:10 «Мистецтво i час»
16:20 «Зимою i лiтом
мандруємо свiтом»
16:50 Концерт М.
Поплавського
18:40 Водне життя
19:50 Дива Сонячної
системи
21:00 «Секрети закулiсся
з О. Ржавським»
21:40 «Моднi iсторiї з О.
Новицькою»
22:00 Х/ф «Вся
президентська рать»
ТЕТ
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:55 М/ф «Усi собаки
потрапляють до раю 2»

12:20 М/ф «Таємниця
щурiв»
14:05 Х/ф «Потанцюймо»
16:00 Х/ф «Двадцять сiм
весiль»
18:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Пiдкорювач
Свiтанку»
21:35 Країна У
23:00 Дайошь молодьож
СТБ
09:00 «Все буде смачно!»
10:40 Х/ф «Молода
дружина»
12:40 Т/с «Коли ми
вдома»
14:05 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
15:50 Х/ф «Любов i
голуби»
18:00 Х/ф «Не було б
щастя»
22:15 Х/ф «Двi iсторiї про
кохання»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)

07:40 Дорожнi ковбої
10:10, 10:35 Гаражне
золото
11:05, 11:30, 22:00, 22:25
Мисливцi за складами
11:55, 12:20 Що у вас у
гаражi?
13:40, 14:05, 22:55, 23:20
У гонитвi за класикою
15:25 Будинки на деревах
16:20 Чоловiчi барлоги
17:15 Бар на замовлення
18:10, 18:35, 19:05, 19:30
Морпiх Дуг
20:00, 20:30 Найкращi у
своїй справi
23:50 Вижити разом
НТН
07:15 «Детективи»
11:30 «Речовий доказ»
12:00 «Головний свiдок»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:20 «Правда життя.
Професiя боксер»
13:50 Х/ф
«Транссибiрський
експрес»

16:00 Т/с
«Далекобiйники»
19:30 Т/с «Кримiналiсти:
мислити як злочинець
- 8»
21:15 Т/с «Той, що читає
думки»
23:55 Х/ф «Сьогоднi ти
помреш»
НОВИЙ КАНАЛ
09:27 Файна Юкрайна
10:15 Ревiзор
13:00 Страстi за
Ревiзором
14:50 Хто зверху
18:45 Х/ф «Одинадцять
друзiв Оушена»
21:00 Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена»
23:20 Х/ф «Екстрасенс:
Лабiринти розуму»
МЕГА
06:50 У пошуках iстини
08:30 Професiя снайпер
09:20 Смертельна зброя
10:10, 21:00 Невiдома
iсторiя

12:00 Смертельна
медицина
13:00 Дика Австралiя
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
23:00 Атомнi катастрофи
ТРК «КИїВ»
09:30 «Київ музика»
13:00 «Я - українець!»
14:30 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10,
23:50 «У центрi уваги»
16:00, 16:55, 18:00, 18:55,
20:55, 23:20 «Вiдкритий
мiкрофон»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:25 «Прогулянки
мiстом»
ІНТЕР
08:40 «Школа доктора
Комаровського»
09:30 Х/ф «Кавказька

полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
11:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
14:45 Т/с «Фродя» 1-4 сс.
18:20, 20:30 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
23:00 Т/с «Здрастуй,
мамо»
ICTV
07:35 Паралельний свiт
10:20 Секретний фронт
11:15 Антизомбi
12:10 Дiстало!
12:45 Факти. День
13:20 Громадянська
оборона
15:15 Т/с «Розвiдники»
18:45 Факти. Вечiр
19:25 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «Ханна»
22:10 Х/ф «Вiдлiк
убивств»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL

09:20 Зiткнення з
астероїдом: 24 години,
що змiнили свiт
13:55 Популярна наука:
Вибухонебезпечнi
висновки
14:20 Останнiй мiст
Гiтлера
15:10 Ракета помсти
Гiтлера
18:30 Осушити океан:
Бермудський трикутник
19:20 Осушити океан:
«Титанiк»
21:00 Мiжнародний
аеропорт Дубай
22:40 Розслiдування
авiакатастроф: Розпатися
в небi
5 КАНАЛ
11:35 Майстри Ремонту
19:35, 20:15, 20:35
Україна - понад усе!
21:10, 00:35 Велика
полiтика
21:35 Вiкно в Америку
22:35 Україна-селфi
22:50 Гра iнтересiв
23:00 Час новин

НЕДIЛЯ, 12 Л ИПНЯ
КАНАЛ 1+1
08:00, 08:35 М/с
«Пригоди ведмедикiв
Гаммi»
09:40 М/ф «Ескiмоска - 2:
пригоди в Арктицi»
09:45 «Маша i ведмiдь»
10:15 ТСН
13:15 «Iнспектор
Фреймут»
14:50 «Територiя обману»
15:45 «Повернiть менi
красу»
16:55, 18:05 «Чотири
весiлля 4»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Його любов»
2+2
08:30 Бої за чемпiонськi
пояси за версiєю
WBA: Руслан Чагаєв
(Узбекистан) - Франческо
Пьянета (Iталiя)
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 Д/п «Страшне
завтра»
13:00 «Секретнi
матерiали»

14:00 Т/с «Рекс»
16:00 Х/ф «Хiтмен»
18:00 Х/ф «Башня»
20:15 Х/ф «Американець»
22:15 Х/ф «Кiнець гри»
УТ-1
08:25 «Золотий гусак»
09:20 Хто в домi хазяїн?
09:45 Школа Мерi
Поппiнс
11:15 Х/ф «Захар Беркут»
13:35 Фольк-music
15:00 Мiжнародний
турнiр з кiкбоксингу
17:40 Т/с «Новели
Мопассана»
21:00 Новини
22:20 Альтернативна
музика
23:10 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
07:40 Т/с «Просте життя»
15:00 Х/ф «Пряники з
картоплi»
17:10, 20:00 Т/с «Мiй
коханий генiй»
19:00 Подiї тижня з О.

Панютою
22:00 Х/ф «Страшна
красуня»
ТОНіС
09:50 Дива Сонячної
системи
11:00 Х/ф «Горбань»
16:00 Дива блакитної
планети: сiм континентiв
17:00 Ювiлейний концерт
«Свiтязя»
19:00 Водне життя
20:15, 23:50 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Замальовки:
коротко про головне
22:00 Х/ф «Хитрий
злодiй»
ТЕТ
08:15 М/с «Смiшарики»
09:00 Мультик з Лунтиком
09:40 М/с «Дорадослiдниця»
10:05 М/с «Вперед, Дiєго,
вперед!»
10:55 М/ф «Таємниця
щурiв»

12:20 М/ф «Лiсний
патруль»
14:10 Х/ф «Рамона i
Бiзус»
16:00 Х/ф «Потанцюймо»
18:00 Х/ф «Двадцять сiм
весiль»
23:00 Дайошь молодьож
СТБ
08:50 «Все буде смачно!»
09:50 «Караоке на
Майданi»
10:45 Х/ф «Не було б
щастя»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-3 з
П. Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
22:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
DISCOVERY CHANNEL
(УКРАїНА)
08:30 Iнженерiя
неможливого
09:20 Аляска: родина
з лiсу
11:55, 15:25, 16:20, 17:15

Передплачуйте газету «Вишгород».

Куди піти вчитися?

Академія прокуратури набирає студентів
Національна академія прокуратури України у 2015 році здійснюватиме прийом вступників до Інституту підготовки кадрів на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
за спеціальністю «Правознавство» лише на денну форму навчання.
Прийматимуть громадян України, які закінчили вищі навчальні заклади,
отримали вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і виявили бажання здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «магістр» із середнім балом за додатком диплома не нижче 4,5 бала
за 5-бальною системою оцінювання знань, а також мають необхідні для роботи в органах прокуратури ділові та моральні якості та за станом здоров’я
можуть виконувати службові обов’язки.
Національна академія прокуратури України сьогодні — єдиний вищий
навчальний заклад, який діє в системі органів прокуратури України та є базовим щодо підготовки кваліфікованих юридичних кадрів прокуратури.
У 2015 році Академія планує прийняти 150 осіб. Підготовка фахівців здійснюватиметься за рахунок видатків державного бюджету (передбачається
безкоштовне навчання, студенти отримуватимуть стипендію за рахунок державного бюджету).
Етапи вступної кампанії:
1. Прийом заяв та документів — з 6 липня до 22 липня (включно).
2. Строки проведення вступних випробувань — 24-31 липня 2015 р.
3. Строк оприлюднення рейтингового списку вступників — не пізніше 5
серпня 2015 р.
4. Строк зарахування вступників — не пізніше 7 серпня 2015 р.
Вступники особисто подають документи та заяву про вступ (правила
прийому розміщені на офіційному сайті Академії).

Чоловiчi барлоги
12:50, 20:00 Дорожнi
ковбої
13:40, 22:00 Гiрше не
буває
14:35, 15:00, 22:55, 23:20
Ефект Карбонаро
18:10 Крижане золото
19:05 Золота лихоманка
21:00, 21:30 Катастрофа
на колесах
23:50 Повний форсаж
НТН
06:45 Т/с
«Далекобiйники»
10:35 «Народний кухар»
11:30 «Легенди карного
розшуку»
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Випадковий
свiдок»
13:50 Х/ф «Фокусники»
15:40 Х/ф «Повiтрянi
пiрати»
17:10 «Велика рiзниця поукраїнськи»
19:00 Т/с «Друге
дихання»

23:00 «Головний свiдок»
НОВИЙ КАНАЛ
08:25 М/ф «Скубi Ду i
Привид чаклунки»
13:50 Х/ф «Одинадцять
друзiв Оушена»
16:05 Х/ф «Дванадцять
друзiв Оушена»
18:35 Х/ф «Тринадцять
друзiв Оушена»
21:00 Х/ф «Товстун на
ринзi»
23:05 Х/ф «Керування
гнiвом»
МЕГА
08:30 Смертельна зброя
10:10, 21:00 Невiдома
iсторiя
12:00 Атомнi катастрофи
13:00 Дика Австралiя
15:00 Неймовiрний риф
16:00 У пошуках пригод
18:30 Мiстична Україна
23:00 Смертельна
медицина
ТРК «КИїВ»

08:00, 19:20, 21:30
«Столиця»
13:30 «Київський ринг з Р.
Назаровою»
14:40 «Гаряча лiнiя «102»
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:55, 23:30
«Вiдкритий мiкрофон»
15:10, 16:10, 17:10, 18:10
«У центрi уваги»
21:00, 23:00 «СТНтижневик»
22:30 «СТН-спорттижневик»
ІНТЕР
08:10 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний сезон»
11:00 Т/с «Доярка з
Хацапетiвки 3»
14:35 Х/ф «Кохання
з випробувальним
термiном»
18:00, 21:30 Х/ф «Два
Iвани»
20:00 Х/ф «Безуиство в
передмiстi»

17:40 Наука майбутнього
Стiвена Хокiнга
19:20 Конкурс
автомобiлiв майбутнього
21:00 80-i:
Наймасштбанiшi трагедiї
21:50 90-i:
Наймасштбанiшi трагедiї
22:40 «Коста Конкордiя»:
трагедiя в кадрi

23:20 Т/с «Здрастуй,
мамо»
ICTV
09:25 Зiрка YouTube
11:50 Дивитись усiм!
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Космiчний
джем»
15:05 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
16:55 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський»
18:45 Факти тижня
20:20 Х/ф «Широко
крокуючи»
21:55 Х/ф «Стукач»
NATIONAL GEOGRAPHIC
CHANNEL
09:20 Викрадення
мiсячного каменю
11:00, 11:25, 11:50, 12:15
Науковi дурощi
14:20 Великi рейди
Другої свiтової вiйни
15:10 Суперспоруди
Третього рейха:
Камiкадзе

5 КАНАЛ
08:35 Феєрiя
мандрiв
09:50 Снiданок з Iскрою
10:10 Кордон
держави
15:35 ПроОбраз з Н.
Фiцич
16:10, 16:40, 17:10, 17:35
«Єдина родина»
19:25, 20:35 Україна понад усе!
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Тайм
23:00 Час новин
23:35 Фiнансовий
тиждень

Наш індекс у Каталозі місцевих періодичних видань 40007

Читайте на сайті газети
www.vyshgorod.in.ua
* Зони розвитку освіти: 7 напрямків, 500 ідей
* Тверде плече народу
* Здоров’я на дні тарілки
* … І папороті цвіт на полотні
* МАМИН місяць липень
* Зробити Вишгородщину центром зеленого туризму
* Школа доглядальниць
та іще чимало цікавого

07.07.2015 року
в приміщені КЗ
«Вишгородська ЦРЛ»
з 9:00
буде проводитись
платний день донора.
Запрошуються
всі бажаючі.
Донорам мати при
собі паспорт та
ідентифікаційний код.

Пропоную стабільну роботу в м. Вишгороді:
— водія-експедитора; — охоронця; — вантажника
Телефонувати в робочі дні з 9:00 до 17:00,
тел: (04596) 23-329
Фірмовий магазин ПАТ «Оболонь»
в м. Вишгороді
запрошує на роботу

продавців (вантажників)
Звертайтеся за адресою:
м. Київ, вул. Богатирська, 3, відділ кадрів.
Тел. 501-65-04, e-mail-hr@kiev.obolon.ua

Безкоштовні
оголошення

ІНШЕ
Домашній майстер. Тел: (063) 100-90-08
Ремонт квартир, сантехнічні зварювальні
роботи, електрика, вагонка Тел: (067) 945-06-40

ПРОДАМ
Гараж №48 (євроремонт),
кооператив «Екран». Тел: (096) 271-70-92
Земельну ділянку 10 сот. Акт приватизації.
Тел. (063) 654-09-65
Погріб, вул. Шолуденка, 6 у м. Вишгороді.
Тел: (066) 629-43-51, (093) 484-48-47, Євген

Підприємство запрошує на
постійну роботу в м. Вишгороді:

— інженера-конструктора
з машинобудування,
ВО, ДР — від 2 років.
Заробітна плата – від 5 000 грн.
Тел: (067) 659-54-57
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4 липня

Сила Людей

Вишгород

Мозаїка

2015 року

Пам’яті медиків

ФОТО — Олександр КОВАЛЕНКО, «Слово», спеціально для «Вишгорода»

19 червня, в День медичного працівника в приміщенні актової
зали Вишгородської ЦРЛ відбувся концерт, присвячений пам’яті
міського голови Вишгорода, заслуженого лікаря України Решетняка Віктора Олександровича та завідувачки Вишгородської стоматологічної поліклініки Супрун Валентини Вікторівни, які передчасно пішли з життя.
У концерті брали участь артисти Національної філармонії України
— ансамбль «Дивограй» під керівництвом заслуженого артиста України Вадима Чорнокондратенка. Захід був організований з ініціативи та
підтримки друзів Віктора Олександровича та Валентини Вікторівни —
головного лікаря Вишгородської центральної районної лікарні Віктора
Павленка та директора НВП «Технопроект» Віктора Федосенка.
«Для мене ці люди були близькими не лише з професійної точки
зору, — каже Віктор Павленко, — це були люди з безмежно добрим
серцем і досвідом, люди широкої душі. Мені дуже шкода, що ми, зважаючи на нашу зайнятість, так рідко з ними спілкувались як друзі.
Мені дуже буде їх не вистачати».
«Для мене Віктор Олександрович та Валентина Вікторівна були
товаришами по нашій суспільній праці в міськраді. З Віктором Олександровичем ми часто обговорювали нові напрямки розвитку міста,
часто сперечалися, але його особливе бачення завжди давало ре-

зультат — виростали нові дитячі та спортивні майданчики, сквери,
мальовничі житлові квартали. Своєю діяльністю Віктор Олександрович вселяв вишгородцям віру в майбутнє міста. Валентина Вікторівна
дуже любила Вишгород та людей, що в ньому проживають. Завжди
з чарівною посмішкою, привітна, вона дарувала людям добро. Місто
втратило людей, яких місцеві жителі будуть пам’ятати та любити за
добрі діла», — поділився Віктор Федосенко.

Першість України:
Фінальна бронза — у вишгородської «Чайки»

Веселі канікули
Влас. інф.

Вдома

Із 22 по 28 червня у Вишгороді при соборі Вишгородської Богородиці (УГКЦ) проходили «Веселі

У липні
дні народження відзначають

депутати Вишгородської міської ради:
6 — Анатолій Миколайович ШОКА (відмінний ювілей)
16 — Юрій Олегович ГОРОДИСЬКИЙ
працівники апарату виконавчого комітету міськради:
12 — спеціаліст І категорії Ольга Серафимівна КОРНЄЄВА
16 — водій Олег Анатолійович ДУДКА.
Прийміть наші щирі вітання і побажання здоров’я з роси і води, поваги від людей, родинного затишку, гарних починань і досягнень у вашій
діяльності.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно до оселі заверта!
В. о. Вишгородського міського голови Марія РЕШЕТНІКОВА,
міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

(Початок на стор. 1)
У фіналі ж СДЮШОР
«Космос» здолав опір
«Прем’єр-Ниви» (3:1).
Звання найкращого захисника здобув наш Артем Каторгін.
Після завершення
турніру всі команди та
найкращі гравці отримали призи та кубки
з рук віце-президента
ФФУ Василя Орлецького, першого віце-президента ДЮФЛУ Віктора
Пищева та виконавчого
директора ДЮФЛУ Євгена Венгера.
ФутГОЛ
З першою українською бронзою привітали команду в. о. Вишгородського міського голови, секретар міської ради
Марія Решетнікова, її заступники Олександр Ростовцев
і Олексій Рачинський, директор КП «УФКС» Микола Горовий, які зазначили, що нинішні футболісти продовжують традиції, закладені «Чайкою» ще у 1979 р. (чемпіон
СРСР клубу «Шкіряний м’яч»), і побажали здоров’я і
спортивного довголіття.
А депутат Київоблради Олександр Приходько вру-

Вітання

Редакційна пошта
Лідія ПРИХОДЬКО,
пенсіонерка
чив тренеру і гравцям пам’ятні сувеніри (зокрема, передав капітану команди м’яч з автографами гравців збірної Украни з футболу) та пообіцяв, що — у продовження
справи Віктора Решетняка, котрий уболівав і радів кожній перемозі — буде придбано форму для гравців і автобус, аби їздити на будь-які змагання безперешкодно.
Редакція газети «Вишгород» приєднується до
привітань. Чекаємо на переможні фото цієї команди і через три, і через п’ять, і через … років.
канікули» (інформацію про це було опубліковано на
сайтах газети «Вишгород» і УГКЦ, там же див. фото).
Цілий тиждень діти корисно заповнювали свій вільний час: вчились різних ігор, пісень і танців, а головне
— доброму ставленню один до одного. «Залишилось
багато приємних та чудових вражень, а також безліч
нових друзів», — так коментують свій літній відпочинок учасники заходу.

Найщиріші вітання з нагоди ювілею – колезі і нашому
доброму товаришу Анатолію Миколайовичу ШОЦІ!
ШОЦІ!
День народження раз в рік
Переступить Ваш поріг.
З ним до Вас хай завітає
Все, що серце забажає!
Нехай Вам і далі
Щасливо живеться,
Добро і достаток
У домі ведеться!
Олена, Володимир, Любов ЛІСОГОР

Літо нині переважно спекотне. А на новому кладовищі у
Вишгороді в криниці немає води.
Трошечки начерпати можна хіба
що зранку…
Дістатися сюди – неблизький
світ. Звісно, машиною – просто. Та
й води можна із собою взяти вдосталь. А от пенсіонерам не під силу
тягти її із собою – хоч би самому з
горем навпіл дійти до могил родичів.
Можливо, криницю слід почистити або пробити свердловину десь
у середній частині кладовища, щоб
людям було зручніше. Бо ж вода
тут завжди потрібна – квіти поли-

Свій красивий ювілей відзначає
Анатолій Миколайович ШОКА!
ШОКА!
Вітаємо! Зичимо наснаги та успіхів у
кожній добрій справі на благо рідного
Вишгорода та його громади!
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Хай будуть достаток і добрі діла.
До сотні років щоб дожить довелось,
Усе, що чекалось в житті, щоб збулось!
ГО «Вишгород – наш дім»

Працю собі нелегку Ви обрали
Вона потребує сил та тривог,
тривог,
Але Ви ніколи не шкодували,
Бо праця — це доля, яку Вам дав Бог.
Радієм за Вас ми, за те, що Ви з нами,
За долю щасливу,
щасливу, за вдачу просту
просту..
Хай доля зорями розсиплеться на небі
І щастя місяцем освітлює в потребі
потребі,,
Нехай курличуть в небі журавлі —
Сьогодні Вас вітають всі
всі!!
З повагою Ваш трудовий колектив!

Є потреба у воді
ти, руки помити, розчин замісити
для встановлення пам’ятників та
плит. До того ж – і робітникам, які
їх тут виготовляють. Словом, без
води – ніяк не обійтись.
Олександр РОСТОВЦЕВ,
заступник Вишгородського
міського голови:
— Проблема ця постає щоліта:
коли більше води споживають на
житловому масиві «Дідовиця», криниця на новому цвинтарі не рятує.
За розпорядженням міського голови отримали завдання Ритуальна
служба (директор Вадим Король)
і ВМКП «Водоканал» (директор
Георгій Чебан): зробити додаткову
свердловину — на новому кладовищі.

Щиро вітаємо з ювілеєм Анатолія Миколайовича ШОКУ!
Шановний імениннику!
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла!
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у Вас гаразд!
Спілка підприємців Вишгородщини
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Кому на Русі жити добре?
Ведеться слідство...

